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Inledning  

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk och 
samhällsklass […] Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. 
Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern 
teknologi såväl som traditionellt material.1 
 

Citatet ovan är hämtat ur Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 
(2006) vilken utgör en internationell standard för folkbibliotekets uppgifter. 
Länge har svenska folkbibliotek haft material för alla och arbetat med att 
tillfredställa många skilda behov. Funktionerna är många och ibland kan 
uppgifterna verka svåra att förena. Statistik från år 2008 visar att 43 procent av 
Sveriges folkbibliotek var integrerade med ett skolbibliotek.2 Detta ger 
folkbiblioteken ännu flera uppdrag att arbeta med. De två bibliotekskategorierna 
har olika uppdragsgivare och olika funktioner, men sammanslagningen är ändå 
vanlig.3 Folkbibliotek har börjat frångå att vara allt för alla i och med uppkomsten 
av profilerade bibliotek. I Nacka kommun byggdes exempelvis biblioteket 
Dieselverkstaden som ett personalkooperativ med särskild inriktning mot teknik 
och ungdomar och inom kommunen satsades även på andra profileringar samt att 
Stockholms stadsbibliotek öppnade ungdomsbiblioteket PUNKTmedis på 
medborgarplatsen.4 

Vad ett folkbibliotek är kan verka vara en enkel fråga, men i en 
biblioteksdebatt om dess identitet kan många och olika svar ges i och med de 
olika biblioteksformerna och uppkomsten av profilerade bibliotek. Det jag finner 
intressant är hur bibliotek med flera funktioner arbetar och ser på sin roll. 
Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslag och rekommendationer arbeta med både 
kultur och lärande men är det möjligt att rymma allt under ett och samma tak? 5 

                                                 
1 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, (2006), s.9. 
2 Folkbibliotek 2008, (2009), s. 8. 
3 Limberg, L, (1993), ” Vad är det för skillnad mellan folkbibliotek och skolbibliotek”, s. 20. 
4 Ekström, Å, (2007), ”Profilering av Nackabiblioteken. Behov och prestation i fokus”, s. 6; 
Stockholms stadsbibliotek webbsida >Medborgarplatsens bibliotek.  
5 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, (2006); Bibliotekslag (1996:1596) § 2 och § 7. 
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Bakgrund  
I Sverige finns i huvudsak tre bibliotekskategorier, folkbibliotek, skolbibliotek 
och forskningsbibliotek.6 Folkbibliotek är kanske den mest allmänkända varianten 
med alla samhällets invånare som målgrupp. Skolbibliotek är till för elever och 
lärare och den tredje kategorin forskningsbibliotek är kopplade till lärosäten och 
forskningsinstitutioner. Denna uppsats kommer att behandla integrerade folk- och 
skolbibliotek med en profilerad verksamhet och för att få en uppfattning om de 
aktuella bibliotekstyperna inleds uppsatsen med en historisk översikt.  

Det svenska folkbibliotekets ursprung och utveckling kan härledas till flera 
historiska moment. Sockenbibliotek som var förlagda i skolor hade en religiös 
prägel och ses som en av folkbibliotekets föregångare tillsammans med 
folkrörelsernas föreningsbibliotek, båda existerade under 1800-talets andra hälft.7 
Funktionen som offentlig institution tillgänglig för alla samhällsmedborgare är en 
modell som införlivades i Sverige i början av 1900-talet med inspiration av den 
amerikanska Public Library-modellen som bibliotekspionjären Valfrid Palmgren 
introducerade.8 Biblioteket hade då en folkbildande funktion som länge levde 
kvar. Bilden av ett folkbibliotek som kulturförmedlare kom först senare och kan 
härledas till 1970-talet med de kulturpolitiska mål som formulerades under detta 
årtionde.9 Sedan dess har folkbiblioteket haft en dubbel funktion som både 
informationsförmedlare och kulturspridare. Skolbibliotekens utbredning växte 
under 1900-talets första hälft och 1962 blev det obligatoriskt för svenska skolor 
att ha ett bibliotek.10 På 1960-talet blev integrerade folk- och skolbibliotek allt 
vanligare även om sådana sammanslagningar funnits tidigare.11 Sedan 1990-talet 
har integrationen mellan folk- och skolbibliotek ökat samtidigt som filialer runt 
om i Sverige har minskat.12  

Centrala begrepp 
De två mest centrala begreppen i denna uppsats är integrering och profilering. För 
att få en vidare förståelse följer här definitioner av termerna. 
 

                                                 
6 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: bibliotek [2010-03-02]. 
7 Hansson, J. (2005), Det lokala folkbiblioteket, s. 19. 
8 Hansson, J. (2005), Det lokala folkbiblioteket, s. 20. 
9 Hansson, J. (2005), Det lokala folkbiblioteket, s. 24 ff. 
10 Limberg, L. (1992), ”Vad är det för skillnad mellan folkbibliotek och skolbibliotek?”, s. 18. 
11 I nöd och lust, (1991), s. 10 f. 
12 Folkbibliotek 2008, (2009), s. 8. 
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Integration 
Ordet integration syftar till ”en process som leder till att skilda enheter förenas”.13 
Folkbibliotek som är samlokaliserade med ett skolbibliotek är idag mycket 
vanliga men graden av samverkan kan variera i olika kommuner och även mellan 
olika bibliotek. Både skolbibliotek och folkbibliotek är kommunala verksamheter 
men har skilda huvudmän, medan skolans ledning ansvarar för skolbiblioteket är 
kulturnämnden folkbibliotekets huvudman.14 En integrering kännetecknas främst 
av en gemensam lokal och ett gemensamt bestånd men definitionen kan utvecklas. 
Statens kulturråds rapport I nöd och lust (1991) definierar integrerade bibliotek 
som ett ”folkbibliotek som är lokaliserade till skolan och som fungerar som 
skolbibliotek”.15 I definitionen omfattas också en gemensam personal och ett 
gemensamt bestånd samt att huvudmännen delar på ansvar och kostnader för den 
sammanslagna verksamheten.16  

Biblioteks- och informationsvetaren Joacim Hansson har skrivit om svenska 
folkbibliotek, både dess historiska och nutida identitet. I en artikel om integration 
mellan folk- och forskningsbibliotek refererar Hansson till Karen Dornseif som 
har formulerat tre typer av integration beroende på grad av samarbete och 
utformning av verksamheten.17 Hansson översätter i en annan skrift Dornseifs 
definitioner som minimal, begränsad och full integration.18 Den första varianten 
minimal innebär att nya samarbetsavtal utarbetas, vissa rutiner samkörs men 
traditionella roller kvarstår. Andra typen av integration är begränsad, vilket 
innebär att verksamheterna delar lokal men att de åtskiljs genom olika 
avdelningar. Arbetssysslor utförs efter kompetens och yrkestillhörighet och är 
schemalagda efter hur användarna besöker biblioteket. Den tredje typen av 
integration är full integration vilket kan beskrivas som en ny verksamhet, en ny 
organisation.19  

Profilering 
Profilering som begrepp syftar till en handling för att uppnå en viss identitet, en 
särskild profil. En företagsprofil innebär att verksamheten uttrycker eller 
poängterar en image som de vill bli förknippade med.20 Folkbibliotek som 
profilerar sin verksamhet arbetar med att anpassa bestånd och arbetsmetoder för 
en tilltänkt användargrupp eller en särskild målsättning till exempel 
studiebibliotek eller ungdomsbibliotek. Det finns exempel i Sverige på att 

                                                 
13 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: integration [2010-03-02]. 
14 Limberg, L. (1993), ” Vad är det för skillnad mellan folkbibliotek och skolbibliotek”, s. 20. 
15 I nöd och lust, (1991), s. 6. 
16 I nöd och lust, (1991), s. 6. 
17 Hansson, J. (2006),”Just collaboration or really something else?”, s. 553. 
18 Hansson, J, (2008), ”Integrerade bibliotek - mer än bara samarbete?”, s. 1. 
19 Hansson, J, (2006),”Just collaboration or really something else?”, s. 553 f. 
20 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: profilering [2010-03-02]. 
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bibliotek har inriktat verksamheten och arbetar för lokalt föreningsliv, uttalade 
lärcentra eller en betoning på skönlitteratur.21 Satsningarna har gjorts till följd av 
marknadsundersökningar om vad den lokala befolkningen efterfrågar.22 Grad av 
profilering kan också variera från att satsa lite extra på en särskild inriktning till 
att prägla hela verksamheten. 

Styrdokument 
Folkbibliotek och skolbibliotek har flera skrifter som i olika grad reglerar dem. De 
har olika uppdragsgivare vilket gör att verksamheten och användargrupperna ser 
olika ut. Konsekvenserna är att de i viss mån har skilda 
verksamhetsbeskrivningar.  

Föreskrifterna förtydligar vad biblioteken ska arbeta med och på en 
internationell nivå finns Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest som är 
utformat av Unesco i samarbete med IFLA.23 Detta innehåller rekommendationer 
om folk- och skolbibliotekets målsättningar. Första upplagan av 
folkbiblioteksmanifestet formulerades år 1949 och har sedan reviderats år 1972 
och år 1994. Skriften är ett idédokument och är därmed inte tvingande och den 
finns översatt till fler än 20 språk. Unesco har också i samarbete med IFLA 
formulerat skriften ”The Public Library service: IFLA/UNESCO guidelines for 
Development” (2001) som ger exempel och utvecklar de rekommendationer som 
manifestet ger. Skolbiblioteksmanifestet fungerar utifrån samma principer att 
verka som en ram med rekommendationer för biblioteksverksamheten. Dock är 
den betydligt yngre och antogs år 1999.24  

På en nationell nivå finns den svenska bibliotekslagen vilken utgör en ramlag 
med generella angivelser om bibliotekets uppgifter.25 Lagen fastslår att varje 
kommun ska ha folkbibliotek med en antagen biblioteksplan som mer i detalj 
anger mål och riktlinjer för den lokala verksamheten.26 Skolbiblioteket som också 
ligger under kommunens ansvar omfattas av bibliotekslagen. Även 
intresseorganisationer som är involverade har formulerat rekommendationer för 
biblioteksverksamhet och kan utgöra en ram för arbetet. Svensk 
biblioteksförening har utformat flera rekommendationer för olika områden inom 
folkbibliotek och föreslår hur de bör arbeta.27 

                                                 
21 Ekström, Å, (2007), ”Profilering av Nackabiblioteken”, s. 6. 
22 Ekström, Å. (2007), ”Profilering av Nackabiblioteken”, s. 6. 
23 Unesco: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; IFLA: International Federation 
of Library Associations and Institutions. 
24 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, (2006), s. 7 f. 
25 Almerud, P. (2005), Biblioteksplaner, s. 15. 
26 Bibliotekslag (1996:1596) § 2 och § 7. 
27 Svenskbiblioteksförenings webbsida > material > material/böcker > riktlinjer och rekommendationer. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera hur personal vid två integrerade och 
profilerade bibliotek upplever och arbetar med dubbla funktioner. Jag vill därför 
studera två biblioteksfall för att undersöka hur de löser uppgiften med att arbeta 
med en stor målgrupp och dubbla uppdrag. Som folkbibliotek och skolbibliotek 
har de en stor och heterogen målgrupp att arbeta för vilket kan te sig som en svår 
uppgift att lösa. De utvalda biblioteken har i uppgift att verka som folk- och 
skolbibliotek samt att de har inriktat verksamheten mot barn och ungdomar. Med 
studien vill jag undersöka vilka konsekvenser det kan få för verksamheten att 
integrera två bibliotekskategorier och om personalen skiljer på bibliotekens roller.  

Uppsatsen ska också undersöka hur en profilering påverkar biblioteket och 
studera vad det kan innebära för biblioteket som helhet att ha en inriktad 
verksamhet och vilka konsekvenserna blir av att inrikta sig mot en uttalad 
målgrupp.  

Varför är då en sådan studie viktig? En liknande studie med stöd i 
organisationsteori är viktig för att få större förståelse för bibliotekets 
verksamheter. Då en stor del av de svenska folkbiblioteken är integrerade och en 
trend råder att profilera verksamheten är det viktigt att studera vilka konsekvenser 
liknande utformningar kan ge för att undvika problem och få en effektiv 
biblioteksverksamhet. För studien har jag formulerat följande frågeställningar: 
 

Hur beskriver personalen de lokala bibliotekens uppgifter?  

 

Hur påverkas folkbibliotekens utformning och funktion av en integrering? 

 

Hur påverkas folkbibliotekens utformning och funktion av en profilering?  

 

Vilka konsekvenser kan en uttalad profil och en integrering få?  
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Tidigare forskning 

Nedan tecknas en bild över tidigare forskning och litteratur som behandlar 
integrerade folk- och skolbibliotek samt en översikt av studier som tar upp 
profilerade bibliotek.  

Studier om integrerade folk- och skolbibliotek 

Forskning 
Forskning som behandlar integrerade bibliotek återfinns främst i 
magisteruppsatser som studerar det praktiska samarbetet mellan två 
organisationer, skola och bibliotek. Magisteruppsatsen Integrerade folk- och 
skolbibliotek: en studie av två tänkbara organisationer (2002) av Marie Eriksson 
och Britt-Marie Jonth studerar uppbyggnaden av integrerade bibliotek. Syftet med 
uppsatsen är att framställa metoder för organisering av kombinerade bibliotek och 
genom intervjuer studeras hur biblioteken upplevs av biblioteks- och 
skolpersonal. Uppsatsen fokuserar på relationen mellan skola och bibliotek med 
stöd i organisationsteori. Intervjuerna kombineras med en litteraturstudie där 
folkbibliotekets uppgift undersöks och författarna använder biblioteksforskaren 
Romulo Enmarks modell över folkbibliotekets verksamhet och funktion.28 Utifrån 
litteraturstudien beskriver de folkbibliotekets uppgift som ett kunskaps- och 
kulturcentrum och skolbibliotekens funktion som en pedagogisk, kulturell och 
social plats.29 Slutsatsen författarna framhåller är att en fungerande organisation 
med ett lyckat samarbete kräver formulerade överenskommelser som reglerar 
integreringen.30 

Det är ju samma barn och ungdomar vi arbetar med – En intervjustudie om 
samverkan mellan skola, skol- och folkbibliotek på Gotland (2007) av Anette 
Torgnysdotter Sundblad är en magisteruppsats om ansvarsfördelningen av 
verksamheten för barn och ungdomar.31 Syftet med uppsatsen är att skildra synen 
                                                 
28 Eriksson, M. & Jonth, B-M. (2002), Integrerade folk- och skolbibliotek, s. 17 f. 
29 Eriksson, M. & Jonth, B-M. (2002), Integrerade folk- och skolbibliotek, s. 54. 
30 Eriksson, M. & Jonth, B-M. (2002), Integrerade folk- och skolbibliotek, s. 66. 
31 Torgnysdotter Sundblad, A. (2007), Det är ju samma barn och ungdomar vi arbetar med, s. 1. 
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på skol- och folkbibliotekets roller och studera vilka möjliga problem som kan 
medfölja skilda uppfattningar om uppgift och ansvar.32 Det empiriska materialet 
bygger på utsagor från tolv informanter bestående av skolpersonalen, 
bibliotekspersonalen samt skolledning. Uppsatsförfattaren har använt 
nyinstitutionell teori i studien av relationen mellan skola och bibliotek. Slutsatsen 
är att representanter från både skola och bibliotek bör medverka i utformningen av 
en biblioteksplan samt att diskussionen ofta handlar om ekonomisk fördelning 
snarare än målsättningar.33 

Mette Landgren har skrivit magisteruppsatsen Bibliotekariers yrkesroll på 
integrerade bibliotek: undersökning av bibliotekariers uppfattningar inom 
integrerade folk- och skolbibliotek (2007) med intervjuade bibliotekarier som 
empiriskt material. I uppsatsen frågar Landgren hur personalen ser på sin 
professionella funktion och vad som är av särskild vikt på ett integrerat 
bibliotek.34 Enligt studien finns det större krav på den pedagogiska rollen som 
bibliotekarie på ett skolbibliotek och att det finns ett stort behov av reglerande 
avtal mellan skola och bibliotek som avser ansvarsfördelning.35 

Tidskriften Library Trends publicerade ett temanummer år 2006 med samlade 
artiklar om integrerade bibliotek. Joacim Hansson bidrog med artikeln ”Just 
collaboration or really something else? On joint use libraries and normative 
institional change with two examples from Sweden” (2006) vilken handlar om 
integrerade folk- och forskningsbibliotek. I en studie av bibliotek under sådana 
förhållanden tillämpar Hansson nyinstitutionell teori i en analys av 
organisationers identitet och använder Dornseifs tidigare nämnda definitioner av 
grader av integration. Hansson beskriver en komplex identitetskonstruktion med 
en problematik som grundar sig i skilda normativa ståndpunkter.36 I samma 
nummer av tidskriften medverkar Ken Haycock med artikeln ”Dual use libraries: 
Guidelines for success” (2006) om bibliotek med dubbla funktioner. Artikeln 
beskriver särskilda faktorer som är viktiga för ett lyckat samarbete baserat på 
andras forskning i USA och Canada som omfattar integrerade bibliotek. 
Konsekvenser av integrationen beaktas för både skolbibliotekets och 
folkbibliotekets användare. Sarah McNicol har skrivit om integrerade bibliotek i 
Storbritannien och relationen mellan folk- och skolbibliotek. Konsekvenser för 
folkbibliotekets användare diskuteras i artikeln ”What makes a Joint Use Library 
a Community Library” som publicerades i temanumret av Library Trends. 

                                                 
32 Torgnysdotter Sundblad, A. (2007), Det är ju samma barn och ungdomar vi arbetar med, s. 2. 
33 Torgnysdotter Sundblad, A. (2007), Det är ju samma barn och ungdomar vi arbetar med, s. 70. 
34 Landgren, M. (2007), Bibliotekariers yrkesroll på integrerade bibliotek, s. 4.  
35 Landgren, M. (2007), Bibliotekariers yrkesroll på integrerade bibliotek, s. 57. 
36 Hansson, J. (2006), ”Just collaboration or really something else?”,  s. 565. 
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McNicol beskriver hur integrerade bibliotek är viktiga för lokalsamhället och 
förenar generationer samt att de verkar för livslångt lärande.37  

Louise Limberg, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan i Borås, är verksam inom skolbiblioteksdebatten med flera 
verk och artiklar om skola, bibliotek och didaktik. Artikeln ”Vad är det för 
skillnad på folkbibliotek och skolbibliotek?” (1993) och diskuterar bibliotekens 
skilda funktioner. Limberg menar att utgångspunkten i samarbetet mellan folk- 
och skolbibliotek tidigare har baserats på gemensamma nämnare som medför en 
problematik då skillnaderna inte uppmärksammas. Genom att definiera hur 
bibliotekens uppgifter skiljer sig åt ökas förståelsen för de skilda uppgifterna och 
möjliggör en utveckling av samverkan mellan skolbibliotek och folkbibliotek.38  

Ett centralt namn inom biblioteksstudier om barn- och ungdomsverksamhet är 
biblioteks- och informationsvetaren Kerstin Rydsjö som tillsammans med 
AnnaCarin Elf har sammanställt boken Studier av barn- och ungdomsbibliotek. 
En kunskapsöversikt (2007) vilken ger en överblick över befintlig forskning i 
ämnet. Författarna diskuterar även integrerade folk- och skolbibliotek och 
refererar till Limberg. Rydsjö och Elf beskriver Limbergs artikel och 
sammanfattar den genom att beskriva hur folkbiblioteket står för 
individorientering och frihet, medan skolbiblioteket står för styrning och 
grupporientering.39 De uppmärksammar att flera magisteruppsatser framhåller ett 
kvarstående problem med att formulera folk- och skolbibliotekets skilda uppgift 
och syfte, vilket de uttrycker som ett problem att ”kompensera och komplettera”.40  

Handböcker och artiklar 
Integrerade bibliotek finns också omskrivna i handböcker och artiklar som 
diskuterar samröret mellan två verksamheter och skilda yrkeskategorier. Det finns 
flera idéskrifter som utarbetats som ett planeringsunderlag för samarbete mellan 
skola och bibliotek. Flera av skrifterna är rapporter över den rådande situationen 
och tar upp problem som kan orsakas av en integration. Handböckerna saknar i 
stort en teoretisk ansats men innehåller empiriskt material av intervjuer och 
statistik som visar att det ofta är svårt att definiera roller och fördela ansvaret 
mellan de två skilda organisationsformerna. 

Skola och folkbibliotek i samverkan (1979) är en rapport från Statens 
kulturråd med förslag över hur ett samarbete skulle kunna se ut. Tio år senare 
gjordes en studie över folkbibliotekets verksamhet, även den på uppgift av Statens 
kulturråd. Undersökningen resulterade i flera rapporter varav en omfattade 
integrerade bibliotek med titeln I nöd och lust. En metodutredning om integrerade 
                                                 
37 McNicol, S. (2006), ” What makes a Joint Use Library a Community Library”, s. 524. 
38 Limberg, L. (1993), ”Vad är det för skillnad på folkbibliotek och skolbibliotek”, s. 18 f. 
39 Rydsjö, K. & Elf, AC. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek, s. 26. 
40 Rydsjö, K. & Elf, AC. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek, s. 27. 
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folk- och skolbibliotek (1991). Anledning till sammanslagningen av de undersökta 
biblioteken motiverades av ekonomiska skäl. Det konstaterades också att 
gemensamma måldokument var en förutsättning för ett effektivt samarbete.41 
Rapporten granskar även faktorer som inverkar på folkbibliotekets användare vid 
en integrering. En faktor som uppmärksammas i rapporten är bibliotekets läge i 
lokalsamhället och placering i skolan för att biblioteket ska fungera bra. I 
resonemangen kring för- och nackdelar av en integrering uppmärksammas att 
användarna har olika behov, vilket ställer olika krav på lokalerna samt att 
verksamheternas funktioner kan skilja sig åt.42  

En nyare skrift är publikationen Allas bibliotek – en idébok om att integrera 
bibliotek (2001) sammanställd av författaren Astrid Hasselrot. Boken är 
producerad i ett samarbete mellan Skolverket och Statens kulturråd och är tänkt 
att fungera som en inspirationskälla inför planering av integrerade bibliotek. 
Vikten av kommunikation mellan skola och bibliotek utpekas i skriften som en 
betydelsefull faktor för ett gynnsamt och effektivt resultat.43 Skriften 
uppmärksammar både problem och vinster med en integrering utifrån studerade 
fallbeskrivningar. Ett problem som återkommer även i denna skrift är förhandling 
om ansvarsfördelningen och avsaknaden av måldokument. Skriften anger flera 
motiv till att integrera bibliotek och ett av skälen är att bildningsnivån i Sverige 
förändrats och fått fler vuxenstuderanden vilket gör att folkbiblioteken har en 
ökad uppgift att verka pedagogiskt. Hasselrot belyser även att skolan gynnas av 
en sammanslagning utifrån argumentet att flera skolbibliotek har ett litet 
mediebestånd som inte följer samhällsutvecklingen.44  

Ett projekt i Danmark mellan skolbibliotek och folkbibliotek resulterade i 
rapporten Det gode budskab: På samme hammel - slutrapport (2003), av Sven 
Nilsson. Syftet var att texten skulle fungera som en modell med samarbetsförslag. 
Tre typer av integrationsmodeller illustreras i form av ”ö i organisation”, ”en ny 
arena” och ”en integration” och Nilsson beskriver att de i projektet funnit exempel 
på alla varianterna.45 Innan projektet påbörjades var kommunikationen och 
samarbetet mellan skola och bibliotek dåligt, vilket medfört missnöje i personalen 
som de härleder till skilda yrkeskulturer. Projektet bidrog till förändrade roller och 
nya nätverksstrukturer.46 

Integrerade bibliotek diskuteras också i barnbibliotekarien Irene Erikssons 
artikel ”Att flytta samman – Det integrerade folk- och skolbibliotekets möjligheter 
och problem” som behandlar konsekvenser för båda grupperna. Några problem 

                                                 
41 I nöd och lust (1991), s. 37. 
42 I nöd och lust (1991), s. 59 ff. 
43 Hasselrot, A. (2001), Allas bibliotek, s. 6. 
44 Hasselrot, A. (2001), Allas bibliotek, s. 11 f. 
45 Nilsson, S. (2003), Det gode budskab. 
46 Nilsson, S. (2003), Det gode budskab. 
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som uppmärksammas är att folkbiblioteket betjänar skolan istället för att utveckla 
ett samarbete, en svårighet att planera lokalen och problem med 
ansvarsfördelning. Författaren menar att folkbiblioteket kan gynnas av att ta del 
av skolbibliotekets pedagogiska metoder.47  

Studier om profilerade bibliotek 
Profilerade folkbibliotek är relativt nytt i Sverige och har inte studerats i någon 
större utsträckning, dock finns det ett mindre antal magisteruppsatser som 
behandlar det profilerade ungdomsbiblioteket PUNKTmedis. Biblioteket har en 
uttalad målgrupp med verksamhet för 13–19-åringar och har studerats utifrån 
fallstudier med skilda frågställningar och perspektiv.  

Linda Ahrling och Therese Hedbergs magisteruppsats ”Hänga och må bra 
eller ta sin bok och dra?” Bilden av biblioteket PUNKTmedis efter 
ungdomsanpassningen (2008) studerar ungdomsbibliotek genom samtal i 
fokusgrupper med ungdomar som använder biblioteket samt med personal vid 
PUNKTmedis. Författarna utgår från Marianne Anderssons och Dorte Skot-
Hansens modell med biblioteksprofiler samt organisationsteori för att studera 
identitetskonstruktionen. Syftet med uppsatsen är att studera hur institutionen och 
arbetsmetoderna kan ge en ny bild av folkbiblioteksverksamhet genom en analys 
av hur kommunikation formar bibliotekets identitet.48 I analysen framgår att det 
studerade biblioteket har intagit en marknadsanpassad profil genom att bygga 
verksamheten utifrån användarnas behov och önskemål.49 

Magisteruppsatsen Identitet: sökes. Ungdomsbiblioteket PUNKTmedis sett 
som en väg ur folkbibliotekets identitetskris (2005) skriven av Karin Axelsson och 
Tina Hallendal studerar biblioteket PUNKTmedis och dess relation till den 
traditionella bilden av ett folkbibliotek och dess identitet. Genom intervjuer med 
bibliotekarier, ungdomar och politiker med frågor om ombyggnaden av 
biblioteket har författarna studerat utvecklingen av den nya profilen. I analysen 
beskrivs biblioteket främst som ett kulturcenter och mötesplats vilket författarna 
uppfattar som ett problem. En profilering gör att verksamheten kan verka splittrad 
och att folkbibliotekets funktioner inte uppfylls. Författarna ifrågasätter också hur 
bibliotekets demokratiska uppgift kan ta skada och få minskad betydelse vid en 
profilering samt hur rollen som mötesplats för andra grupper än den specifika 
målgruppen påverkas.50  

                                                 
47 Eriksson, I, (2000), ”Att flytta samman”, s, 80 ff. 
48 Ahrling, L. & Hedberg, T. (2008), ”Hänga och må bra eller ta sin bok och dra?”, s. 9. 
49 Ahrling, L. & Hedberg, T. (2008), ”Hänga och må bra eller ta sin bok och dra?”, s. 58 f. 
50 Axelsson, K, & Hallendal, T. (2005), Identitet : sökes, s. 51 ff. 
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PUNKTmedis marknadsföring studeras av Caroline Karlsson som har skrivit 
magisteruppsatsen Vad vill ungdomar ha och vad kan folkbiblioteket ge? En 
fallstudie av ungdomsbibliotekets PUNKTmedis marknadsföring (2006). 
Bibliotekets marknadsföring har också studerats av Lisa Pettersson och Rikard 
Schaffer i uppsatsen Hur marknadsför sig biblioteket PUNKTmedis? Lyckas 
biblioteket nå sin målgrupp? (2007). 

Profilerade bibliotek beskrevs som marknadsanpassade av Ahrling och 
Hedberg och en som förespråkar liknande bibliotek är litteraturvetaren Sven 
Nilssons med artikeln ”ABM-institutionerna mellan evigheten och 
kundnyttan”(2000). I en diskussion om bibliotekets framtida roll tror han på ett 
mer marknadsorienterat bibliotek. Nilsson använder inte begreppen folk-, skol- 
eller forskningsbibliotek utan talar konsekvent om bibliotek som enligt författaren 
bör bli mer kundfokuserade än de är idag. Tillsammans kan ABM-institutionerna 
verka för att utveckla informationssamhället där biblioteket kan medverka för att 
tillgängliggöra information till det som författaren kallar för ”the inclusive 
society”. Nilsson tror även att bibliotekets personal kommer bli viktigare medan 
rummet får en mindre betydelse. 51  

Biblioteksforskaren Dorte Skot-Hansen diskuterar i artikeln ”The Local 
Library: its profile and anchorage” (1996) hur lokalsamhället måste studeras vid 
utformningen av folkbiblioteken.52 Bibliotekets profil bör enligt Skot-Hansen 
anpassas efter de lokala behoven och genom att studera samhället och vad som 
efterfrågas tilltalar man aktörer som politiker, samarbetspartners och användare.53 
Skot-Hansen menar även att folkbibliotek har frångått en tvingad homogenitet till 
en möjlighet till att utforma en lokalidentitet.54 Detta kan härledas till mer 
specifika och utpräglade biblioteksprofiler och en trend som går mot 
användaranpassade bibliotek. 

Litteratur som behandlar integrerade bibliotek behandlar till stor del 
samarbete mellan skola och bibliotek och kan användas i en utveckling och 
uppbyggnad av sammanslagningar. Sedan Limbergs artikel och flera av 
metodböckerna skrevs har förhållandena förändrats och det har tillkommit fler 
reglerande skrifter samt att det skett en samhällelig utveckling som kan ha 
förändrat förutsättningarna för verksamheterna. Det finns många artiklar skrivna 
om integrering men lite svensk forskning trots det stora antalet integrerade 
biblioteket. Forskning om skolbibliotekets och folkbibliotekets separata 
funktioner har studerats av flera nordiska forskare.55 Konsekvenser av en 

                                                 
51 Nilsson, S. (2000), ”ABM-institutionerna mellan evigheten och kundnyttan”, s. 67 ff. 
52 Skot-Hansen, D. (1996), ”The Local Library”, s. 4. 
53 Skot-Hansen, D. (1996), ”The Local Library”, s. 4. 
54 Skot-Hansen, D. (1996), ”The Local Library”, s. 4. 
55 Exempelvis Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), Det lokale bibliotek; Hansson, J,(1998) Om 
folkbibliotekens ideologiska identitet; Limberg, L, (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll. 
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integrering för folkbiblioteket har studerats i mindre utsträckning. 
Magisteruppsatser som behandlar integrerade eller profilerade bibliotek 
kombinerar empiriskt material ur flera sfärer med bibliotekspersonal, politiker, 
användare och skolpersonal.56 Min studie koncentreras till en sfär, 
bibliotekspersonal, vilket jag föreställer mig ger en mer sammanhållen 
beskrivning av ett fenomen. Svenska studier om integrerade bibliotek fokuserar 
även på bibliotekets roll för skolan och behandlar konsekvenserna för 
folkbiblioteket i mindre grad. Denna studie undersöker konsekvenser för 
folkbiblioteket som helhet av en integrering och profilering genom 
bibliotekspersonalens perspektiv och placerar sig på så sätt vid sidan om tidigare 
forskning.  

 

                                                 
56 Eriksson, M. & Jonth B-M. (2002), Integrerade folk- och skolbibliotek; Ahrling, L. & Hedberg, T. (2008), 
”Hänga och må bra eller ta sin bok och dra?”; Axelsson, K, & Hallendal, T. (2005), Identitet : sökes; 
Torgnysdotter Sundblad, A. (2007), Det är ju samma barn och ungdomar vi arbetar med. 
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Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel redogör jag för valda teoretiska perspektiv vilka är nyinstitutionell 
teori och skandinavisk institutionell teori. De två inriktningarna har en 
organisationsteoretisk grund och med dem studerar jag bibliotek som 
organisation. Synsätten kompletterar varandra och har en gemensam bakgrund ur 
institutionell teori. Nyinstitutionell teori fokuserar på vad som gör organisationen 
stabil, medan skandinavisk institutionell teori även granskar hur organisationer 
påverkas av förändring, därför väljer jag att ta stöd i båda teorierna.  

För att besvara frågor om det lokala bibliotekets funktioner använder jag en 
modell utformad av de danska biblioteksforskarna Henrik Jochumsen, Dorte Skot-
Hansen och Casper Hvenegaard-Rasmussen, ”Model af biblioteket som rum i 
videns og oplevelsesamfundet”. 

Nyinstitutionell teori 
I arbetet med att beskriva de institutionella perspektiv som jag använder har 
ekonomen Ulla Eriksson-Zetterquists bok Institutionell teori – idéer, moden, 
förändring (2009) utgjort en grund. Boken ger en historisk översikt av 
teoribildningen samt att den beskriver de olika förgreningarnas förhållningssätt. 
Ett nyinstitutionellt perspektiv har tidigare använts inom biblioteksfältet som ett 
analysverktyg för ökad förståelse för handlingsmönster.57 För att besvara mina 
frågor om biblioteks utformning och för att få en förståelse för uppfattningar kring 
verksamheten kan en teori om samspelet mellan organisation och omgivning vara 
användbar. 

Nyinstitutionell teori har sina rötter i institutionell teori som fokuserar på 
omgivningens påverkan på organisationer och grunden för teoribildningen är 
tanken att organisationer är avhängig sin institutionella omvärld. Ett 
grundläggande perspektiv inom teoribildningen är ett socialkonstruktionistiskt 
förhållningssätt. Uppfattningen är att samhällen och institutioner formas och 
reproduceras kontinuerligt och kan förklaras som kulturella och sociala 

                                                 
57 Kann-Christensen, N. (2008), ”Institutionel teori”, s. 139. 
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konstruktioner.58 Institutionerna reproducerar därmed sig själva i en ständigt 
pågående institutionaliseringsprocess.59 Nyinstitutionell teori belyser att 
organisationers identitet uppkommer genom handling tillskillnad från ett tidigare 
institutionellt perspektiv att det istället är identiteten som ger upphov till själva 
handlingen.60  

Teoribildningen studerar samspelet mellan organisation och institution. Med 
ett nyinstitutionellt perspektiv på organisationer menar forskare att den 
institutionella omvärlden påverkar hur verksamheten utformas, mer specifikt, 
forskare studerar hur den enskilda organisationen påverkas av omgivningen.61 
Begreppet institution används om en struktur som sträcker sig över en längre tid 
och har definierats som ”ett mönster för kollektiv handling”.62 En institution utgör 
med det perspektivet en ram av normer och värderingar inom ett fält vilken 
organisationen formas inom. En central tankegång inom teoribildningen är att 
organisationen drivs av att bli accepterad av sin omgivning i strävan efter 
legitimitet.  

Organisationsfält och isomorfism 
Organisationsforskarna Paul J. DiMaggio och Walter W. Powell har med sin 
artikel ”The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 
Rationality in Organizational Fields” (1983) använt begreppen organisationsfält 
och isomorfism. Organisationsfält pekar mer specifikt på den institutionella 
omvärld som omsluter organisationen. Ett organisationsfält består av flera 
organisationer som på något vis arbetar inom samma område, det kan vara företag 
som utbyter tjänster eller som konkurerar på marknaden. Inom fältet pågår 
processer som formar de medverkande organisationerna utifrån kulturella och 
normativa faktorer. 63 Organisationen formas både av den egna företagskulturen 
och av andra utomstående organisationer som de på något sätt samverkar med.64 

Tillhörigheten till ett organisationsfält medför att organisationer liknar 
varandra. Detta kan förklaras genom den grundläggande idén inom 
teoribildningen att organisationer drivs av en strävan att uppnå legitimitet och att 
bli accepterade i samhället och en följd av detta blir att verksamheten utformas 
utifrån det som professionen anser acceptabelt. Organisationer är i viss mån 
beroende av att skapa legitimitet då de påverkas av politiska beslut och det kan 
vara nödvändigt för verksamhetens överlevnad att få förtroende och bli 
uppskattade av omgivningen och organisationsfältet. Biblioteket som organisation 
                                                 
58 Alvesson, M. (2008), Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. s. 81. 
59 Kann-Christensen, N. (2008), ”Institutionel teori.”, s. 141. 
60 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s. 109. 
61 Eriksson-Zetterquist, U. (2006), ”Institutionell teori”, s. 280. 
62 Eriksson-Zetterquist, U. (2006) ”Institutionell teori”, s. 282. 
63 DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1983),”The Iron cage revisited”, s. 148. 
64 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori. s. 73 f.  
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inom den offentliga sektorn har många instanser som påverkar dem vilket kan 
vara politiska beslut, den egna personalens åsikter och användarnas önskemål och 
krav.65  

DiMaggio och Powell har haft stor betydelse inom nyinstitutionalismen och 
beskriver krafter som påverkar organisationers utformning. De har studerat 
homogena strukturer hos organisationer och använder begreppet isomorfism som 
betecknar ett avbildande mönster. Likformighet mellan organisationer är en del av 
processen att uppnå legitimitet och genom isomorfism kan verksamheten 
uppfattas som rationell. Att organisationer liknar varandra kan ses från två 
perspektiv, dels som en aktiv handling eller som en omedveten effekt av 
institutionella faktorer. DiMaggio och Powell presenterar tre typer av krafter som 
inverkar på organisationens utformning vilka är tvingande, mimetisk och 
normativ isomorfism.  

Tvingande isomorfism är likheter mellan organisationer som kommer genom 
yttre påtryckningar. Det kan vara genom politisk påverkan på organisationen eller 
att andra starkare organisationer i omgivningen ställer krav på företaget. En 
tvingande isomorfism kan vara lagar som organisationen måste rätta sig efter. Det 
kan också vara förväntningar på organisationen från omgivningen format av 
normer och värderingar i samhället.  

Mimetisk eller imiterande isomorfism är då en organisation kopierar ett 
koncept. Detta förekommer när organisationen saknar kunskap inom ett område 
eller om de har otydliga mål. Ett mera framgångsrikt företag kan då studeras och 
användas som mall för imitation istället för att utforma och använda egna 
lösningar. Vanor eller handling som sker utifrån resonemang som är tagna 
förgivet ses även som en imiterande isomorfism. 

Normativ isomorfism formar organisationen genom professionalisering. 
Utbildade yrkesutövare sätter en prägel på organisationen genom förvärvade 
kunskaper och värderingar som delas av andra inom professionen, vilket bidrar till 
en likartad utformning. En normativ isomorfism är normer och värderingar som 
finns inom organisationsfältet och inom den egna organisationen. Socialisation 
eller inskolning inom en bransch är en typ av normativ isomorfism vilket kan 
speglas i sätt att tala eller klä sig.66  

Formell organisationsstruktur och informell organisationsstruktur 
Organisationer kan beskrivas utifrån en formell struktur som består av riktlinjer, 
måldokument och andra rekommenderande skrifter som utgör en handlingsplan 
för hur organisationen ska bedrivas. Genom den formella strukturen ger företaget 
en bild av att vara en effektiv och rationell organisation vilket är en strävan efter 
                                                 
65 Christensen, T. m.fl. (2005), Organisationsteori för offentlig sektor, s. 17. 
66 DiMaggio, P.J.& Powell, W.W. (1983),”The Iron Cage Revisited”, s. 147 ff; Eriksson-Zetterquist, U. 
(2006), ”Institutionell teori”, s. 291f; Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s. 79 ff.  
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legitimitet. Inom offentlig sektor är det flera instanser som påverkar 
organisationen och acceptans hos dem kan vara viktigt för organisationens 
överlevnad.67 Den formella strukturen, menar nyinstitutionell teori, skiljer sig ofta 
åt mot hur organisationen arbetar i realiteten.68 Formell struktur kan ses som en 
officiell handlingsplan som i verkligheten skiljer sig från hur verksamheten 
bedrivs. Den formella strukturen formas av vad som anses accepterat och utgörs 
av förväntningar på verksamheten och ger handlingsförutsättningar för individer.69  

Den informella strukturen utgörs av hur arbetet inom organisationen bedrivs i 
verkligheten. Relation mellan den formella och informella strukturen kan 
beskrivas med begreppet isärkoppling och skildrar då två parallellt existerande 
organisationsstrukturer.70 

Skandinavisk institutionell teori  
Den skandinaviska institutionella teorin delar grundläggande idéer med 
nyinstitutionell teori och är uppmärksammat för fältstudier genomförda av 
nordiska forskare. Till skillnad från den nyinstitutionella teorin beaktas här 
förändring och olikhet i studien av organisationer. Perspektivet betonar samspelet 
mellan förändring och stabilitet som förklaring till organisationers utformning.71 
Det är pågående processer som studeras och förklarar organisationers 
konstruktion utifrån både uppkomsten och bortfallet av trender, regler och 
normer. Värderingar inverkar på organisationsstrukturer inom ett organisationsfält 
i ett samspel med avsiktliga handlingar.72  

Organisationsrecept  
Begreppet organisationsrecept används om faktorer som legitimerar verksamheten 
vilket kan vara normer, trender och idéer. Recepten är en bidragande faktor till att 
verksamheten blir accepterad av omgivningen och genom att efterfölja dem 
framstår företaget som en rationell verksamhet och uppnår den eftersträvade 
legitimiteten. De är då främst symboliska och kan kopplas till den formella 
strukturen. Recept som blivit institutionaliserade upplevs inom organisationen 
som självklara och för givet tagna idéer och fenomen. Idéer och värderingar 
skapas och sprids genom grupper av aktörer inom organisationsfälten genom 
utvecklare och förmedlare. Vissa av grupperna förklaras som auktorisatörer vilka 
har ett större inflytande genom högre status. Aktörerna kan delas in i fem viktiga 
                                                 
67 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s. 67. 
68 Eriksson-Zetterquist, U. (2006), ”Institutionell teori”, s. 286 f. 
69 Christensen, T. m.fl. (2005), Organisationsteori för offentlig sektor, s. 27 f. 
70 Eriksson-Zetterquist, U. (2009) Institutionell teori, s. 68 f. 
71 Eriksson-Zetterquist, U. (2006), ”Institutionell teori”, s. 280. 
72 Erlingsdóttir, G. & Lindberg, K. (2006), ”Förändring i skandinaviskt perspektiv, s. 36. 
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aktörsgrupper som inverkar på organisationen. 73 Den första gruppen består av 
större internationella organisationer som EU och FN som kan bidra till att skapa 
recept genom att formulera reformer och kräva att vissa koncept efterföljs. 
Gruppen omfattar också nationella myndigheter som producenter och trasportör 
av idéer och som kan omforma internationella recept till att passa svenska 
förhållanden. Den andra aktörsgruppen innehåller konsultfirmor som både 
förmedlar recept och skapar nya. Tredje gruppen av aktörer är organisationer som 
universitet och högskolor. Högre utbildningar bidrar till att sprida recept på flera 
sätt. Forskning skapar nya recept genom forskningsresultat och sprids genom 
olika typer av publikationer. Ytterligare en viktig aspekt är hur skolor sprider 
recept med studenter som sedan rekryteras och för med sig nya tankar, 
värderingar och normer ut på arbetsmarknaden som formats i utbildningen. 
Ämnesspecifika medieföretag utgör den fjärde aktörsgruppen som spridare av 
idéer och trender inom olika discipliner. Stora multinationella företag som 
bidragit till ekonomisk globalisering utgör den femte aktörsgruppen.74 

Recepten ska inte uppfattas som färdiga paketlösningar utan omformuleras 
och tolkas på lokalnivå och anpassas till den egna verksamheten och lokala 
förutsättningar vilket tydliggörs med översättningsteorin.  

Översättning 
Organisationer förändras kontinuerligt som en anpassning efter den institutionella 
omvärlden vilket sker utan problematik om idéerna stämmer överens med 
verksamhetens grundläggande värderingar. Förändringar som går mot 
organisationens fundament och motsäger den institutionella identitetens 
värdegrund gör att problem kan uppstå.75 

Organisationsteoretikerna Barbara Czarniawska, Guje Sevón och Bernward 
Joerges har studerat förändring i organisationer och använder begreppet 
översättning för hur idéer sprids och formas och beskrivs utifrån en process. 
Förändringsprocesser sker genom att idéer tolkas och sätts in i praktiken vilket får 
konsekvensen att idén förändras i och med spridningen av den.76 Nya idéer och 
trender ska inte ses som fasta utan tar olika form under skilda förhållanden och är 
beroende av kontextuella faktorer. Förslagen till förändring tolkas olika i skilda 
situationer men resultatet av en idé kan också se annorlunda ut på grund av 
medveten handling. Förslag till förändring anpassas och modifieras på lokal nivå 
för att stämma överens med de krav som ställs på organisationen både från 
organisationsfältet och från användare.77 För att idéer ska anammas behöver de en 

                                                 
73 Christensen, T. m.fl. (2005), Organisationsteori för offentlig sektor, s. 76 ff. 
74 Christensen, T. m.fl. (2005), Organisationsteori för offentlig sektor, s. 84 ff. 
75 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s. 119 ff. 
76 Translating organizational change (1996), s. 25. 
77 Translating organizational change (1996), s. 31 ff. 
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institutionell status vilket kan relateras till strävan om legitimitet. Idéer prövas hos 
företag och under tiden går de in i en institutionaliseringsprocess, omformas och 
materialiseras för att sedan spridas till andra inom fältet.78 Nya idéer kommer 
genom tidsmässiga trender men genom att organisationen tar den till sig i en 
institutionaliseringsprocess i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Om en 
organisation prövar en ny idé kan den på så sätt spridas till andra i 
organisationsfältet genom isomorfism. Förändringar uppstår och formas i ett 
samspel av tillfälligheter, avsiktliga handlingar och normer. Med begreppen 
redigering och imitation beskrivs hur organisationer tar till sig förändring. 
Eriksson-Zetterquist beskriver översättning utifrån Sahlin-Anderssons begrepp 
redigering vilket syftar till en process av anpassning av idéer. Utgångspunkten är 
en imitation av framgångsrika koncept som sedan har adapterats för att stämma in 
på den egna verksamheten och de lokala förutsättningarna.79  

Analysmodell 

Biblioteket som rum i kunskaps- och upplevelsesamhället  
Funktionerna av bibliotek kan studeras genom två perspektiv, vilken uppfattning 
om vad de olika bibliotekskategorierna har för uppgifter samt hur biblioteket 
pratiskt arbetar inom olika områden. I uppsatsen tar jag stöd i en analysmodell 
som presenterades i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet: Rapport fra 
Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010). Modellen är utvecklad 
av de danska biblioteksforskarna Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen och 
Casper Hvenegaard Rasmussen och visar hur biblioteket kan beskrivas som olika 
rum i kunskaps- och upplevelsesamfundet och vilka funktioner det kan ha. Den 
har likheter med Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens modell över 
biblioteksprofiler och bibliotek som fyra olika center, kunskapscenter, 
informationscenter, socialt center och kulturcenter.80 Modellen över 
biblioteksprofiler utvecklades under 1990-talet och skaparna av den nya modellen 
beskriver ett behov av en ny på grund av samhälleliga förändringar som ställer 
nya krav på biblioteket. I enlighet med nyinstitutionell teori och skandinavisk 
institutionell teori beskriver författarna att biblioteket befinner sig i en ny kontext 
och behöver söka ny legitimitet.81 Modellen visar rum som biblioteket kan utgöra 

                                                 
78 Translating organizational change (1996), s. 38 f. 
79 Eriksson- Zetterqvist, U. (2009), Institutionell teori, s. 129 ff. 
80 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), Det lokale bibliotek, s. 18 f. 
81 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 91. 
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vilka inte ska uppfattas som fysiska, istället ska de ses som möjligheter för 
biblioteket.82 

Modellen visar fyra olika rum med funktioner och målsättningar. Begreppen 
inspirationsrum, lærningsrum, mødesrum och performativt rum används för att 
beskriva funktionen som överlappar varandra i ett fysiskt och virtuellt 
sammanhang. Modellen över bibliotekets olika rum kan användas för att analysera 
och diskutera verksamhetens överordnande uppgifter, funktioner och hur 
verksamheten kan utvecklas i enlighet med rummen. 

 
 

 

Figur 1. Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen, och Casper Hvenegaard Rasmussen, ”Model af 
biblioteket som rum i videns og oplevelsesamfundet”, Folkebibliotekerne i vidensamfundet: 
Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet, (2010).  

Biblioteket som inspirationsrum visar hur verksamheten möjliggör och arbetar 
med konstnärliga uttryck i olika typer av medier och genrer. Det kan fungera som 
källa för inspiration för kulturellt uttryck. Fokusering ligger på upplevelser och 
biblioteket kan erbjuda resurser som film, litteratur och musik och verksamheten 
får en funktion som inspirationskälla och underhållning.83  

Biblioteket som läranderum (lærningsrum) ger fri tillgång till information till 
individer i olika åldrar för personlig utveckling och nya möjligheter. Rummet 
möjliggör lärande och nya upptäckter genom föredrag, frågetjänster, informella 
kurser samt de resurser som biblioteket har att erbjuda.84  

                                                 
82 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 92. 
83 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 47; s. 92. 
84 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 47; s. 93. 
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Biblioteket som mötesrum (møderum) definieras som ett offentligt rum 
mellan arbete och hem som utgör en arena och möjliggör diskussion. 
Mötesrummet baseras på deltagande vilket kan vara i nätverk, debatter i aktuella 
problem eller studiecirklar.85  

Biblioteket som performativt rum ger möjlighet för besökaren att interagera 
med andra individer, konst och litteratur och tillsammans skapa nya kulturella 
uttryck. Användaren kan aktivt skapa i workshops och ger möjlighet till estetiska 
uttryck i exempelvis skriverkstäder.86 

Modellen kan användas i diskussion om bibliotekets målsättningar och syfte 
samt hur legitimitet byggs upp hos grupper som politiker, biblioteksanvändare och 
andra samarbetspartners.87 De olika typerna av rum som biblioteket kan utgöra 
visar olika funktioner som biblioteket kan ha och överlappar varandra i ett nät. 
Bibliotekets mål kan utläsas från modellen genom att sträva mot innovation, 
självbestämmande, engagemang och erkännande/erfarenhet. I presentation av 
modellen och dess innehåll beskrivs en utveckling av folkbiblioteket. Från att ha 
varit institutionsdefinierad går biblioteket mot att vara servicedefinierad vilket 
kan tolkas som en förändrad roll av verksamheten. Ytterligare en förändring är att 
biblioteket går från en fokusering på samlingen till att verka för lärande och 
inspiration.88  

                                                 
85 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 47. 
86 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 47. 
87 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 93. 
88 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 48. 
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Metod 

För undersökningen har jag valt att utföra en kvalitativ studie med utgångspunkt i 
intervjuer med bibliotekspersonal. Med fallstudier av två bibliotek med liknande 
utformning vill jag studera verksamheternas utformning och funktion. För att 
besvara uppsatsens frågeställningar om hur en verksamhet upplevs och hur 
biblioteken kombinerar flera funktioner används ett mindre antal informanter 
vilket även utmärker en kvalitativ metod. Detta ger en lokal prägel och speglar 
individuella åsikter. Detta passar med vald teoretisk inriktning och ett 
socialkonstruktionistiskt förhållningssätt att varje organisation formas i en 
pågående process. Utifrån lokala förhållanden och situationsbundna faktorer 
utformas verksamheten vilket studeras bäst genom en kvalitativ metod för att se 
mönster. Eftersom studiens frågeställning riktar sig mot uppfattningar och inte en 
viss frekvens är en kvalitativ metod att föredra före en kvantitativ metod. En 
kvalitativ metod i form av intervjuer används i syfte att synliggöra en individs 
åsikter och tolkningar om särskilda företeelser.89 Intervjuer lämpar sig även då 
forskaren vill studera och finna handlingsmönster.90 Med en kvalitativ metod 
studeras på så sätt ett fenomen vilket ger djupare insikt om en specifik 
verksamhet. Fallstudier kan användas för att studera processer i organisationer 
eller hos en grupp människor och passar därmed denna studie.91 Jan Trost som 
skrivit boken Kvalitativa intervjuer (2005) beskriver tre stadier i forskningsarbetet 
då forskaren använder en kvalitativ metod, vilka är samla, analysera och tolka det 
empiriska materialet av intervjuer.92 Dessa stadier beskriver jag närmare i följande 
kapitel och inleder med det första stadiet att samla material. 

Intervjuer 
För att besvara uppsatsens frågeställningar har intervjuer genomförts med fem 
informanter från två bibliotek. De intervjuade var fyra bibliotekarier och en 
biblioteksassistent anställda vid något av de två biblioteken som presenteras under 
                                                 
89 Patel, R. & Davidson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder, s. 78. 
90 Trost, J. (2005), Kvalitativa intervjuer, s. 14.  
91 Patel, R  & Davidson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder, s. 54. 
92 Trost, J. (2005), Kvalitativa intervjuer, s. 125. 
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fingerade namn, Sjösalabiblioteket och Grillingebiblioteket och även 
informanternas utsagor redogörs under fingerade namn.  

Första kontakten togs via e-post i november respektive december 2009 med 
information om studien och förfrågan om det fanns intresse av att medverka i 
intervjuer. Första kontakten togs med verksamhetsansvarig. 

Intervjuerna genomfördes med en lägre grad av standardiserade frågor vilket 
innebar att frågorna varierades beroende på samtalet.93 Frågeformuleringar och 
ordningsföljd kunde skilja åt mellan intervjuerna beroende på de svar som gavs. 
Min ambition var att samtalen skulle vara ostrukturerade med öppna frågor för att 
inte leda informanten att svara på ett givet sätt.94 Under samtalen använde jag en 
intervjuguide med övergripande teman som ram för intervjuerna. Varje tema 
innehöll mindre formulerade frågor, men då intervjuerna var ostrukturerade fick 
inte informanterna alltid samma frågor och vissa frågor tillkom under 
intervjuerna. En intervjuguide ska enligt Trost innehålla ett mindre antal 
frågeområden av bred karaktär vilket är en tanke som låg till grund för min 
guide.95 Med blandade frågor om personalens uppfattning om ett folk- och 
skolbiblioteks uppgifter och hur de praktiskt bedriver verksamheten var min 
ambition att få en uppfattning om en formell organisationsstruktur och 
bibliotekets utformning.  

Intervjuerna genomfördes i januari 2010, en och en, vid skilda tillfällen. 
Samtalen pågick i cirka 50 minuter och spelades in med bandspelare. Intervjuerna 
är till viss del situationsbundna av flera skäl. Svaren kan påverkas av rumsliga 
faktorer och intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen, men avsides i 
intilliggande rum. Detta för att underlätta för informanten rent praktiskt men även 
för att den intervjuade skulle känna sig bekväm i miljön. Att intervjuerna 
genomfördes på arbetsplatsen innebar att vissa intervjuer stördes av telefonsamtal 
och kollegor som avbröt med frågor. Dock ser jag inte att detta påverkade svaren i 
någon större grad och vi hittade lätt tillbaka till ämnet. Snarare anser jag att det 
ledde till nya frågor om verksamheten vilket var givande för intervjun som helhet. 
Ytterligare faktorer som gör svaren situationsbundna är den valda 
intervjumetoden med övergripande teman. Detta gör att informanterna inte alltid 
får samma frågor och beroende på svaren kan skilda följdfrågor ges. Även val av 
informant påverkar slutresultatet då det är hur individerna upplever fenomen som 
efterfrågas och beroende på vem som tillfrågas kan väldigt skilda svar ges.  

En tid efter att intervjuerna var klara fick jag förfrågan från Sjösalabiblioteket 
om att jobba som timvikarie. Då intervjuerna redan var genomförda påverkades 
inte det empiriska materialet och jag tackade ja till erbjudandet. Det resulterade i 
att jag fick större inblick i Sjösalabibliotekets verksamhet än i 
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Grillingebibliotekets arbete. Nedan följer en beskrivning av hur intervjuerna 
bearbetades.  

Bearbetning av intervjuer 
För att analysera och tolka det som sagts under intervjuerna transkriberades 
kassettbanden vilket innebar att jag skrev rent materialet så noggrant som möjligt 
och inkluderade anteckningar om avbrott, skratt och kortare tystnad som kunde 
tyda på att informanten tänkte efter. Detta för att sedan kunna analysera och tolka 
det som sagts mer korrekt. Efter att intervjuerna renskrivits lyssnade jag åter på 
banden och gjorde en närläsning av intervjuerna upprepade gånger. Trost 
beskriver hur forskaren därefter kan göra markeringar och anteckningar i de 
transkriberade intervjurena för att på så sätt se mönster mer tydliga, vilket jag 
även gjorde.96 Utifrån frågeställningar, syfte och teoretiskt perspektiv 
formulerades teman som utgör kapitelrubriker i undersökningskapitlet i denna 
uppsats. Dessa är integrering, profil, folkbibliotekets uppgifter och funktioner, 
skolbibliotekets uppgifter och funktioner och aktörer. Materialet tolkades utifrån 
vald organisationsteori och analysmodell med begreppen läranderum, 
performativt rum, mötesrum och inspirationsrum.  

Material och urval  
För studien har jag kontaktat två folkbibliotek som båda har en funktion som 
skolbibliotek, de har även en profilerad verksamhet som jag presenterar mer 
ingående nedan. Biblioteken valdes därmed efter deras specifika utformning och 
funktion. En avgränsning av studieområdet och urval av bibliotek har även gjorts 
till att omfatta verksamheter inom samma kommun med hänsyn till att de faller 
inom ramen för samma biblioteksplan vilket kan ha betydelse för utformningen av 
biblioteken. Jag har valt att avgränsa det empiriska materialet till 
bibliotekspersonalens utsagor och val av informanter gjordes i samråd med 
verksamhetsansvarig och huruvida personerna ifråga var villiga att medverka. Vid 
det ena biblioteket medverkade hela personalstyrkan och vid det andra 
intervjuades en kontaktperson samt ytterligare en anställd vilket grundades i ett 
beslut som kontaktpersonen tog. De intervjuade är anställda på bibliotek och 
informanterna representerar på så sätt en bibliotekssfär med direkt koppling till 
kommunala folkbibliotek. Vad som särskiljer de två biblioteken från integrerade 
bibliotek i tidigare uppsatser är att de har en uttalad profil som barn- och 
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ungdomsbibliotek. Biblioteken är valda med hänsyn till att de har en funktion 
både som folk- och skolbibliotek samt att de har en uttalad barn- och 
ungdomsinriktning. Gemensamt är att de är biblioteksfilialer, men är placerade i 
olika stadsdelar. De ligger båda i anslutning till skolor på grundskolenivå inom 
samma kommun.  

Sjösalabiblioteket 
Det bibliotek som jag har valt att kalla Sjösalabiblioteket är nybyggt och ligger i 
ett större bildnings- och kulturcenter. Centret har flera verksamheter med skola, 
förskola och fritidsgård, allt samlat under samma tak. Biblioteket byggdes och 
utformades under förutsättningarna att verka som både folkbibliotek och 
skolbibliotek. Det byggdes därmed upp från grunden och utformades utefter den 
dubbla funktionen och med inriktningen mot barn och ungdomar. På biblioteket 
intervjuades två bibliotekarier, som i uppsatsen kallas Erika och Karin. Erika är 
49 år och har arbetat på Sjösalabiblioteket sedan det öppnade år 2008. Erika har 
arbetat som bibliotekarie i flera år och hon har erfarenhet från både skol- och 
folkbibliotek. Hon har haft en stor roll i uppbyggnaden av biblioteket. Karin är 
49 år och utbildad bibliotekarie. Hon har arbetat på Sjösalabiblioteket sedan de 
öppnade och har erfarenhet från flera bibliotek i kommunen.  

Grillingebiblioteket 
Det andra biblioteket, Grillingebiblioteket, har funnits länge på orten och har 
genomgått förändringar det gångna året. Det har länge varit ett traditionellt 
folkbibliotek som byggdes om till ett barn- och ungdomsbibliotek. Nu är det ett 
profilerat folkbibliotek som fungerar som skolbibliotek för skolor i dess närhet. 
Till skillnad från Sjösalabiblioteket regleras Grillingebiblioteket av ett avtal som 
styr funktionen som skolbibliotek. På Grillinges bibliotek har informanterna 
Johan, Anna och Stina medverkat i intervjuerna. Stina är 50 år och har arbetat på 
biblioteket i flera år. Anna är 34 år och har i flera år arbetat på olika bibliotek. 
Johan, 29 år, är anställd som biblioteksassistent och började arbeta på biblioteket 
efter ombyggnaden.  
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Undersökningsdel 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna tillsammans med en analys av 
materialet. Undersökningsdelen är uppbyggd efter centrala teman utifrån 
uppsatsens syfte och teoretiska utgångspunkt. Under respektive kapitel följer de 
två biblioteken presenterade var för sig och följs av en gemensam sammanfattning 
för varje tema. Studien presenteras under de fem rubrikerna integrering, profil, 
folkbibliotekets uppgifter och funktioner, skolbibliotekets uppgifter och 
funktioner samt aktörer.   
 

Integrering 
Nedan följer en presentation av hur de två biblioteken har integrerat skol- och 
folkbibliotek och hur den praktiska fördelningen ser ut i fråga om lokal, bestånd 
och personal. I detta kapitel beskrivs även vilka konsekvenser en integrering kan 
medföra samt vilken problematik som kan uppstå.  

Sjösalabiblioteket 
Sjösalabiblioteket har ett gemensamt bestånd för de två kategorierna folk- och 
skolbibliotek. När Erika beskriver integreringen av verksamheten hänvisar hon till 
det faktum att de ligger i samma byggnad och organisatoriskt även hör till 
skolan.97 Lokalmässigt delar de två bibliotekskategorierna rum och verksamheten 
separeras inte ifråga om avdelningar. Om bibliotekets uppdelningar säger Erika: 
”jag tror ingen av de här ungarna ser vad som är skillnaden och det ska inte 
synas”.98 Uppdelningen är då mer organisatorisk.  

Biblioteksverksamheten är samlokaliserad med skolan genom att de ligger i 
samma bildnings- och kulturcenter och har två dörrar till lokalen, en som är 
riktade mot skolans utrymmen och en ut mot en större entré. Övriga besökare 
behöver därmed inte gå genom skolan för att komma till biblioteket.  
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Den praktiska verksamheten med folk- och skolbibliotek åtskiljs genom 
personalens arbetssysslor och hur biblioteket bemannas. Den lokala skolan har 
valt att anställa en lärare som arbetar ett visst antal timmar på biblioteket som 
lärarbibliotekarie och ansvarar för klassbesöken.99 Lärarbibliotekarien är utbildad 
litteraturpedagog med viss bibliotekskunskap genom en påbyggnadskurs. Hennes 
arbetsuppgifter på biblioteket är att organisera klassbesöken och att hjälp eleverna 
på plats i biblioteket. Uppgiften som folkbibliotek bedrivs av övrig 
bibliotekspersonal som består av fyra bibliotekarier och en biblioteksassistent. De 
sköter de traditionella arbetsuppgifterna med exempelvis organisering av bestånd, 
inköp, bemanning av lokalerna samt referensarbete.  

Eftersom skolklasserna kommer i skolans regi regleras inte deras besök till 
bibliotekets öppethållande utan lärarbibliotekarien schemalägger och följer med 
klasserna under deras besök. Biblioteket nyttjas på så sätt även då biblioteket är 
stängt för övriga besökare.  

Fördelning av personalens ansvar kan jämföras med Karen Dornseifs 
definition begränsad integrering då personalen arbetar efter behov och kompetens 
på så sätt att lärarbibliotekarien ansvarar för eleverna medan övrig personal driver 
folkbiblioteket. 100 Bibliotekspersonalen finns dock tillgänglig som extraresurs för 
skolans elever. Med hänsyn till övrig samordning av lokal och bestånd som delas 
av folk- och skolbiblioteket utgör de en större grad av integration.  

Ett problem som uppmärksammats i litteratur om integrerade bibliotek är 
utformningen av lokalen för att möjligöra att flera funktioner ska kunna 
uppfyllas.101 Sjösalabiblioteket byggdes under förutsättningarna för att vara ett 
kombinerat folk- och skolbibliotek vilket har präglat utformningen av lokalen. Att 
biblioteket har olika användargrupper med skilda behov togs i beaktning vid 
planeringen av byggnaden och lokalmässigt relaterade problem kan därmed ha 
undvikits.102 Hänsyn här därmed tagits till att de ska vara både lärmiljö, kunna ta 
emot klasser och andra besökare samtidigt. 

Integreringen påverkar inköpen av litteratur anser Karin och säger att 
uppbyggnaden av beståndet skiljer sig åt mellan skol- och folkbibliotek. 
Skolbibliotek ska ha klassuppsättningar och kravet på ett brett utbud är inte det 
samma. Karin berättar att hon tar hänsyn till funktionen för skolan på så sätt att 
hon köper in fler exemplar av en del böcker och köper in mycket lättläst litteratur. 
Detta blir till en fördel för barnen då de får ett större utbud i fråga om 
skönlitteratur och facklitteratur, än vad de skulle få av ett separat skolbibliotek. 

                                                 
99 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
100 Hansson, J, (2006),”Just collaboration or Really Something else?”, s. 553 f. 
101 I nöd och lust (1991), s. 63; Eriksson, I. (2000)”Att flytta samman”, s. 82 f. 
102 I nöd och lust (1991), s.63f; Eriksson, I. (2000)”Att flytta samman”, s. 82 f. 



 31 

Integreringen och sammanslagningen beskrivs som svår och Karin beskriver 
problematiken med den dubbla funktion som ”en inte helt lätt ekvation”.103 Att 
hitta en fungerande struktur på arbetet beskrivs som det främsta problemet med 
sammanslagningen. De är inte själva involverade i planeringen av skolbesöken 
utan får ett schema som är gjort av skolan. Det beskrivs som en svår process att 
hitta samarbetsvägar. Erika beskriver skolan som en reglerad värld med mål och 
kvalitetsuppföljningar som skiljer sig från biblioteket. Hon tillägger att man måste 
ha respekt för att det är två olika verksamheter och att skolan är svår att begripa 
sig på.104 Karin berättar att hon inte vet vilken roll hon ska ta och att det är svårt att 
definiera roller och säger: ”jag har svårt att riktigt veta vad vi ska göra, därför att 
vi är ganska långt bort från skolan, paradoxalt nog, vi som är bibliotekarier”.105 
Den dubbla funktionen beskrivs som svår genom att det är problematisk att hitta 
arbetsmetoder samt att det är tidskrävande. Det är svårt att definiera roller mellan 
skola och bibliotek vilket förtydligas i följande citat av Karin.  

Eftersom vi inte är anställda som skolbibliotekarier, så vi hinner inte med det, vi har inte 
timmar för det, vi ska försöka få lärarna att kunna förmedla den här kunskapen om Internet 
och källkritik och så, men det är så att det är så pass nytt så vi har behövt ställa oss inför så 
många beslut som du förstår, med lokalen och medierna, hur ska vi jobba, vem ska göra vad. 
Vi ska bygga samarbetsvägar i huset.106 

Avtal mellan verksamheterna har rekommenderats i tidigare forskning som 
fastslår rollerna mellan verksamheterna.107 Detta saknas dock vid 
Sjösalabiblioteket vilket beskrivs som en av orsakerna till problem med 
rolldefinitionerna.108  

Problematiken kan förklaras utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv och 
svårigheten att hitta förståelse för varandra kan grunda sig i skilda isomorfismer, 
skilda krafter som inverkar på bibliotekets utformning. Verksamheterna skola och 
bibliotek har olika styrdokument att rätta sig efter vilket utgör skilda tvingande 
isomorfismer. De har skilda regler att förhålla sig till, vilket kan vara en av 
orsakerna till problematiken och konkurerande formella strukturer kan skapa 
konflikter inom verksamheten.109 De har även olika instanser att förhålla sig till 
och söker legitimitet hos olika aktörer och olika användargrupper. Mellan de två 
skilda organisationerna, skola och bibliotek, skiljer även normativ isomorfism 
med skilda värderingar och normer. Både skola och bibliotek är fortfarande av 
startgropen av institutionaliseringsprocess med skilda normativa utgångspunkter. 

                                                 
103 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
104 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
105 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
106 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
107 Landgren, M. (2007), Bibliotekariers yrkesroll på integrerade bibliotek, s. 57. 
108 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
109 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s. 96. 
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Det finns dock en medvetenhet om detta och Erika och Karin säger att de 
fortfarande är i uppbyggnadsfasen av verksamheten och att det tar tid att hitta 
samarbetslösningar. Karin berättar också att samröret med centret är spännande 
och utmanande och ser många möjligheter med utformningen. Dock skulle hon 
föredra särskilda skolbibliotekstider och andra arbetsmetoder. Biblioteket 
påverkas även av en integration genom att de får mycket besök och att när 
biblioteket är öppet och skolklasser är där kan det vara mycket folk samtidigt i 
lokalen. Detta ser dock Karin inte som ett problem utan framhåller att det är roligt 
med skolklasserna.110 

För besökarna på biblioteket innebär integreringen något positivt främst för 
barnen som får tillgång till ett större bibliotek och utbildade personal menar 
Karin. Erika tror dock att en nackdel av integreringen kan vara att barnen 
förknippar bibliotek med skola och man missar att bibliotek kan vara en aktivitet 
på fritiden, ett ställe att gå till om man inte håller på med idrott eller liknanden 
fritidsaktivitet. Som folkbibliotek erbjuder Sjösalabiblioteket mycket 
programverksamhet för att locka barn och ungdomar även när de är lediga.111  

Tidigare fick stadsdelen besök av en bokbuss som kom en gång i veckan och 
övergången till ett nytt bibliotek för användarna beskrivs som svår. Karin berättar 
att det var en sorgeprocess då låntagarna byggt upp en relation till bokbussens 
personal. Ett fysiskt bibliotek kunde ses som en fördel då det ger större tillgång 
till beståndet i och med mer generösa öppettider. Om en integrering då 
ekonomiskt möjliggör det kan det ses som en positiv konsekvens av 
sammanslagningen för folkbibliotekets användare. De försökte lösa problemen 
med den negativa attityden genom att prata mycket med användarna. 

Grillingebiblioteket 
Grillingebiblioteket ligger i en byggnad som är ansluten till en grundskola. De har 
en gemensam ingång med entré utifrån vilket innebär att besökarna inte går 
genom skolan. Verksamheterna skol- och folkbibliotek integreras lokalmässigt 
och har ett gemensamt bestånd. Invändigt görs inga avgränsningar mellan 
verksamheterna med avdelningar utan bestånd och lokal delas av alla besökare. 
Den mest grundläggande definitionen av integrerade bibliotek, att den är förlagd i 
en skolbyggnad, stämmer därmed överens med Grillingebiblioteket.112  

Biblioteket och den intilliggande skolan omfattas av ett skolbiblioteksavtal 
som finns inom kommunen. Avtalet reglerar samarbetet mellan folkbibliotek och 
skolor vilket ger skolan tillgång till tjänster och bestånd från valfritt folkbibliotek 
inom kommunen. Det innebär att biblioteket får en viss summa varje år för 

                                                 
110 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
111 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
112 I nöd och lust,(1991), s. 6. 
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tjänsterna. Grillingebiblioteket tjänstgör i enlighet med avtalet som skolbibliotek 
även för andra närliggande skolor och integrationen blir då mer än bara det 
faktum att verksamheten är placerad intill en skola och är fysiskt integrerad.113  

Grillingebiblioteket har valt att separera öppettiderna för skol- och 
folkbibliotek. På förmiddagarna har de öppet för skolan och tar emot lärare och 
skolklasser vilket organiseras genom att besöken förbokas. Andra besökare samt 
elever som vill besöka biblioteket på egenhand är välkomna under bibliotekets 
öppettider på eftermiddagarna. Folk- och skolbiblioteksverksamheten drivs av två 
bibliotekarier och en biblioteksassistent. Det är Anna som är barn- och 
ungdomsbibliotekarie som har huvudansvar för klassbesöken och arbetar ute i 
biblioteket på förmiddagarna.  

De två bibliotekskategorierna beskrivs främst av den tidsmässiga 
uppdelningen och Anna säger att hon inte tycker biblioteket är integrerat i någon 
större grad då de separerar öppettiderna vilket tydliggörs i följande citat.  

I och med att vi har skilt på dem. Det är inte så integrerat här, utan på förmiddagarna är det 
skolbibliotek, eftermiddagarna är det folkbibliotek. Så det är inte speciellt integrerat. 
Skolbarnen kommer ju […] efter skolan, men det är inte skolbibliotek då.114  

Bibliotekarien Stina beskriver integreringen genom samlokaliseringen och 
berättar att de tidigare fungerade som skolbibliotek åt den intilliggande skolan 
men att förändringar har skett. De har valt att stänga en dörr som var en direkt 
anslutning till skolan till följd av hög ljudnivå. Även skolbiblioteksavtalet har 
påverkat dem och Stina berättar att det noga reglerar vilken service som ingår.  

Grillingebibliotekets integration kan då enligt Dornseifs definition beskrivas 
som begränsad i den mån att de delar lokal och bestånd men separerar 
verksamheterna genom dess uppgift och funktion i och med separata öppettider.115 
Dock uppfylls inte detta utifrån perspektivet på personalen som är gemensam för 
de olika bibliotekskategorierna. 

Vid Grillingebiblioteket beskrivs en viss problematik med att hitta lösningar 
med hur de praktiskt ska kombinera uppgifterna att vara både folk- och 
skolbibliotek. Relationen beskrivs som påtvingad genom avtal och Anna anser att 
det vore bättre att skolorna hade egna bibliotek och att de som var intresserade 
kom till folkbiblioteket på sin fritid. Hon tillägger att det är väldigt roligt med 
klassbesöken, men hon anser att lösningen som de har inte är en ideallösning.116  

Stina uttrycker en problematik med litet samarbete mellan skola och bibliotek. 
Det har varit en negativ attityd från skolan i och med att de valt att stänga mellan 

                                                 
113 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
114 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
115 Hansson, J, (2006),”Just collaboration or really something else?”, s. 553 f. 
116 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
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verksamheterna och Stina uttrycker problemet genom att peka på de skilda 
professionerna och bristande kommunikation blir tydligt i följande citat. 

För att här är det inte särskilt mycket samarbete med skolan [Grillingeskolan] det har ju varit 
ganska negativt, eller de är ju inte glada åt att vi stängt dörren, mot skolan, […] Tidigare var 
det mer det här med att man hade forskning, och då var det mer att klasser från 
[Grillingeskolan] kom ner hit och skulle forska om olika ämnen och sökte litteratur, 
pedagogiskt verkar man väl ha gått ifrån det där, vad jag förstår för jag har inte märkt så 
mycket av det, men man kan väl säga i överlag så är inte vi så insatta i skolans värld och 
skolan inte så insatt i bibliotekets värld, det är ju väldigt skilda världar på nått vis, så att man 
skulle väl önska mera samarbete, men det finns väl vissa svårigheter.117 

Grillingebiblioteket har länge fungerat som både skol- och folkbibliotek men har 
under de senaste åren fått en förändrad formell organisationsstruktur genom 
skolbiblioteksavtalet. Trots att det finns skriftliga avtal som reglerar förhållandena 
och ansvarsfördelning beskrivs en viss problematik att samverka.  

Ytterligare en konsekvens av att biblioteket ska fungera som skolbibliotek 
uppmärksammas av Anna är tidsbrist. Hon skulle vilja prioritera förskolan mer än 
vad hon har möjlighet till idag då det inte finns tillräckligt med tid åt dem. 
Förskolan ingår inte i skolbiblioteksavtalet utan hamnar under folkbibliotekets 
ansvarsuppdrag.118  

Då biblioteket har olika öppettider för verksamheterna så tror inte Anna att 
andra besökare påverkas av att det är ett integrerat bibliotek. De har dörren öppen 
på förmiddagen så det kan hända att folk kommer in på skolbibliotekstid men att 
det är ”chansartade möten” säger Anna. ”Däremot interagerar ju vuxna och barn 
på eftermiddagen, men det är inte skolbibliotekstid.”119 Uttalandet tydliggör en 
kategorisering av verksamheterna efter öppethållandena. Den främsta fördelen av 
integrationen som framhävs är för barn och ungdomar. Då folkbiblioteket också är 
inriktat mot den målgruppen ger det tillgång till ett större utbud av litteratur för 
ungdomarna.120 Genom skolbiblioteksavtalet får Grillingebiblioteket pengar för att 
köpa litteratur vilket också kan gynna folkbibliotekets besökare.  

Det beskrivs en problematik med praktiska lösningar då ett folkbibliotek 
ligger intill en skola. Konsekvenserna av att ha biblioteket i samma byggnad som 
skolan innebär en hög ljudnivå. Den höga volymen menar Stina är svår att förena 
med att någon vill sitta och läsa och därför har bibliotekspersonalen valt att stänga 
anslutningen mellan skola och bibliotek och endast ha en ingång från utsidan. 
Ljudnivån kommenterar Anna däremot som en naturlig följd då det är ett barn- 
och ungdomsbibliotek. Anslutningen till skolan medför även uppfattningen om att 
biblioteket blir osynligt. Stina berättar om att biblioteket uppslukas av skolan och 

                                                 
117 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
118 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
119 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
120 Intervju med Johan, [2010-01-13]. 
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blir anonymt. Hon berättar att det framkommit att en del inte vet om att 
biblioteket finns trots att personerna bott länge i stadsdelen och missuppfattningen 
att folk tror biblioteket endast är till för skolans elever.121  

 

Diskussion 
Definitionen av ett integrerat bibliotek visade sig vara komplicerad. De två 
biblioteken har olika arbetsmetoder och styrs av skilda avtal. Personalen på de 
studerade biblioteken betonade och definierade integreringen i olika grad och 
utifrån olika faktorer. Anna ansåg att integrationen inte var stor då hon refererade 
till skilda öppettider och biblioteksuppgifter. Vid Grillingebiblioteket måste 
eleverna gå utomhus för att ta sig till biblioteket vilket kan få konsekvenser med 
minskade besök. Definitionen av integrering utifrån en samlokalisering minskar i 
och med att den direkta entrén mellan skola och bibliotek har stängts på 
Grillingebiblioteket. Vid Sjösalabiblioteket definierades integreringen utifrån de 
gemensamma lokalerna och beståndet i en större grad. Båda biblioteken har som 
uppgift att verka som folkbibliotek och även fungera som skolbibliotek. De valdes 
till studien med hänsyn till att de hade en liknande utformning, men 
undersökningen visade att de var väldigt olika. Under intervjuerna visade det sig 
att bibliotekens formella struktur skiljer sig åt genom olika avtal som reglerar 
verksamheterna. Genom skilda avtal har de olika förutsättningar vilket påverkat 
den praktiska utformningen av verksamheterna. Detta blir synligt ifråga om grad 
av integreringen av skol- och folkbibliotek. Att biblioteket är olika kan förklaras 
genom översättningsteori och att organisationer formas av lokala och 
sociokulturella kontexter. Även den informella strukturen skiljer mellan 
biblioteken i den praktiska verksamheten då de har olika arbetsmetoder. 

Idén att integrera folk- och skolbibliotek är inte någon ny trend inom 
biblioteksvärlden. Den integrerade biblioteksformen kan med åren ha blivit 
institutionaliserad och accepterad av användarna. Genom att det i många fall är en 
ekonomisk lösning som kommunen fastslår är det en form av tvingande 
isomorfism.122 Hasselrot skriver i Allas bibliotek att grunden till integrering ofta 
förklaras som en lösning på ekonomiska svårigheter.123 Erika vid 
Sjösalabiblioteket och Anna på Grillingebiblioteket förklarar besluten om 
integrering och profilering som politiska. Den formella strukturen är därmed inte 
självvald. 

Limberg tar upp problem med att bibliotekarier vid integrerade bibliotek 
känner sig stressade pågrund av höga krav och små resurser samt att förskolebarn 

                                                 
121 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
122 Eriksson- Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s. 79.  
123 Hasselrot, A. 2001, Allas bibliotek, s. 40. 
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försummas. Limberg beskriver också hur skolan ”slukar” biblioteket.124  Liknande 
problem återfinns både på Sjösalabiblioteket och på Grillingebiblioteket vilket 
blir tydligt då Karin säger att hon är anställd att jobba för folkbiblioteket och tiden 
inte räcket till skolan, Anna som inte finner tillräckligt med tid till förskolorna och 
Stina beskriver hur biblioteket överskuggas av skolan. Trots att de har reglerande 
avtal kvarstår problem med ansvarsfördelning och flera gånger upprepas att det är 
en komplicerad fråga att integrera bibliotek.  

Limberg uttrycker vikten av kompetent personal i skolbiblioteket och för ett 
gynnsamt samarbete är det viktigt att se till varandras olikheter ifråga om 
yrkeskompetenser.125 Problemet att hitta samarbetslösningar kan uttydas hos de 
studerade fallen och funktionen för skolan medför ett utökat organisationsfält med 
skolpersonal som samarbetspartners. Personal vid båda biblioteken beskriver 
skola och bibliotek som två olika världar och att det är skilda yrkeskulturer som 
försvårar samarbete ifråga om integreringen. Detta problem tas upp i handböcker 
som ett ”revirproblem”.126 Ett uttryck som återkommer i intervjuerna är att skola 
och bibliotek är två olika världar med två olika yrkeskulturer vilket kan ligga till 
grund för problematiken att arbeta effektivt mellan skola och bibliotek. Då 
organisationen påverkas av normer som formats under utbildning och även daglig 
tillägnelse kan det råda olika uppfattningar när två yrkeskulturer ska samverka. 
Detta yttrar sig hos båda biblioteken då det framkommer problem med att 
definiera roller och att hitta en bra struktur på samarbetet. 

Dock framhävs integreringen och arbetet med barn och ungdomar som roligt. 
Stina poängterar att de organiserade besöken med den medföljande läraren är 
positivt på så sätt att denne bättre känner till elevernas nivå.127 Samarbetet med 
lärarbibliotekarien på Sjösalabiblioteket beskrivs också positivt och Karin hyllar 
hennes kompetens ifråga om litteraturförmedling.128  

Profil 
I detta kapitel redovisas för hur profileringen yttras i verksamheternas utformning 
av lokal och bestånd samt konsekvenser som kan uppstå av en inriktad 
verksamhet. 

                                                 
124 Limberg, L. (1993)”Vad är det för skillnad mellan folkbibliotek och skolbibliotek”, s. 16. 
125 Limberg, L, (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll, s. 89. 
126 Hasselrot, A. (2001), Allas bibliotek, s. 53. 
127 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
128 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
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Sjösalabiblioteket 
Utformningen av biblioteket präglas av inriktningen mot barn och ungdomar 
främst ifråga om mediebeståndet där tyngdpunkten ligger på medier för dem. 
Erika säger att en barn- och ungdomsinriktning handlar om vad man erbjuder och 
att de valt att ha betoning på media.129 Både Erika och Karin betonar starkt att det 
inte enbart är ett barn- och ungdomsbibliotek och att de även har skönlitteratur för 
vuxna men inte i lika stor utsträckning som de har barn- och ungdomslitteratur. 
De har även ett brett programutbud vilket är planerat så att det ska finnas något 
för flera åldersgrupper, både för barn och för vuxna. Erika berättar att bibliotekets 
uppgift rymmer mer än att vara ett barn- och ungdomsbibliotek. Både hon och 
Karin betonar att de anstränger sig för att också tilltala vuxna besökare. Erika 
påpekar att det är skillnad om biblioteket är enbart ett barn- och 
ungdomsbibliotek, men att Sjösalabibliotekets profil inte är så pass utpräglad.  

Erika betonar att inriktningen inte ska synas. Inredningen och möblerna är 
valda utifrån ett hållbarhetsperspektiv över tid och inte bara för inriktningens 
skull. Erika berättar att de valde att inte göra en lekmiljö med hänsyn till de 
många funktionerna som skol- och folkbibliotek. De ska fungera för flera 
målgrupper både vuxna och barn samt att det ska vara handikappanpassat och som 
skolbiblioteket ska de även utgöra en lärmiljö. Erika beskriver också hur de har 
diskuterat att ”busifiera” lokalen mer än vad som är idag, men att de valt att avstå 
för att lättare kunna fylla flera funktioner och har istället zoner i rummet baserat 
på olika åldersgrupper för att ge plats åt alla.130 Både Karin och Erika poängterar 
att biblioteket även är till för vuxna och att de anstränger sig för att få vuxna 
besökare att känna sig välkomna. Detta uttrycker Karin i följande citat: 

Visst vi har en barn- och ungdomsprofil men det är ju inte så att vi inte finns för er […] det är 
ju inte något lattjolajban-bibliotek utan det är ganska strikt, på ett sätt, möblerna är inte 
konstiga, det går ju att sitta överallt, hur gammal man än är […] så att vi påpekar ju det, titta 
här hur det ser ut, man kan sitta var som helst och så vidare, men det är väl det enda som jag 
kan tänka mig att när man hörde om det här och när det skrevs om det i tidningen så kanske 
man tänkte som vuxen vart ska vi gå någonstans då.131 

Att de i stor grad även försöker att tilltala vuxna besökare kan tydas som ett 
försök att bli accepterade av en större grupp användare i samhället vilket ger en 
högre grad av legitimitet. Bibliotekets personal anstränger sig för att alla grupper 
ska känna sig välkomna och Karin tror inte att någon av folkbibliotekets 
funktioner blir lidande och har svårt att se det ur ett sådant perspektiv och säger 
att ”inriktningen är ju vald utifrån det lokala behovet och egentligen så är det ju så 
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man ska jobba på alla stadsdelsbibliotek, det är bara det att nu står det väldigt 
tydligt”.132  

Profilering kan tydas som en marknadsanpassning då det bor många 
barnfamiljer i området och Karin berättar att inriktningen är baserad på det lokala 
behovet. Bibliotekets besökare är i stor grad barn och ungdomar på 
grundskolenivå samt förskolebarn, men det är även mycket småbarnsföräldrar. 
Karin som har erfarenhet från andra bibliotek i kommunen säger: 

Det har ju varit så här under tid att man har paradoxalt nog köpt mindre på olika lokala 
bibliotek, då har det varit mindre anslag till barn och ungdom, fast det varit de som är den 
största gruppen som lånar, men nu har man börjat vända på det här.133 

Profileringen kan också beskrivas som en marknadsanpassning genom att titta på 
uppkomsten av biblioteket. Planeringen av biblioteket gjordes i samverkan med 
flera aktörer och skolans behov och önskemål beaktades, vilket medför ett högt 
användarinflytande. Karin säger att de pratar mycket med besökarna för att få en 
inblick i vad de önskar av biblioteket och de tar emot inköpsförslag vilket också 
tyder på en anpassning till vad användarna efterfrågar.134  

Karin berättar att det är nytt inom den specifika kommunen att arbeta och 
utforma bibliotek som de har gjort. Att profilera två bibliotek under loppet av två 
år kan då betraktas som en trend i kommunen. Trender som organisationsrecept 
sprids genom facktidskrifter och artiklar om exempelvis PUNKTmedis och 
Dieselverkstaden kan ha haft en legitimerande effekt och verksamheterna kan 
användas som modell. Att utgå från användare och att göra biblioteket 
användaranpassat kan då vara en trend i biblioteksvärlden som är på väg att bli 
institutionaliserad. 

Konsekvensen av att ha ett integrerat och profilerat bibliotek är att det blir lite 
livligare, men det ses inte som något större problem.135 Utbudet av vuxenlitteratur 
är mindre än på ett traditionellt bibliotek vilket några besökare har poängterat. 
Beståndet med mindre litteratur för vuxna ses dock inte som något problem i 
någon större grad vilket blir tydligt i Erikas uttalande: 

Från början tyckte väl många vuxna också att de inte hittade tillräckligt […] i de flesta fall 
hittar dem, mer än vad jag tycker att de borde […] det är jätteintressant det här att när man 
inte har så himla stort bestånd, men däremot ett nytt och väldigt fräscht bestånd så hittar folk 
böcker på ett annat sätt, också för att vi har så bra exponerat och det är ett urval.136 

                                                 
132 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
133 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
134 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
135 Intervju med Karin, [2010-01-21]; Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
136 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
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Biblioteket får dagliga leveranser från kommunens andra folkbibliotek och 
reservationerna blev under tiden för undersökningen avgiftsfria. Beställda böcker 
från andra filialer kompletterar därmed det egna beståndet.  

När Karin pratar om hur hon tror att bibliotek kommer att se ut i framtiden 
tror hon att det inte kommer vara så likformigt, det kommer vara fler uttalade 
profiler. ”Tidigare var det ju så att alla bibliotek skulle ha allting, men det finns 
ingen anledning ”.137 Hon ser inga problem med att ha en barn- och ungdomsprofil 
och poängterar att hon var medveten om inriktningen och att det var anledningen 
till att hon sökte jobbet.138  

Grillingebiblioteket 
Anna på Grillingebiblioteket beskriver deras verksamhet som ett utpräglat barn- 
och ungdomsbibliotek och berättar att de har formulerat bibliotekets målgrupp 
som ”barn, ungdomar och deras vuxna”, vilket omfattar föräldrar, mor- och 
farföräldrar samt stödpersoner.139 Det var tidigare ett traditionellt folk- och 
skolbibliotek som i och med profileringen förändrade beståndet, vuxenlitteraturen 
gallrades hårt och slitna böcker togs ur sortimentet. Idag är det barn- och 
ungdomslitteraturen som får ta mest plats och Johan uppskattar att 70–80 procent 
av beståndet är riktat till barn och ungdomar.140 Även programutbudet riktar sig till 
barn med främst sångstunder. Samtidigt som biblioteket profilerades genomfördes 
en ombyggnad av lokalen för att förbättra rummet funktionellt och estetiskt. Som 
en anpassning till profileringen har de sågat ner hyllorna för att barnen lättare ska 
nå och de har valt mer färglada möbler. 

Beslutet om profileringen var politiskt grundat och då det tidigare hade 
funktion både som skol- och folkbibliotek kan det ses som en anpassning till 
rådande förhållanden. Att efterfråga vad marknaden vill ha är ett sätt att legitimera 
verksamheten och genom att Grillingebiblioteket omfattas av skolbiblioteksavtalet 
blir skolan en del av marknaden. Då det ligger intill en skola och även tidigare 
hade en funktion som skolbibliotek kan profileringen ses som en anpassning till 
funktionen som skolbibliotek för barn och ungdomar. Grillingebiblioteket ligger 
mitt i ett bostadsområde vilket medför att barn kan besöka biblioteket utan sina 
föräldrar. Till biblioteket kommer också många skolbarn både på raster och efter 
skolan. Anna berättar också att det är många föräldrar som besöker biblioteket 
med små barn. Anna tror att den största gruppen besökare är barn upp till 13 år 
och Stina svarar barn mellan 8–14 år. Båda svaren speglar åldersgruppen av barn 
och ungdomar som går på skolan. En organisation inom offentlig sektor som drivs 

                                                 
137 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
138 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
139 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
140 Intervju med Johan, [2010-01-13]. 
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genom kommunala medel måste visa att de är relevanta i ett sammanhang.141 Att 
anpassa utformningen efter bibliotekets största användargrupp kan då beskrivas 
enligt nyinstitutionellt perspektiv som en strävan efter legitimitet. 

På Grillingebiblioteket har man mött på en del reaktioner om att de har ett 
väldigt litet utbud av vuxenlitteratur och att det är tråkigt att de köper så lite nytt 
för vuxna.142 Stina berättar att det varit en svår omställning för äldre besökare med 
minskningen av litteratur för vuxna och Anna tror att antalet vuxna besökare har 
minskat efter ombyggnaden.143 Johan beskriver hur folkbibliotekets funktion 
hamnar i skymundan eftersom nästan allt anslag hamnar på barnen. Han anser att 
de vuxna blir lidande ifråga om bokbeståndet men tillägger att det finns ett visst 
utrymme för vuxna besökare. Deras funktion som folkbibliotek är mer riktat på 
familjer än enbart vuxna menar Johan och säger:  

Det skulle ju kunna vara ett bra bibliotek för båda, för som det är just nu så blir all litteratur 
till vuxna lidande för att det inte finns något anslag till det, allt hamnar på ungdomsprofilen, 
det är ju politik, det måste till mer pengar i så fall. Det är svårt för jag menar aktiviteter för 
vuxna är inte riktigt problemet här, de går här och de tycker att det förnyas liksom inte, 
litteraturen och sådant.144 

En konsekvens av profileringen kan därmed vara att vuxna känner sig ovälkomna. 
Anna säger att de försöker motverka detta men påpekar att då de inte har böckerna 
som efterfrågas så kan det ändå bli en sådan effekt.145 

En negativ attityd gentemot profileringen kan uttydas i intervjuerna och en 
viss problematik med att övergå från att vara ett traditionellt bibliotek till att 
profilera sig framkommer. Grillingebiblioteket visar en tydligare inriktning mot 
barn och ungdomar när de beskriver biblioteket och valet att ha en uttalad profil 
var en fråga om överlevnad, alternativet var nedläggningen av biblioteket och 
därmed inte självvald.  

Vi har ju fått bortprioritera dem vuxna helt enkelt och det är tråkigt, men det är det valet vi 
fick, de sa till oss i stort, antingen stänger vi biblioteket eller också så gör vi om det till ett 
barn- och ungdomsbibliotek.146 

Anna önskar att de inte behövt profilera biblioteket och att de kunde vara ”helt 
och fullt ett folkbibliotek”.147 Grunden till detta kan vara att förändringen var 
påtvingad, till skillnad från Sjösalabiblioteket vars personal sökte dit under 

                                                 
141 Eriksson-Zetterquist, U, (2009), Institutionell teori, s. 97. 
142 Intervju med Johan, [2010-01-13]. 
143 Intervju med Anna, [2010-01-14]; Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
144 Intervju med Johan, [2010-01-13]. 
145 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
146 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
147 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
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rådande förhållanden medan Grillingebibliotekets personal fick acceptera 
situationen utifrån en tvingande reform. 

Med profileringen framkommer problemet att de saknar direktiv gällande 
inriktningen och efter att biblioteket har inriktat sig mot barn och unga har de 
diskuterat hur de ska förhålla sig till samhällsinformation. Stina menar att det är 
otydligt vad som väntas av dem när de profilerat sig så hårt och säger att hon 
saknar klartecken från kulturnämnden om vilken nivå de ska lägga sig på.148 
Relationen mellan organisation och nya idéer kan beskrivas och förklaras genom 
frånstötning och särkoppling. Om förändringen strider mot värderingar inom 
verksamheten kan idéerna stötas bort då de inte går att förena med traditioner.149 I 
fallet Grillingebiblioteket var profileringen påtvingad och kan i viss mån strida 
mot värderingar inom bibliotekarieyrket om att verka för alla men är inte möjlig 
för den egna personalen att bestämma över. 

Stina berättar att de mött många positiva reaktioner med ombyggnaden i 
samband med profileringen och att det blivit lugnare på biblioteket. En profilering 
behöver inte betyda att biblioteket blir stökigt. För den tilltänkta målgruppen har 
förändringen mottagits med positiva reaktioner.  

Vi tycker också att det är lugnare på något vis, tidigare har ju vi haft mera anslag uppe att du 
får inte äta på biblioteket och ordningsregler och vi testade vid den här nyinvigningen att vi 
tog bort allting sånt och det har faktiskt blivit mycket bättre, det kändes nästan som att de 
skulle provocera just för att man hade så mycket sånt, mycket förbud överallt, eller om man 
är lite mera rädd om det man tycker är fint jag vet inte. […]För tidigare har vi haft lite 
problem med stökiga ungdomar och så där, men jag tycker inte att det är något problem nu.150 

Diskussion 
De två biblioteken valdes till studien då de hade liknande utformning, men visade 
sig vara olika till den informella strukturen. Biblioteken har båda inriktningen mot 
barn och ungdomar vilket yttrar sig på olika sätt. Grillingebibliotekets inriktning 
mot barn och ungdomar uttalas i en större grad än Sjösalabibliotekets profilering. 
Betoningen på barn och ungdomar är främst tydlig i beståndet som är 
övervägande anpassat för dem. I intervjuerna uttrycks profileringen starkare av 
Grillinges bibliotek när de beskriver sin målgrupp medan Sjösalabiblioteket 
beskriver att de trots inriktningen mot barn och unga även är till för vuxna. 
Tidsmässigt skilde det cirka ett år mellan att de undersökta biblioteken profilerade 
sig och det ena biblioteket kan därmed ha utgjort en modell för det andra och 
påverkat utformningen. Olikheterna kan då beskrivas genom redigering, att den 
ena imiterar den andra men anpassar modellen till egna förhållanden.151 

                                                 
148 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
149 Christensen, T. m.fl. (2005), Organisationsteori för offentlig sektor, s. 94. 
150 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
151 Eriksson- Zetterqvist, U. (2009), Institutionell teori, s. 134.  
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De tidsmässigt närliggande profileringarna kan ses som en trend inom 
kommunen att i större grad marknadsanpassa verksamheterna. Profileringen av 
bibliotek kan tydas som en trend som går mot mer användaranpassad verksamhet. 
I skriften Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest finner man stöd för 
en profilering då det står att bibliotek ska anpassa sina tjänster efter lokala 
behov.152 Skriften utgör ett organisationsrecept från Unesco som kan ses som en 
viktig aktör inom fältet och biblioteken finner därmed stöd att genomföra en 
profilering. Dock har det inte tillhört traditionen inom folkbiblioteken att profilera 
verksamheten. 

Värderingar och normer har en stor betydelse för organisationers utformning, 
men ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan nya idéer institutionaliseras 
och gamla avinstitutionaliseras. En profilering kan därmed skapa ny legitimitet 
och följer en samhällsutveckling genom att se till de nya kraven som ställs av 
användarna och omgivningen vilket förespråkas av både Nilsson och Skot-Hansen 
som diskuterar hur folkbibliotek bör utgå ifrån användarna och lokala behov.153 
Tidigare studier beskriver utformningen av ett profilerat bibliotek som en 
marknadsanpassning vilket stämmer även på Grillingebiblioteket och 
Sjösalabiblioteket.154 I intervjuerna sägs att en profilering bör utgå ifrån lokala 
behov och i intervjuerna framkommer åsikten att en inriktning bör vara ordentligt 
genomtänkt.155 Det stora kundinflytandet stöder beskrivningen som 
marknadsanpassat. 

I presentationen av den danska analysmodellen beskrivs det hur den kan 
användas vid diskussion om det lokala bibliotekets identitet och målsättningar. 
Biblioteket bör då diskutera vilka mål de ska uppfylla och hur prioriteringar ska 
göras.156 Det profilerade biblioteket kan då få välja bort vissa funktioner som 
tidigare varit normgivande för att i stället fokusera på exempelvis en särskild 
målgrupp.  

Profileringarna av Grillingebiblioteket och Sjösalabiblioteket kommer av en 
tvingande isomorfism då beslutet var politiskt grundat.157 En marknadsanpassning 
kan också ses som en tvingande isomorfism då det hörsammar användarnas krav 
på verksamheten. Detta resonemang finner stöd i tidigare forskning.158 

Biblioteken har olika förutsättningar och inställningen gentemot profileringen 
beskrivs väldigt olika vid Grillingebiblioteket jämfört med Sjösalabiblioteket. 
Inriktningen beskrivs utifrån skilda attityder, både negativa och positiva. 

                                                 
152 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, (2006), s. 12. 
153 Nilsson, S. (2000), ”ABM-institutionerna mellan evigheten och kundnyttan”, s. 67 ff; Skot-Hansen, D. 
(1996), ”The Local Library”, s. 4. 
154 Ahrling, L. & Hedberg, T. (2008), ”Hänga och må bra eller ta sin bok och dra?”, s. 58 f. 
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156 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 93. 
157 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s. 79ff. 
158 Ahrling, L. & Hedberg, T. (2008)”Häng och må bra eller ta sin bok och dra”, s. 53. 
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Förändringar tas emot olika av individer och reformer kan både underhålla och 
upplevas som hotande.159 Karin på Sjösalabiblioteket beskriver profileringen och 
samverkan med det övriga centret som spännande medan Anna på 
Grillingebiblioteket önskar ett traditionellt folkbibliotek.160 De olika 
förutsättningarna kan ligga till grund för de skilda attityderna. Sjösalabiblioteket 
byggdes under rådande förhållanden och personalen sökte dit under 
förutsättningarna att arbeta på ett inriktat och integrerat bibliotek, medan 
Grillingebiblioteket var ett befintligt bibliotek som fick genomgå en förändring.  

Enligt nyinstitutionell teori strävar organisationer efter legitimitet vilket 
folkbiblioteket har i sin traditionella utformning hos användare, inom den egna 
verksamheten och professionen samt hos politiker.161 En förändring av 
folkbiblioteks utformning kan därigenom skapa en oro om den inte är helt enligt 
de värderingar som finns inom organisationsfältet och som strider mot de 
uppfattningar som råder om vad ett bibliotek ska göra eller hur det ska se ut.162 En 
profilering kan därmed få motgångar om den uppfattas strida mot folkbibliotekets 
grundprinciper. Då statistik visar att barn är en stor användargrupp kan en 
profilering stärka dess status hos användarna. Statistik visar att barn och 
ungdomar är en stor användargrupp på svenska folkbibliotek och år 2008 bestod 
50 procent av folkbibliotekets utlånade böcker av barn- och ungdomslitteratur.163 
Av bibliotekens bokbestånd var en tredjedel barn och ungdomslitteratur och 
resterande var vuxenlitteratur.164 Ett bibliotek med en barn- och ungdomsprofil 
som ligger i ett bostadsområde med mycket barnfamiljer svarar därmed på 
behovet och kan få en ökad legitimitet och acceptans. 

Folkbibliotekets uppgifter och funktioner 
Under detta tema redovisas hur informanter vid de två biblioteken upplever 
folkbibliotekets uppgifter samt hur de praktiskt arbetar inom olika områden. För 
att studera bibliotekens funktion används analysmodellen över hur biblioteket 
utgör rum i kunskaps- och upplevelse samhället. 

Sjösalabiblioteket 
Som folkbibliotek erbjuder Sjösalabiblioteket ett utbud av litteratur, tidskrifter, 
film, ljudböcker och lite film. De fysiska medieresurserna är anpassade till barn- 
                                                 
159 Eriksson- Zetterqvist, U. (2009), Institutionell teori, s.125 f. 
160 Intervju med Anna, [2010-01-14]; Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
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och ungdomsinriktningen men Erika säger att beståndet kompletteras av andra 
bibliotek. 

Vi är ju ett folkbibliotek, så vi erbjuder ju de resurser som folkbibliotek erbjuder och då 
tänker jag just på det här att vi har, att man kan säga att man har någon form av gemensamt 
bestånd, vi har ju samma katalog och vi har samma system, så man kompletterar ju sitt eget 
bestånd med hjälp av de andra biblioteken och skickar ut sändningar.165 

Då de har dagliga leveranser till Sjösalabiblioteket med reserverade böcker kan de 
erbjuda all typ av litteratur med ett visst dröjsmål. De erbjuder även samma 
elektroniska tjänster som övriga folkbibliotek i kommunen. Övriga resurser 
drabbas därmed inte av inriktningen, det finns datorer att låna som bara erbjuds de 
vuxna besökarna och databaser kan utnyttjas hemifrån med bibliotekskort och 
inloggningsuppgifter.  

Som folkbibliotek beskriver Erika och Karin deras uppgift som en källa till 
inspiration och verksamheten kan genom de uttalandena beskrivas både som ett 
inspirationsrum och ett läranderum.166 Detta leder enligt analysmodellen till 
personlig utveckling genom nya erfarenheter.167 Kärnan i verksamheten för 
folkbiblioteket menar Erika är att verka läsfrämjande och uppmuntra till läsning. 
Folkbiblioteket har en viktig roll i det informella lärandet som resurs och kan 
tillgängligöra information, Erika säger att ”du ska ha tillgång till ordet och vi kan 
bidra”.168 Funktionen som läranderum och inspirationsrum förstärks genom att 
studera den praktiska verksamheten. Det utgör ett läranderum för både vuxna och 
barn som folkbibliotek och Karin påpekar att de har en pedagogisk roll för vuxna 
ifråga om fortbildning. Detta uppfyller de genom att tillgängligöra medieresurser, 
verktyg som datorer och Internet men även genom föreläsningar. Biblioteket utgör 
också ett rum för information och inspiration med hjälp av externa aktörer. En 
representant från organisationen Centrum för vuxnas lärande finns tillgänglig en 
gång per vecka för att informera besökare om studiemöjligheter. I 
programverksamheten förekommer även föreläsningar som utvecklar och 
inspirerar. De har exempelvis haft föreläsningar om hundars kommunikation och 
om odling vilket bidrar till bilden av biblioteket både som ett läranderum och som 
ett inspirationsrum.169 

I modellen över rum i upplevelse- och kunskapssamhället så beskrivs ett 
läranderum som att det stöttar erkännande, erfarenhet och självbestämmande 
vilket samtliga rum är bidragande faktorer till.170 Detta leder tanken till 
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folkbibliotekets demokratiska aspekt som både Karin och Erika betonar starkt. 
Karin säger att biblioteket ska vara ”ett demokratins vardagsrum” och att det ska 
vara ”ett rum för alla”.171 Detta kan härledas till en normativ isomorfism i form av 
värderingar inom bibliotekarieprofessionen.172 Karin uttrycker en medvetenhet om 
detta vilket blir synligt i följande citat: 

Det är mer en ingång till hur man tänker när man jobbar, någon slags yrkeskodex tror jag som 
man som bibliotekarie har med sig alltid, man vill inte förhindra någonting, man vill inte 
utestänga någon, förstår du, skapa tillgänglighet, både då lokalmässigt och även till medier 
och information. Ett sätt att jobba är att vi har erbjudit till exempel IT-kurs för blåbär […] 
För det är ju många som inte kan någonting, faktiskt.173 

Både Karin och Erika beskriver en ambition och önskan att deras bibliotek ska 
utgöra en arena vilket kan relateras till samtliga fyra rum i modellen. Biblioteket 
som mötesrum och läranderum beskrivs av Karin i en framtidsvision när hon 
kallar biblioteket för ett medborgarkontor. De vill båda att Sjösalabiblioteket ska 
vara en plats för möten och en plats där saker kan presenteras.174 Denna syn på 
biblioteket kan härledas till ett mötesrum ur en demokratisk aspekt, ett rum för 
debatt och utbyte av åsikter. Erika beskriver denna funktion som drivande och 
säger att det saknas liknande platser i samhället och tillägger: 

Jag kan inte riktigt komma på andra ställen som erbjuder det konceptet att vem som helst får 
komma hit och det kostar ingenting och du har inga krav på motprestationer, ja, förutom att 
lämna tillbaka böcker, men det finns inga krav på att du ska låna och om man liksom 
utvecklar det perspektivet så, tänker på det, just utifrån den aspekten, att faktiskt så erbjuds 
människor gratis tillgång till världens information.175 

Sjösalabiblioteket beskrivs också som en kulturell arena för kreativt skapande. 
Det speglas i programverksamheten och de har en stor variation på 
programutbudet för alla åldrar. De har haft vetenskapsklubb för vetgiriga barn, 
feministisk självförsvarskurs, poesikvällar och litteraturcirklar. I en definition av 
kultur svarar Erika att det är det skrivna ordet, programverksamhet som visar 
exempel på kreativt skapande och att förmedla sång och musik. Erika berättar att 
de har pysselkvällar och säger: ”allt det här som hör med en sorts 
hemmakreativitet att göra och kan man koppla sådant till vår verksamhet så tycker 
jag att det är en form av kultur”.176 I uttalandet tydliggör Erika Sjösalabiblioteket 
som ett inspirationsrum, mötesrum och ett performativt rum där besökarna aktivt 
kan uppleva och delta i programverksamheten. Biblioteket som ett performativt 
rum för kulturella utryck blir också tydligt när Erika och Karin uttrycker att 
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172 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s. 79ff. 
173 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
174 Intervju med Erika, [2010-01-19]; Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
175 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
176 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
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biblioteket har en funktion och uppgift att arbeta för individers eget skapande. 
Kultur definieras med breda referensramar och Erika berättar att de har en 
utställning gjord av förskolebarn och tillägger att kultur inte behöver vara 
”svulstigt och stort och professionellt”.177 Biblioteket utgör då en performativ scen 
och inspirationskälla för personlig utveckling genom kreativitet. 

Folkbiblioteket beskrivs också ha en viktig social funktion. När Erika 
beskriver bibliotekets uppgifter säger hon att de ska ”arbeta för att kunna vara 
verksamma som mötesplats, både aktiva och mera passiva möten”.178 Även Karin 
beskriver att biblioteket ska vara en mötesplats och säger ”att man ska känna att 
det här är en del av min vardag”.179 Det är viktigt att besökarna känner sig sedda 
och välkomna menar Karin och uttalandet syftar till personalens roll ur ett socialt 
perspektiv. Biblioteket fungerar också som social plats att vara på, tillsammans 
med familj eller vänner. Ungdomar tillbringar tid där tillsammans med kompisar 
och spelar spel och föräldrar sitter ner och läser högt för sina barn. Karin berättar 
att eftersom de ligger i ett större kunskaps- och bildningscenter får de besökare 
som har andra ärenden i centret.  

Sen för barnfamiljer så är det ofta så att de kommer hit och lånar och en del är här ganska 
länge när syskon till några har balett eller danslektion eller spellektion, de sitter ofta här, de 
kan sitta här över en timma, vissa dagar är det jättemånga barnfamiljer här.180 

Den sociala funktionen kan placeras i analysmodellen som ett rum för aktivt 
deltagande, för underhållning och upplevelse.181 Detta stämmer även överens med 
bilden av en arena och det breda programutbud som Sjösalabiblioteket erbjuder. 
Erika beskriver de vuxna besökarna som mer ”autonoma” än barn och ungdomar. 
och berättar att vuxna kommer in för att låna och lämna, men att det finns en 
grupp som kommer till biblioteket för att läsa tidningar, låna Internet eller plugga 
vilket också utgör en viss social funktion.182 

Folkbiblioteket beskrivs också ha en funktion för det lokala samhället. Erika 
berättar att i deras uppdrag ingår ”kombinationen land och stad och 
lokalförankring” vilket de ska verka för tillsammans med de övriga 
verksamheterna i centret.183 Ett önskemål av Erika är att de ska kunna arbeta för 
integrering ifråga om mångkultur och verka som en inkluderande institution för 
folk med en annan härkomst. Uttalandena kan härledas till Unescos folkbiblioteks- 
och skolbiblioteksmanifest att ”främja kontakten mellan olika kulturer”.184 

                                                 
177 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
178 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
179 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
180 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
181 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 91 ff. 
182 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
183 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
184 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, (2006), s. 10. 
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Grillingebiblioteket 
På Grillingebiblioteket betonar Anna uppgiften att verka som ett läranderum i den 
meningen att det ska vara en resurs och bistå med litteratur och information. 
Johan betonar uppgiften att verka läsfrämjande för ungdomar och säger att en stor 
del av deras uppdrag handlar om att introducera barn till biblioteket. Stina anser 
att det är viktigt med tanke på att biblioteket är placerat i ett invandrartätt område 
att uppmuntra till läsning. Grillingebiblioteket som läranderum uppfylls främst 
genom att tillgängliggöra litteratur samt information genom digitala tjänster. Då 
biblioteket är starkt profilerat är inte den direkta tillgången till tryckt information 
lika stor som hos andra bibliotek. Stina säger att det är en fråga om utrymme och 
att Grillingebiblioteket är ganska litet. Hon poängterar att det finns mycket på 
Internet idag och att bibliotekets personal bör ses som en resurs som kan hjälpa 
till.185 Här får personalen en större vikt som förmedlare av information och 
pedagog som hjälper till vid återvinning av informationen. Bibliotekspersonalen 
beskrivs som serviceinriktad och ger hjälp och stöd. När Anna beskriver vad de 
erbjuder besökarna nämner hon personalen som en viktig resurs och berättar om 
hur hon hjälpt vuxenstuderanden med att hitta information på Internet. Hon anser 
att biblioteket har en stor roll ifråga om vuxenstudier och självbildning och 
refererar på så vis både till det formella och informella lärandet. Hon menar att 
folk kan komma in och fråga vad som helst vilket ges exempel på i följande citat.  

Jag tycker att personalen är väldigt, väldigt viktig för biblioteket, […] de flesta förstår att 
man kan fråga nästan vad som helst. Och att man kan få hjälp, det kommer ju alla möjliga 
frågor, från var ligger folktandvården nu förtiden, har de flyttat till liksom har du den här 
tidskriften, eller vet du var jag ska vända mig om jag behöver juridisk hjälp i det här och det 
här ärendet och så vidare och då kan vi ta reda på det.186 

Bibliotekets bestånd betonas och den allmänna tillgången till denna värderas högt. 
Det placerar dem som lärande- och inspirationsrum.187 Litteraturen, digitala 
dokument och tjänster ifråga om lärande framhålls som bibliotekets 
grunduppdrag, att tillgängliggöra information. Det är en fråga om demokrati 
menar Anna och säger att det inte är alla som har Internet hemma och biblioteket 
beskrivs som resurs för att minska klyftor i samhället. Att tillgängliggöra 
information är en demokratifråga anser också Stina och tycker att det är viktigt att 
alla samhällsmedborgare känner sig välkomna.188 Anna beskriver också biblioteket 
som ”en stor bärare av demokrati” och tillägger att ”vi kan hjälpa till, vi jämnar ut 
informationsklyftan”.189 Både Anna och Stina beskriver biblioteket med en 
funktion som informationscenter utifrån ett demokratiskt perspektiv. I praktiken 
                                                 
185 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
186 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
187 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 91 ff. 
188 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
189 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
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uppfyller de den funktionen till viss del genom att de nyligen påbörjat ett 
samarbete med organisationen Röda korset med läxhjälp och hjälp att fylla i 
blanketter för folk som inte har svenska som modersmål. Detta är ett sätt att 
inkludera ortens befolkning i samhället och ett sätt att verka för att minska klyftor 
i samhället. Anna berättar att hon hjälpt till att formulera brev till 
skolinspektionen då en man inte kunde formulera sig på svenska och ser det som 
en viktig roll som bibliotekarie. 

Både Stina och Anna pratar om programverksamhet i anslutning till 
biblioteket som kulturinstitution. Stina förklarar att de inte har någon 
programverksamhet för vuxna då de saknar vänförening, programrum och att det 
är ett mindre bibliotek. De har dock program för barn som babysång och 
sagostunder. En utomstående klubb anordnar schackundervisning för ungdomar 
och utgör en kulturell aktivitet. Litteraturen som sådan är kultur menar Anna och 
tillägger också att de inte har råd med mer kultur och att hon hänvisar till 
Stadsbiblioteket och säger att ”de har en större roll som kulturspridare”.190 
Biblioteket beskrivs inte någon större grad som ett performativt rum, förutom 
deras sporadiska programverksamhet. Dock utgör de ett inspirationsrum genom 
att de tillgängliggör medier för både lärande och nöje. 

Stina säger att biblioteket har en viktig socialfunktion och att det är en 
samlingsplats. En del besökare bestämmer träff på biblioteket och det blir till en 
mötesplats, en lokal att samlas i. Stina upplever att det blivit vanligare att 
föräldrar kommer med små barn för att sitta ner och läsa, än innan de byggde om 
biblioteket och inriktade verksamheten. Både Anna och Stina beskriver och 
betonar personalens sociala funktion varpå Stina säger att ”det är en 
samlingsplats, en mötesplats som man talar mycket om idag då, för en del så 
kanske det är den enda kontakt de får under den dagen.”191 Uttalandet ger en bild 
av att bibliotekspersonalen har en roll som medmänniska och stöd i samhället. 
Bibliotekets övriga tjänster utgör också en social funktion och blir ett mötesrum. 
Internet och datorerna används flitigt och de har chatt-program som Skype 
installerade. Tillgängliggörandet av sociala medier och de resurser som krävs för 
att använda dem fullgör biblioteket som mötesrum då det möjliggör för människor 
att delta i virtuella möten, nätverk och debatter. 

Programverksamheten för barn kan också tillräknas den sociala funktionen 
och biblioteket som en aktivitet. Biblioteket sett ur ett samhälleligt perspektiv 
målas upp av Anna som en viktig funktion som mötesplats och att det är viktigt att 
olika generationer möts och kan umgås. Även om de inte direkt umgås så 
möjliggör biblioteket möten mellan olika åldersgrupper och samhällsklasser 
menar Anna.192  
                                                 
190 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
191 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
192 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
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Biblioteket kan också ha en funktion i det lokala samhället och ge en identitet 
åt lokalsamhället. Stina säger att det inte finns mycket i stadsdelen och hon 
hoppas att biblioteket kan bidra till något att vara stolt över. Med en representant 
från biblioteket ingår de i ett nätverk i lokalsamhället av en samverkansgrupp som 
finns i utsatta områden tillsammans med andra myndigheter för att tillsammans se 
hur de kan förändra området till det bättre. Grillingebiblioteket och 
Sjösalabiblioteket ligger i två stadsdelar som varit utsatta av ungdomsbråk och 
bränder. Biblioteket blir då en del i ett större sammanhang som arbetar för att göra 
det lokala samhället bättre. 

Diskussion 
Flera av svaren liknar varandra och återkommande svar är att de ska verka för ett 
demokratiskt samhälle och ge fri tillgång till information.193 Sättet de ser på 
verksamheten refererar ofta till en formell struktur av rekommendationer om 
bibliotekets uppgifter. Detta speglar värderingar inom professionen och utgör ett 
institutionellt mönster som kan härledas till större inflytande organisationer inom 
organisationsfältet som utformat rekommendationer i form av idéskrifter. Viktiga 
spridare av organisationsrecept som bidrar till en legitimerande formell struktur är 
i bibliotekssammanhang Unesco och IFLA ur ett internationellt perspektiv. På en 
nationell nivå utgör Svensk biblioteksförening en aktör som sprider värderingar 
genom egna publikationer. Bibliotekslagen kan också förklaras som en normativ 
isomorfism som skapare av värderingar inom branschen. Eftersom lagen är en 
ramlag så är den i viss mån en tvingande isomorfism men i större grad skapare av 
normer och värderingar. 

Tillgängliggörandet av litteratur, filmer och musik gör båda biblioteken till 
inspirationsrum i samhället med möjlighet till att uppleva, upptäcka och skapa, 
dock i olika grad.194 Erika och Karin på Sjösalabiblioteket betonar rollen som 
inspirationsrum med kreativt skapande och aktivt deltagande i och med deras 
breda syn på kultur med utställningar och program. Både Sjösalabiblioteket och 
Grillingebiblioteket har en ambition att vara läranderum, men har olika 
förutsättningar i och med utformningen, storlek på bibliotek och grad av 
profilering. Att de båda är folkbibliotek gör att de kan komplettera sitt bestånd 
genom att reservera från andra filialer. Personalen blir viktigare genom sin 
kompetens att hantera informationskällor och utifrån en pedagogisk funktion och 
erbjuda hjälp och tips om var information går att finna. Den sociala funktionen 
poängteras av personal vid båda biblioteken som väldigt viktig. 

                                                 
193 Intervju med Anna, [2010-01-14]; Intervju med Stina, [2010-01-22], Intervju med Erika, [2010-01-19]; 
Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
194 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 91 f. 
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Sjösalabiblioteket beskriver funktionen som ett performativt rum och ett 
inspirationsrum i samhället för engagemang med aktivt deltagande i kulturella 
aktiviteter och eget skapande. De vill inspirera till fortbildning och lärande och 
placerar sig genom beskrivningen av bibliotekets ambitioner i mitten av modellen 
över de fyra rummen.195 Bilden som Grillingesbibliotekets personal framställer 
kan härledas till modellens högra sektion som ett mötesrum och läranderum då de 
betonar det fysiska mediet och den pedagogiska funktionen. 

I presentationen av analysmodellen beskrivs att biblioteket kan utifrån 
modellen prioritera vilka mål som ska uppfyllas och vilka funktioner biblioteket 
ska ha.196 Folkbibliotek har länge drivits av de tvingande och normativa krafterna 
att tillgodogöra alla samhällsmedborgares behov. Trenden att profilera bibliotek 
kan i längden bidra till att nya värderingar och normer konstrueras. De intervjuade 
vid Sjösalabiblioteket upplever inte inriktningen som ett problem utan betonar att 
de genom nätverk kompletterar det egna beståndet och betonar personalens vikt. 
Grillingebiblioteket framhävs som hårdare profilerat och de har fått prioritera barn 
och unga som målgrupp och vuxna beskrivs därmed ha blivit lidande av ett 
mindre utbud. De betonar också personalens roll och påpekar att digitala tjänster 
gör att biblioteket inte behöver ha allt fysiskt material utan kan prioritera bestånd 
för den största användargruppen, barn och ungdomar. 

Skolbibliotekets uppgifter och funktioner 
I detta kapitel beskrivs hur bibliotekspersonalen ser på uppgiften att driva 
skolbibliotek och vilken funktion den kan fylla. Med stöd i analysmodellen 
studeras hur biblioteket kombinerar och utgör olika typer av rum. 

Sjösalabiblioteket 
Som skolbibliotek beskriver Karin och Erika biblioteket främst som ett 
läranderum och ett inspirationsrum utifrån vad som ingår i uppdraget men det 
beskrivs även till stor del som ett mötesrum.197 När Erika och Karin beskriver 
skolbibliotekets uppgift beskriver de i första hand det som en resurs för det 
formella lärandet och att det ska inspirera till läsning. Erika anser att 
skolbiblioteket rimligtvis bör komplettera det formella lärandet och säger att en 
uppgift är att hjälpa barnen att bli informationskompetenta. Eftersom skolan 
anställt en lärarbibliotekarie som sköter skolklasserna finns en viss tveksamhet 
över hur arbetet med de olika funktionerna ska fördelas och hur de praktiskt ska 
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fungera som läranderum. Utifrån tidigare erfarenheter berättar Karin om hur hon 
vill att biblioteket ska vara och önskar att de kunde arbeta med skolbiblioteket på 
ett annat sätt och ha en annan struktur. Hon säger att hon skulle vilja ge hela 
biblioteket till barnen och inte bara litteraturen som det ser ut i nuläget. 

Jag vill att biblioteket ska vara navet i skolverksamheten, det är hit alla ska gå, det ska vara 
arenan för kunskap, arena för tankar och så, och vi ska liksom vad ska man säga, skapa 
läslust och förmedla litteratur till ungarna.198 

Funktionen av skolbiblioteket som läranderum utgörs främst som resurs ifråga om 
litteratur men en ambition av att ha en mer aktiv roll i elevernas lärande är tydlig i 
Karins uttalande. Hon visar ett visst missnöje över hur arbetsmetoderna ser ut i 
nuläget och önskar att biblioteket kunde användas på ett annat sätt. Biblioteket 
ska kunna användas till informationssökning och utgöra ett komplement till andra 
läromedel. Karin påpekar att det inte fungerar så idag och att barnen inte vet hur 
de ska använda digitala källor och sökverktyg.199 

Av de erfarenheter som Erika har från att ha arbetat som bibliotekarie på en 
gymnasieskola tycker hon sig se stora skillnader. Personalen kunde använda andra 
arbetsmetoder och det var ett tydligare skolbibliotek.200 Skolan som ligger intill 
Sjösalabiblioteket är en grundskola med klasser upp till årskurs nio. I 
diskussionen om integrerade bibliotek och vilka arbetsmetoder som tillämpas bör 
då hänsyn tas till vilken nivå skolan är på. 

Karin beskriver ett inspirationsrum när hon säger att skolbibliotekets uppgift 
är att förmedla litteratur och skapa läslust.201 Skolbiblioteket beskrivs också som 
ett inspirationsrum och mötesrum genom den sociala funktion det har för 
eleverna. Många besök sker på rasterna och efter skoltid och både Karin och Erika 
talar om deras sociala roll för skoleleverna. Bibliotekets funktion som rum för 
sällskap, tidsfördriv och underhållning beskrivs av Karin i följande citat.  

Just för barnen nu så tror jag mest vi fungerar som ett ställe, de tycker om att vara här. Det 
märker man, de tycker om oss också för vi pratar mycket, skojar och så där, så vi kan nog ha 
en trygghetsfunktion faktiskt […] det finns ju alltid barn som ingen bryr sig om, men 
eftersom vi hälsar på alla, så då får de ju alltid ett hej från någon av oss här, sen så tror jag att 
vi är en källa till att hitta litteratur, en jättestor uppgift som vi har, och sen hängställe då, att 
ligga med fötterna högt på en soffa.202 

Biblioteket utgör då också ett inspirationsrum som möjliggör upplevelser och 
underhållning. I rummet finns även spel att låna och biblioteket kan användas för 
nöje och tidsfördriv vilket även Erika utrycker i citatet nedan. 

                                                 
198 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
199 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
200 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
201 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 91 ff. 
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Men det är ju också ett hängställe. Det är många tjejer som kommer från rasten och vill sitta 
och läsa. Läser lite olika tidningar, en del sitter och läser lite manga. De har ett behov av att 
sitta någonstans och prata, så är det ju för barn och ungdomar.203 

En skillnad mellan folk- och skolbibliotek som uppmärksammas är att besöken 
som sker under skoltid och i skolans regi är styrda och barnen kommer då för att 
låna böcker, berättar Erika. Hon tror att folkbibliotek ofta förknippas av barn och 
ungdomar med skola vilket hon tycker är synd och säger att det skulle kunna vara 
ett fridsintresse och en aktivitet för barn och ungdomar.204 Ett inspirationsrum 
beskrivs utifrån analysmodellen genom att det möjliggör upplevelser genom att 
erbjuda medieresurser. Biblioteket kan då vara en upplevelse i sig och erbjuda 
olika former och genrer av konstnärliga utryck.205 

Grillingebiblioteket 
Anna beskriver skolbibliotekets uppgift och menar att deras uppgift för skolan är 
att vara ett stöd för lärarna och en resurs, att de ska uppmuntra till läsning. Hon 
skiljer på folk- och skolbibliotekets uppgift då hon säger att folkbiblioteket har en 
större uppgift i och med den demokratiska aspekten. Uppgiften för skolans elever 
och lärare beskrivs främst som ett läranderum med resurser för ett formellt 
lärande och besöken beskrivs som organiserade och bundna. Den främsta 
funktionen är att verka läsfrämjande och Anna refererar till styrdokument men är 
osäker på var och vad som står och säger:  

Det står någonting sådant där någonstans att man ska ha tillgång till ett skolbibliotek och de 
har de kommit runt genom att göra det här avtalet med folkbiblioteket så de slipper ha egna 
skolbibliotek, det är så det funkar i stort sett[…]vi stödjer lärarna, vi uppmuntrar eleverna att 
läsa, vi hjälper till, vi har läsfrämjande åtgärder som bokprat och så, det är väl de vi ska vara 
till för som skolbibliotek.206 

Det som beskrivs här är vad som ingår i deras uppdrag, vilket är en tvingande 
isomorfism och vad som förväntas av dem. Enligt lokala avtal regleras deras 
verksamhet till de uppgifter som beskrivs och överensstämmer också med 
nationella och internationella rekommendationer.207 Stina tycker också att de olika 
biblioteksverksamheterna erbjuder olika saker och att de praktiskt arbetar med 
besökarna på olika sätt. Som skolbibliotek arbetar man tillsammans med läraren 
för att hitta lämplig litteratur.208 Både Stina och Anna beskriver skolbibliotekstiden 
som mer reglerad av lärarna vilket både är positivt och negativt. Stina berättar om 
en händelse samma vecka, då en elev ville låna böcker under skolbibliotekstid: 
                                                 
203 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
204 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
205 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 92. 
206 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
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208 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
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Ja, det blir ju det här att läraren följer ju med, och något som är lite typiskt till exempel senast 
idag hade jag ett exempel med en pojke som gärna ville ha fotbollsböcker och då hjälpte jag 
honom där och då kom fröken och sa ’aaa, men du måste låna, ja du får ta en då, men du 
måste ta en’, hon menade en skönlitterärbok då […] ja, det är såklart att vi måste ju vara i en 
dialog med lärarna under skolbibliotekstid, det kanske blir lite mer på individnivå då när man 
har öppet för folkbibliotek.209 

Skolbiblioteket som en reglerad och styrd verksamhet beskrivs också av Anna i 
följande uttalande. 

Skolbiblioteket är mycket organiserat, det är bestämt i stort sett vad vi ska göra, man har en 
klass, de kommer en viss tid, alla ska hitta böcker, alla ska lämna böcker, alla ska låna 
böcker, det är väldigt, det är väldigt bundet.210 

Anna tycker att det är lättare att hjälpa barnen när de inte kommer klassvis och 
hon har mera tid att hjälpa varje individ. Hon tycker att det är kul med klassbesök 
men att det inte är det ideala sättet att arbeta på. Anna jämför de olika 
verksamheterna och på skolbibliotekstid ”då är det liksom, det är som att vi är en 
del av skolan på något sätt. Du hör att jag låter lite negativ här”.211 Som 
läranderum skulle biblioteket kunna arbeta och ha en annan funktion än vad den 
har. Stina berättar att elever tidigare kom för att söka information för att forska 
men hon tror att de ändrat pedagogiska metoder för skolarbeten. Ett effektivt 
skolbibliotek ställer därmed krav på kommunikation mellan skola och bibliotek 
för att de två yrkesrollerna ska få inblick i varandras verksamhet. Detta kan 
återknytas till skilda isomorfismer som påverkar dem både ifråga om 
styrdokument och värderingar. 

En åsikt som skiljer är Johans som inte tycker det finns några skillnader på 
skol- och folkbiblioteket på Grillingebiblioteket då de ändå är ett inriktat bibliotek 
som vänder sig till barn och ungdomar.212 Hans uttalande utgår ifrån 
besökargruppen och inte från funktionerna definierade utifrån uppdrag. 

Närheten till skolan medför att ungdomar kommer till biblioteket på raster för 
att spela kort eller ha ett ställe att sitta ner på och läsa en tidning.213 Anna berättar 
också att många barn och ungdomar kommer dit ensamma utan vuxet sällskap och 
hon tror att de tycker att biblioteket är ett tryggt ställe att vara på. 
Grillingebiblioteket utgör då ett inspirationsrum och ett mötesrum för barn och 
ungdomar som besöker biblioteket på raster genom att de tar del av bibliotekets 
bestånd och använder det som ett socialt rum. 

                                                 
209 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
210 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
211 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
212 Intervju med Johan, [2010-01-13]. 
213 Intervju med Anna, [2010-01-14]; Intervju med Stina, [2010-01-22]. 



 54 

Diskussion 
Gemensamt för de två biblioteken är att de båda beskriver som sin främsta uppgift 
att vara ett läranderum vilket är formulerat i deras uppdrag. Hur de uppfyller detta 
och ambitionerna skiljer sig dock åt mellan biblioteken. Utifrån ett 
nyinstitutionellt perspektiv på formell stuktur kan begreppen uppgift och funktion 
särkopplas. Uppgiften eller uppdraget kan härledas till tvingande krafter som 
styrdokument som utgör en handlingsplan medan funktionen är hur biblioteket 
används och arbetar i praktiken. Den särkopplade praktiska verksamheten utgörs 
av den faktiska funktion som biblioteket har vilket blir tydligt hur elever, lärare 
och övriga besökare använder biblioteken. Grillingebiblioteket beskrivs som en 
resurs med material och egen kompetens och med främsta uppgift att främja 
läsning. Biblioteket har flera funktioner än att enbart vara ett läranderum vilket 
framkommer då en dag på biblioteket beskrivs. Under raster utgör biblioteken, i 
båda fallen, ett mötesrum och inspirationsrum med bestånd som utvecklar och 
underhåller. Elever använder biblioteket under raster och biblioteket får en social 
funktion på deras skoltid. Vid Sjösalabiblioteket syns samma mönster då 
biblioteket beskrivs som ett ”hängställe”.214 Det är då en fördel för barnen att 
biblioteket är utformat som folkbibliotek vilket möjliggör ett större utbud, mer 
generösa öppettider och utbildad personal. Vid Sjösalabiblioteket betonas dock 
rollen som inspirationsrum i större grad. 

En skillnad som beskrivs mellan folkbiblioteket och skolbiblioteket som är 
svår att förena är skillnaderna på arbetsmetoderna. Skolbiblioteket beskrivs som 
mer organiserat och styrt vilket grundar sig i praktiska lösningar, men även att 
skolan styrs av en läroplan. Stina berättar att läsningen blir styrd och att det på 
folkbibliotekstid är lättare att arbeta då det blir på individnivå. Erika är även rädd 
för att biblioteket ska förknippas enbart med skola. Det integrerade biblioteket 
och funktionen för skolan uppfattas ge negativa konsekvenser för bibliotekets 
personal då det krävs ett samarbete med skolans övriga personal vilket beskrivs 
som mödosamt. 

Erika på Sjösalabiblioteket har erfarenhet från skolbibliotek och beskriver att 
de då kunde ha andra arbetsmetoder på hennes tidigare arbetsplats. Detta kan 
relateras till översättningsteorin att verksamheten utformas efter lokala 
förutsättningar och kontextuella faktorer. De studerade biblioteken är förlagda 
intill grundskolor vilket kan skilja ifrån gymnasiebibliotek ifråga om funktion och 
arbetsmetod.  

I idéskriften Allas bibliotek skriver Hasselrot: ”[d]et gäller att inte förenkla 
diskussionen, och se elever bara som kunskapssökare och allmänheten bara som 
lustläsare”.215 Utifrån detta uttalande framkommer en kategorisering av låntagarna 

                                                 
214 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
215 Hasselrot, A. (2001), Allas bibliotek, s. 44. 
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och en viss problematik med rolldefinitioner kan uttydas hos de två studerade 
biblioteken beroende på om besökarna kommer på skoltid eller på fritid. Detta 
framkommer i intervjuerna vid Grillingebiblioteket som separerat öppettiderna 
och har skolbibliotekstid eller folkbibliotekstid. 

Aktörer  
I detta kapitel redogörs för vilka individer och organisationer som ingår i 
bibliotekens organisationsfält och vilka aktörer som kan påverka utformningen.  

Sjösalabiblioteket  
De främsta aktörerna som är involverade i verksamheten är bibliotekets egen 
personal. Erika hade en stor roll vid utformandet av biblioteket och var delaktig 
vid anställningsprocessen av personalen. När Sjösalabiblioteket öppnade 
anställdes fem bibliotekarier och Erika berättar att det inte var en självklarhet att 
anställa bara bibliotekarier. Vikt lades vid personalens kompetens och det lokala 
behovet vilket blir synligt i följande citat: 

Det var ett utvecklingsarbete som måste ske i form av medieuppbyggnad och hur man skapar 
och driver verksamheten och då sökte vi bibliotekarier som också var villiga att jobba på det 
sättet, att jobba mer i ett team, att jobba med en inriktning att man gör högt och lågt här på 
något sätt också, men att man är drivande och engagerad i frågan.216 

Vid uppbyggnaden diskuterades dock andra lösningar och ett förslag var att 
anställa en fritidspedagog som biblioteksassistent då biblioteket ligger nära en 
fritidsgård. Under uppbyggnaden övervägdes vilka yrkesgrupper som skulle 
anställas men beslutet föll på att rekrytera utbildade bibliotekarier med hänsyn till 
att det var ett helt nytt bibliotek som skulle byggas från grunden. När en i 
personalen tog tjänstledigt anställdes en man från området som 
biblioteksassistent. Kompetenser behöver inte vara biblioteksrelaterade för att 
värdesättas utan anställning har skett främst utifrån bibliotekets behov vilket blir 
tydligt i citatet nedan. 

Då har vi tagit in en kille från området […] som har en somalisk bakgrund och han jobbar 
som assistent och det kan jag känna är helt rätt nu i det här läget […] för han kan hjälpa oss 
också att komma in i det här området på ett annat sätt än vi kan, han känner väldigt många 
här och han känner många med annan bakgrund. Han har en annan etablering. Nu är ju det en 
temporär lösning till att börja med, men jag kan se att det är oerhört värdefullt för oss. 217 

                                                 
216 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
217 Intervju med Erika, [2010-01-19].  
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Det Erika beskriver är en institutionaliseringsprocess som pågått och pågår och 
biblioteket har till viss del utformats av värderingar och normer inom 
professionen. Att bygga upp biblioteket med hjälp av individer inom en 
profession kan vara ett sätt att söka legitimitet hos andra nära organisationer.218 
Den man som nu arbetar som assistent är en länk till den lokala orten och kan 
också härledas till en strävan efter legitimitet och en strävan att nå ut till 
användarna av biblioteket, den lokala befolkningen. 

Som kommunalt folkbibliotek är de en del av en större organisation som 
folkbibliotek och inom det nätverket eftersträvas en viss likhetsprincip berättar 
Erika och tillägger att utformningen av webbsidor är styrda. När Erika beskriver 
vad de kan erbjuda besökarna säger hon att som folkbibliotek har de inom 
kommunen ett gemensamt bestånd och samma katalog.219 Uttalandet speglar en 
syn på det lokala biblioteket som del av en större helhet vilket kräver likformighet 
på vissa punkter, men även att de kompletterar den egna verksamheten. 

Sjösalabiblioteket beskrivs som en del av flera nätverk vilket också kan 
beskrivas som ett organisationsfält. Biblioteket har två uppdrag det ena att verka 
som folkbibliotek från kulturnämnden och det andra att samverka med övriga 
organisationer i bildnings- och kulturcentret vilket inverkar på bibliotekets 
utformning. Erika poängterar att de organisatoriskt arbetar på uppdrag både från 
kulturnämnden och bildnings- och kulturcentret och är därmed inte autonoma.220 
De utgör därmed en tvingande isomorfism genom att biblioteket verkar inom 
ramen för centrets utformning och formas av deras förväntningar och krav.221 
Tydligast är den gemensamma inriktning mot barn och ungdomar som också 
präglar biblioteket. Karin påpekar centrets betydelse och beskriver hur det medför 
en känsla av samhörighet och att det känns som en större arbetsplats.222 Erika 
berättar att de haft mycket kontakt med personal från fritidsgården och att under 
tider av turbulens i området har de olika personalgrupperna haft kontakt och gett 
stöd åt varandra.223 

Då biblioteket arbetar på uppdrag från centret som skolbibliotek ingår skolan 
med personal och skolans anställda bibliotekarie i organisationsfältet. 
Lärarbibliotekarien som är anställd av den intilliggande skolan arbetar ett visst 
antal timmar i biblioteket med skolklasserna och kan ses som en länk mellan två 
professioner. Både Erika och Karin pratar om lärarbibliotekarien i positiva 
ordalag, att hon är en väldigt engagerad och driven litteraturpedagog. Beslutet att 
anställa en lärare som ansvarar för klassbesöken togs av skolan och Erika berättar 

                                                 
218 Christensen, T. (2005), Organisationsteori för offentlig sektor, s. 78 ff. 
219 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
220 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
221 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s. 79ff.  
222 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
223 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
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att det varit en resa för att hitta samarbetsformer. Bibliotekspersonalen var inte 
delaktig i anställningsprocessen av lärarbibliotekarien och det beskrivs som ett 
problem att hitta samarbetsformer med lärarna. Karin beskriver att de som 
bibliotekspersonal inte är särskilt inblandade i klassbesöken. De har inga skriftliga 
dokument som definierar rollfördelning och de har fått hitta egna vägar. 

Den här skolan betalar ju hyra här, och sen har de anställt en av sina lärare här men vi var 
inte med i den processen, vi har inte blivit tillfrågade, vi har inte varit med i någon 
anställningsprocess vi har heller inte varit med när de lägger schema och när klasserna ska 
komma, tack och lov så är [lärarbibliotekarien], vi har väldigt fint samarbete med henne.224 

Här beskrivs ett återkommande problem som beskrivs i tidigare forskning och 
litteratur att förena och samverka utifrån olika yrkeskulturer. Med 
lärarbibliotekarien som har timmar förlagda i biblioteket och utbildning inom 
båda områdena kan hon ses som en medlare mellan två yrkeskulturer. Under de 
lokala förutsättningarna och på en individnivå så har Sjösalabiblioteket utformat 
andra samarbetsvägar som fortfarande utforskas.  

Det lokala biblioteket som del av ett större nätverk blir även tydligt i 
programverksamheten som till viss del drivs av externa aktörer. Sjösalabiblioteket 
tillhandahåller lokaler och samverkar med Studiefrämjandet som driver en del av 
programverksamheten på biblioteket. De köper också in program till biblioteket 
och hyr in personer som kan hålla föredrag och kurser vilka också bör räknas till 
det fält som bidrar till bibliotekets utformning. Organisationen Centrum för 
vuxnas lärande har personal placerad på biblioteket med information om 
vuxenstudier och ingår då i det nätverk av aktörer som har samröre med 
biblioteket. De bidrar då till att uppfylla bibliotekets målsättningar att verka för 
bildning genom att finnas tillgängliga i lokalen vid särskilda tillfällen. 

Lokalsamhället och användarna kan också beskrivas som delaktiga i 
bibliotekets utformning. Vid uppbyggnaden användes fokusgrupper med 
biblioteksanvändare som för att studera vilka behov och önskemål som fanns. 
Erika säger även att det är viktigt att förankra det man gör i lokalsamhället och att 
se till i vilket område man ligger, till exempel vilka språkgrupper som är stora. 
Hon menar att ett sätt att förankra verksamheten kan vara att skapa nätverk med 
idrottsföreningar, kyrka och ha kontaktpersoner i olika föreningar.225 Detta 
överensstämmer med nyinstitutionell teori om att eftersträva legitimitet. Att 
förankra verksamheten lokalt och vara delaktig i nätverk i samhället kan vara ett 
sätt att synas men också få en inblick i de behov och önskemål som finns och 
därmed också få en högre status i samhället. 

                                                 
224 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
225 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
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Grillingebiblioteket 
Basverksamheten på Grillingebiblioteket bedrivs av de tre anställda informanterna 
Anna, Stina och Johan. Både Anna och Stina är utbildade bibliotekarier och har 
arbetat flera år på bibliotek. Johan är biblioteksassistent och har erfarenhet från 
andra bibliotek men är ny sedan några månader på Grillingebiblioteket. Anna och 
Stina delar en gemensam institutionell syn på verksamheten som kan vara 
förvärvad genom utbildning. Flera likheter finns i deras svar och de har mer 
utvecklade resonemang om bibliotekets roll och funktion. Detta kan förklaras 
genom en värdegrund konstruerad och tillägnad via utbildning men också av en 
längre erfarenhet av biblioteksverksamhet. Johans svar om bibliotekets roll skiljer 
sig från samtliga informanter då han är den enda som inte uttrycker den 
demokratiska aspekten. Enligt skandinavisk institutionell teori påverkar 
värderingar förvärvade genom utbildning biblioteket som organisation och dess 
utformning. 226 

Grillingebiblioteket ska enligt avtal vara verksamma som skolbibliotek och 
skolan är därmed en del av marknaden och en samarbetspartner. Samarbetet med 
skolans personal sker då de möts i samband med klassbesöken. Anna som är barn- 
och ungdomsbibliotekarie berättar att några lärare är engagerade och kommer 
med inköpsförslag och att hon medverkar på föräldramöten för att informera om 
bibliotekets tjänster. Hon berättar också att hon har samarbeten med en del av 
lärarna från närliggande skolor.227 Stina beskriver dock samarbetet i en lägre grad.  

Grillingebiblioteket som ligger i samma kommun som Sjösalabiblioteket är 
också en del av det kommunala folkbiblioteket. Utformningen påverkas då av de 
övriga biblioteken i kommunen genom att de tillhör samma organisation. Stina 
berättar att det nyligen skett en omorganisation inom det kommunala biblioteket 
vilket inneburit ändrade roller för platsansvariga och enhetschefer. 
Stadsdelsbiblioteken håller gemensamma möten och diskuterar gemensamma 
frågor och ambitioner. Tillsammans funderar de på hur de ska nå särskilda 
målgrupper och diskuterar nya arbetsmetoder.228  De kan då genom att utgöra ett 
nätverk uppfylla flera funktioner. Som offentlig organisation har biblioteket 
många organisationer och myndigheter i sitt nätverk och Stina beskriver hur de 
också ska vara ett ansikte utåt mot dessa organisationer. Hon medverkar också i 
en samverkansgrupp som finns i utsatta områden tillsammans med representanter 
från sociala myndigheter i området som bibliotek, skola, polis. De träffas och 
samtalar om hur de kan förbättra det lokala området och biblioteket har därmed en 
funktion i ett större sammanhang för det närliggande samhället.229 

                                                 
226 Christensen, T. m.fl. (2005), Organisationsteori för offentlig sektor, s.83 ff. 
227 Intervju med Anna, [2010-01-14]. 
228 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
229 Intervju med Stina, [2010-01-22]. 
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Andra aktörer i omgivningen är organisationer som är involverade i 
verksamheten. Den schackundervisning som förekommer i bibliotekets lokaler 
bedrivs av utomstående aktörer. Ytterligare en funktion som en utomstående aktör 
medverkar i är projektet med organisationen Röda korset för att hjälpa människor 
att tyda information, läxhjälp och assistans med att fylla i blanketter. Även i detta 
fall utgör en extern aktör en samarbetspartner som bidrar till att folkbiblioteket 
har en funktion ifråga om inkludering, utbildning och att verka för ett 
demokratiskt samhälle. 

Vid ombyggnaden av biblioteket användes tre fokusgrupper som fick uttrycka 
sina åsikter om verksamheten. Barn och ungdomar fick svara på frågor om vad de 
tyckte om biblioteket och vad de önskade av verksamheten. Även lärarna som 
användare av biblioteket kan räknas till en grupp som inverkar på bibliotekets 
utformning. Anna berättar att flera av lärarna är entusiastiska och lämnar 
inköpsförslag för vad hon ska köpa in till bibliotekets bestånd. 
Bibliotekspersonalen beaktar även inköpsförslag från andra användargrupper och 
beståndet blir därmed marknadsanpassat. 

I diskussionen om profileringen förklarades den som ett politiskt beslut och 
hur Grillingebiblioteket hotades av nedläggning. Som kommunal organisation är 
de hårt styrda av den rådande lokala politiken då de är ekonomiskt beroende av 
hur resurser fördelas. I spridning av organisationsrecept nämns att nationella 
myndigheter och kommuner har ett stort inflytande genom att möjliggöra och 
begränsa verksamheten ekonomiskt.230 Lokala kommunala förhållanden utgör 
därmed en faktor som påverkar hur biblioteket utformas och ställer krav på vilka 
funktioner som ska fyllas. 

Diskussion 
Enligt nyinstitutionell teori är organisationen en social konstruktion och påverkas 
av omgivande aktörer. Organisationsfältet inkluderar aktörer och organisationer 
som möjliggör eller reglerar verksamheten.231 De individer och organisationer som 
ingår i bibliotekens nätverk kan därmed förklara verksamheten till viss del. 

Vid båda biblioteken är bibliotekarier och biblioteksassistenter anställda. Att 
anställa utbildad personal utgör ett organisatoriskt recept som kvalitetssäkrar 
verksamheten.232 Detta formar verksamheten genom de värderingar som de för 
med sig. På Sjösalabiblioteket var det viktigt vid anställningsprocessen att de 
sökande var villiga att jobba som ett team och under rådande förhållanden.233 
Detta har resulterat i en annorlunda utformning av verksamheten genom 
nytänkande gällande exempelvis hylluppställningen.  
                                                 
230 Christensen, T. m.fl. (2005), Organisationsteori för offentlig sektor, s. 83 ff. 
231 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s. 74. 
232 Christensen, T.  m.fl. (2005), Organisationsteori för offentlig sektor, s. 79 f. 
233 Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
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Samarbetspartners ingår i en grupp där verksamheten söker legitimitet samt 
att de kan bidra till att biblioteket kan uppfylla målsättningar.234 Både 
Grillingebiblioteket och Sjösalabiblioteket har kontakt och samarbete med andra 
organisationer i samhället som kan komplettera deras målsättningar med 
verksamheten. Dock betonar Erika och Karin sin delaktighet i nätverk i större 
grad.  

För integrerade bibliotek ingår skolan i organisationsfältet vilket medför att 
bibliotekspersonalen tvingas samarbeta nära en annan yrkeskultur. Detta 
resulterar i en problematik att kombinera skilda tvingande och normativa 
isomorfismer.  

Bibliotekets användare har en viktig roll i utformningen av verksamheten vid 
en marknadsanpassad verksamhet. Då samhället har förväntningar och krav på 
verksamheten anpassas utformningen och arbetet i strävan efter legitimitet. 
Genom att utgå ifrån lokala behov blir även användarna en del av den process 
som formar biblioteket. Både Sjösalabiblioteket och Grillingebiblioteket har tagit 
hjälp av biblioteksanvändare och har använt fokusgrupper inför utformningen av 
verksamheten. De har då i grupper med biblioteksanvändare samtalat om 
önskemål och behov.235 Att anpassa verksamheten efter användarnas behov och 
efterfrågan är en väg till normativ och moralisk legitimitet.236 En 
användaranpassning kan därmed skapa ett högre värde och biblioteket kan uppnå 
en högre status i samhället. 

Som folkbibliotek är de båda biblioteken kommunala verksamheter och styrs 
av politiska beslut vilket påverkar dem ekonomiskt. De politiska besluten inom 
kommunen att verksamheten ska profilera sig utgör ett formellt krav på 
biblioteket och är därmed en tvingande isomorfism.237 Biblioteken har en 
sociopolitisk legitimitet att söka hos kommunen utifrån den ekonomiska 
förutsättningen att kunna bedriva sin verksamhet.238 Eriksson-Zetterquist beskriver 
forskning som visar att kommuners skilda identiteter påverkar mottagandet av en 
ny idé blir vilket kan förklaras utifrån översättningsteori.239 Det är därmed viktigt 
att se till lokala förhållanden och studera hur en integrering eller profilering 
utformats och vilka förutsättningar och värderingar som ligger till grund för 
verksamheten. 

Andra delar som kan ingå i organisationsfältet som påverkar utformningen 
kan också vara stödorganisationer och näringsliv.240 Därför kan också bokförlag 
och bokhandel inräknas till fältet samt organisationen Svensk biblioteksförening. 
                                                 
234 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 94. 
235 Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
236 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s.104. 
237 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s.79. 
238 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s.104. 
239 Eriksson-Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s.136. 
240 Eriksson- Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s.73 f. 
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Det är då viktigt att förstå biblioteket som organisation som inte är autonom. 
Genom att se biblioteket som en del av ett större nätverk kan kompetenser och 
resurser utnyttjas mer effektivt. Med ett nyinstitutionellt perspektiv som förklarar 
organisationen delvis genom dess omgivning kan aktörer som ingår i 
organisationsfältet och även marknaden utgöra en inverkande faktor i bibliotekets 
identitetskonstruktion.241 

                                                 
241 Eriksson- Zetterquist, U. (2009), Institutionell teori, s. 73 f. 
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Avslutande diskussion 

De två studerade biblioteken som jag har valt att kalla Grillingebiblioteket och 
Sjösalabiblioteket har många funktioner att fylla och flera uppdrag från olika 
uppdragsgivare. Studien visar att de trots en liknande profil och att båda är 
integrerade samt ligger i samma kommun, är olika utformade och har skilda 
förutsättningar.  

Integreringen har genomförts i olika grad och det praktiska arbetet skiljer sig 
åt mellan biblioteken. Tidigare forskning visar på problem med att fördela ansvar 
och rolldefinitioner mellan bibliotek och skola.242 Denna studie visar att många 
problem kvarstår och att en integration kan vara komplex. De två biblioteken hade 
olika arbetsmetoder men det fanns problem som återkom i intervjuerna vid båda 
biblioteken vilket var att informanterna ansåg det svårt att få en inblick i skolans 
verksamhet och att skolan uppfattas som en snårig värld.  

De studerade biblioteken har olika sätt att arbeta med skolbibliotek respektive 
folkbibliotek men ett missnöje med hur arbetet strukturerats kan urskiljas hos 
informanter från de båda biblioteken. Missnöjet kan härledas till att de inte själva 
fått vara delaktiga i beslutsfattandet om hur de ska arbeta och fungera som 
skolbibliotek. Studien visar att biblioteken är integrerade i olika grad och har 
skilda arbetsmetoder med den praktiska funktionen av att arbeta med skolklasser 
och lärare. Detta skapar nya frågeställningar och skilda problem hos de olika 
biblioteken. 

I intervjuerna gjorda vid Sjösalabiblioteket framhålls problem med 
rolldefinitioner mellan de olika yrkesgrupperna på skolan och biblioteket. 
Lärarbibliotekarien som arbetar med skolbiblioteket kan dock ses som en medlare 
mellan grupperna och bidra till en större inblick i skola respektive bibliotek. 
Kärnan i problemet förklaras med skilda yrkeskulturer, värderingar och normer 
som kan härledas till både tvingande och normativa isomorfismer som påverkar 
utformningen av verksamheten. Skilda målsättningar och skilda styrdokument kan 
strida mot varandra och vara en orsak till problemen. En av frågeställningarna i 
denna uppsats var vilka konsekvenser som kunde uppstå efter en integrering. 
Problemen som framhävs grundar sig inte i integrationen skolbibliotek och 

                                                 
242 Nilsson, S. (2003), Det gode budskab; Landgren, M. (2007), Bibliotekariers yrkesroll på integrerade 
bibliotek, s. 57.  
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folkbibliotek utan snarare integrationen mellan skola och bibliotek. Större 
samarbete och ökad kommunikation kan då förbättra relationen och ge ökad 
förståelse för varandras yrkesroller. 

Beskrivningen av ett integrerat bibliotek genom en samlokalisering mellan 
bibliotek och skola visade sig vara en allt för enkel definition. Både 
Grillingebiblioteket och Sjösalabiblioteket ligger intill en skola, men det 
skolbiblioteksavtal som tecknats inom kommunen gör att även andra folkbibliotek 
kan ha en funktion som skolbibliotek. Problematik kring en integrering måste då 
beaktas efter lokala omständigheter som baseras på hur arbetsmetoderna ser ut, 
placering av biblioteket intill en skola eller i en separat byggnad i samhället samt 
kommunala förhållanden.  

Positiva konsekvenser av en integrering som nämns ett flertal gånger är att 
barnen är vinnarna. Det integrerade biblioteket ger större tillgång till litteratur och 
utbildad personal vilket inte är självklart vid ett skolbibliotek. Det integrerade 
biblioteket skulle kunna ge en mer positiv bild av bibliotek med större och mer 
attraktiva samlingar, men också med mer generösa öppettider, på kvällar och 
helger. Den bekanta miljön skulle då kunna tänkas möjliggöra fler besök och 
bättre nyttjande av biblioteket vilket inte behöver vara skolrelaterat. Detta har 
Sjösalabiblioteket arbetat med genom att erbjuda mycket programverksamhet och 
betonat bemötandet. Det integrerade biblioteket är därmed till fördel för barn och 
ungdomar oavsett om de besöker biblioteket i skolans regi eller av eget intresse.  

Profilerade bibliotek är en ny företeelse i Sverige och väldigt lite forskning 
finns i ämnet. Vid presentationen av analysmodellen som används i denna uppsats 
nämner författarna att bibliotek kan dra nytta av modellen för att överväga och 
diskutera vilka funktioner de vill fylla.243 Beroende på grad av profilering kan det 
då innebära att verksamheten får göra prioriteringar och ta ställning till vilka 
målsättningar som ska uppfyllas. De två studerade biblioteken arbetar olika med 
inriktningen mot barn och ungdomar och betonar den i olika grad. En skillnad 
mellan verksamheterna är även attityd till inriktningen. Grillingebiblioteket 
betonar inriktningen i högre grad och beskriver sig själva som ett utpräglat barn- 
och ungdomsbibliotek. Profileringen beskrivs som påtvingad och önskemål om att 
kunna ha mer litteratur för vuxna framkommer i intervjuerna. Sjösalabiblioteket 
har tyngdpunkten på barn och ungdomslitteratur men betonar att de även är till för 
vuxna besökare. Då biblioteket byggdes under dessa förutsättningar sökte sig 
också personal som kunde tänka sig att arbeta under dessa förhållanden dit. Detta 
kan förklara de skilda attityderna mellan biblioteken. En negativ attityd mot 
profilering kan även förklaras genom att den kan uppfattas strida mot normer och 
värderingar som tidigare format folk- och skolbibliotek och på så viss skapa 
missnöje eller osäkerhet hur man ska arbeta inom vissa områden. 

                                                 
243 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 47 f. 
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Det framkommer i intervjuerna att de stött på reaktioner hos vuxna som inte 
trott sig vara välkomna till biblioteken. Detta ställer större krav på biblioteken att 
marknadsföra sig och tala om för användarna vilka de riktar verksamheten till och 
i vilken grad de är profilerade. Det traditionella biblioteket med sin utformning 
har legitimitet i form av hög status och högt värde hos flera grupper i samhället. 
Genom att utforma biblioteket på ett nytt och otraditionellt sett kan det skapas 
osäkerhet bland egen personal såväl som hos användare. Dock kan profilering 
som marknadsanpassning ses som en strävan efter ny legitimitet i ett föränderligt 
samhälle som ställer nya krav på biblioteket. Det är då viktigt att följa 
samhällsutvecklingen för att organisationen ska accepteras av omgivningen och 
anses relevant. Dock kan problematik uppstå om reformen konkurerar eller står i 
motsättning mot gamla värderingar, vilket Grillingebiblioteket visar exempel på 
då de visar en viss tveksamhet över profileringen och att de känner att de saknar 
direktiv hur de ska förhålla sig till mål och uppgift.  

Även integrerade bibliotek som ligger i en skola bör då marknadsföra sig så 
att de inte misstas för att vara enbart elevinriktade, då det framkommer att skolan 
kan överskugga folkbiblioteket. Det påpekas i intervjuerna att de stött på 
reaktioner av vuxna som inte trott sig vara välkomna till biblioteken. Problemet 
kan lösas med placering av bibliotekslokalen, skyltning och annan 
marknadsföring.  

En lokalförankring har tidigare rekommenderats i idéskrifter och påpekas 
även i folkbiblioteksmanifestet och i bibliotekslagen.244 Värderingar inom 
organisationen och förväntningar från omgivningen kan orsaka en homogen 
utformning vilket varit tongivande för folkbibliotek med en tyngdpunkt i 
beståndet riktat mot vuxna. Utlåningsstatistik visar dock att barnlitteratur står för 
en stor del av det utlånade beståndet.245 Enligt nyinstitutionell teori och en 
mimetisk kraft skapas legitimitet genom att använda redan tidigare använda 
koncept.246 Profilering av bibliotek kan då tydas som en trend som är på väg att 
institutionaliseras, vilket underlättar för andra att ta efter ett profilerat bibliotek.  

En av frågorna som ställdes i det inledande kapitlet var hur biblioteken 
arbetar med att kombinera de dubbla uppgifterna som de är ålagda och hur de 
kombinerar olika funktioner. När informanterna svarar på hur de ser på 
folkbibliotekets uppgifter finner man stora likheter mellan deras svar och det är 
tydligt att de talar utifrån hur bibliotekens uppdrag är formulerat på papper. 
Gemensamt betonas den litteraturfrämjande uppgiften och att verka för ett 
demokratiskt samhälle. Detta utgör en normativ isomorfism och kan uppfattas 
som ett inlärt sätt att prata om verksamheten och bidrar till legitimitet.  

                                                 
244 Bibliotekslag (1996:1596); Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, (2006), s. 12. 
245 Folkbibliotek. 2008, (2009), s. 5.  
246 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 91 ff. 
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Med utgångspunkt i modellen över biblioteket som rum i upplevelse- och 
kunskapssamhället har de två verksamheterna studerats och en slutsats är att 
många funktioner överlappar varandra och är svåra att separera. Informanterna 
beskriver ofta sin ambition med biblioteken och hur de önskar att det vore. Olika 
individer nyttjar även biblioteken på skilda sätt. Det blir då viktigt att betona att 
det är bibliotekspersonalens syn och upplevelser som skildras och resultat kunnat 
bli ett annat om användare tillfrågats. 

Båda bibliotekskategorierna beskrivs ha en funktion som läranderum för både 
barn och vuxna utifrån ett formellt lärande på grundskolenivå och 
vuxenutbildningar.247 Som läranderum beskrivs biblioteket främst som en resurs 
som tillgängliggör mediebeståndet. Till funktionen för bildning kan personalens 
räknas som en viktig resurs speciellt vid profilerade bibliotek. Personalen får då 
en större roll att arbeta pedagogiskt, att vägleda och hitta information via digitala 
källor och andra närliggande bibliotek om de själva inte har den litteratur som 
efterfrågas. Tidigare litteratur om integrerade bibliotek har uppmärksammat att då 
Sverige fått en högre utbildningsnivå har den pedagogiska uppgiften förändrats.248 
Därmed har folkbiblioteken fått en ännu större roll som läranderum med resurser 
och informationsservice. Skolbiblioteket och folkbiblioteket har därmed fått en 
starkare gemensam nämnare ifråga om att ha en pedagogisk uppgift. Dock kräver 
de olika arbetsmetoder utifrån skilda behov baserat på olika åldersgrupper. Vid 
båda verksamheterna beskrivs att skolbiblioteket kräver andra arbetsmetoder i det 
praktiska arbetet för att ta emot stora grupper samtidigt. Skolbibliotekets besök 
beskrivs som mer styrt och reglerat vilket kan förklaras genom de målsättningar 
som skolan har för eleverna, medan arbetet med besökarna på folkbiblioteket är 
på individnivå.249 Integrerade bibliotek behöver då fokusera i större grad på den 
pedagogiska aspekten utifrån olika individers informationsbehov och 
informationskompetens baserat på förförståelse och studienivå.  

Biblioteket som läranderum för skolan beskrivs främst som en resurs som 
tillgängliggör medier vid både Grillingebiblioteket och Sjösalabiblioteket. Elever 
och lärare lånar och lämnar litteratur och biblioteket blir till en förvaring av 
medier. En ambition och önskan om att biblioteket skulle vara en mer aktiv plats 
för lärandet med undervisning av digitala källor syns i intervjuerna. 

En skillnad mellan skol- och folkbibliotek som framkommer i intervjuerna är 
beskrivningen av folkbibliotekets uppgift i bredare termer och funktionen beskrivs 
mer oproblematisk. Den beskrivs ur ett större samhälleligt perspektiv och som ett 
medborgarkontor, demokratiskt verkande och inkluderande.250 Dock borde 

                                                 
247 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), s. 91 ff. 
248 Hasselrot, A. (2001), Allas bibliotek, s. 11 f. 
249 Intervju med Stina, [2010-01-22]; Intervju med Erika, [2010-01-19]. 
250 Intervju med Stina, [2010-01-22]; Intervju med Anna, [2010-01-14]; Intervju med Erika, [2010-01-19]; 
Intervju med Karin, [2010-01-21]. 
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skolbiblioteket kunna bidra till detta genom att tillsammans med skolan inspirera 
till ett livslångt lärande, kritiskt tänkande och i praktiken möjligöra detta genom 
att erbjuda ett attraktivt och inspirerande bestånd. 

Skolbibliotekets uppgifter beskrivs som en önskan att skapa läslust vilket gör 
biblioteket till ett inspirationsrum. Biblioteken används av elever som 
uppehållsrum och har även då en funktion som inspirationsrum och mötesrum, 
dock inte styrt som när besöken sker i skolans regi. Den sociala funktionen 
betonas också starkt vid båda biblioteken ifråga om medier, personal och lokal för 
besökare i alla åldersgrupper. Detta är dock en funktion som kan bli lidande vid 
en hårt profilerad verksamhet som riktar sig mot en särskild målgrupp. 

I det inledande kapitlet ställs frågan om bibliotekspersonalen skiljer på 
rollerna vid en integrering. Studien visar att det främst är arbetsmetoderna som 
skiljer sig åt i praktiken och att de har valt olika metoder för att separera 
verksamheterna. Dock framkommer en ambition och tro att besökarna inte skiljer 
på bibliotekskategorierna. 

Vid Sjösalabiblioteket beskrivs flera funktioner och kan placeras centralt i 
analysmodellen vilket speglas i begreppet att kunna vara en arena för både möten 
och kreativt skapande. Detta speglar en ambition att kunna utgöra delar av alla de 
fyra rummen, som läranderum, mötesrum, performativt rum och inspirationsrum. 
Begreppet performativt rum kopplas då främst till folkbiblioteket. 
Grillingebiblioteket som beskrivs som hårdare profilerat beskrivs främst som ett 
läranderum och inspirationsrum för särskilda målgrupper. De beskriver dock ett 
önskemål om att även kunna utgöra ett mötesrum vilket tillsammans med lärande 
rum bidrar till självbestämmande, engagemang och erfarenhet. Detta kan härledas 
till det återkommande önskemålet att verka för ett demokratiskt samhälle. 

Kontextuella faktorer spelar in på organisationens utformning och förklarar 
varför de två biblioteken är olika. Skillnaderna mellan biblioteken kan förklaras 
med översättningsteori genom att idéer om integrering och profilering anpassats 
till de specifika omständigheterna på lokal nivå.251 Bibliotek som organisation och 
dess utformning kan förklaras genom att det påverkas av sin omgivning. Som 
kommunal verksamhet är de beroende av lokal politik och ekonomiska 
förhållanden. Vilken profil ett bibliotek bör ta och i vilken grad den ska prägla 
biblioteket bör då övervägas och beaktas utifrån lokala förutsättningar men också 
efter behov. Utifrån detta bör frågor ställas. Vilka är våra samarbetspartners och 
vilka skulle de kunna vara? Hur ser kommunen ut och vilka arbetsmetoder 
används av övriga bibliotek? Ett profilerat bibliotek kan genom att ta hjälp av sitt 
organisationsfält, ta till vara på andras kompetenser. Genom att se den egna 
verksamheten som en del av en större organisation samt arbeta i nätverk och 
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utnyttja andra delar av organisationen och utomstående aktörer kan biblioteken 
uppfylla flera funktioner och komplettera verksamheten. 

Studien visar att det är viktigt att ta hänsyn till lokala förutsättningar vilket 
förklaras av översättningsteori om anpassning av idéer till rådande förhållanden.252 
En slutsats som kan dras i enlighet med den valda teoribildningen är att 
biblioteket skapas i samspel av flera faktorer. Det lokala bibliotekets 
identitetskonstruktion formas då i ett samspel med omgivningen, den egna 
personalen och dess användare. Alla delar utgör och påverkar 
biblioteksidentiteten i en ständig process. 

Vidare forskning 
Genom arbetets gång med att studera två bibliotek och hur de förenar flera 
funktioner och uppgifter, har nya frågeställningar uppstått om profilerade 
bibliotek. Vad som saknas i forskningsväg är användarundersökningar. En 
intressant och viktig undersökning kan vara att studera hur invånarna i ett 
lokalsamhälle upplever ett profilerat bibliotek. Undersökningar över andra typer 
av profilerade bibliotek och hur de har mottagits och hur genomslaget sett ut 
saknas även.  

                                                 
252 Translating organizational change (1996), s. 31 ff. 
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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur två integrerade folk- och skolbibliotek med barn- 
och ungdomsinriktning arbetar med att uppfylla flera funktioner och vilka 
konsekvenser en integrering och profilering kan medföra. Utifrån en kvalitativ 
metod intervjuades fem personer anställda vid två integrerade och profilerade 
biblioteksfilialer inom samma kommun. Valt teoretiskt perspektiv var 
nyinstitutionell teori och skandinavisk institutionell teori som omfattar 
organisationens konstruktion och vad som påverkar verksamhetens utformning. 
Med teori om isomorfism vilket är krafter som skapar en homogen struktur, 
förklaras bibliotekens utformning. Inom skandinavisk institutionell teori används 
begrepp som recept och översättningsteori om hur trender sprids och hur nya idéer 
anpassas efter lokala förhållanden, med uppfattningen att organisationer skapas i 
ett samspel mellan stabilitet och förändring. Detta förklarar de olikheter som finns 
mellan biblioteken och hur bibliotekets identitetskonstruktion skapas. För att 
studera hur biblioteken arbetar med flera funktioner används en modell utformad 
av Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen 
som tydliggör målsättningar och funktioner över hur biblioteket utgör rum i 
kunskaps och upplevelsesamhället.  

Undersökningen visar att integration mellan skolbibliotek och folkbibliotek 
upplevs som komplex och att det kan vara arbetsamt att hitta samarbetsvägar 
mellan skola och bibliotek vilket förklaras av skilda yrkeskulturer. Både grad av 
integrering och profilering skiljer sig åt mellan biblioteken, men också skilda 
attityder gentemot inriktningen går att uttyda. Profileringen förklaras i ena fallet 
som påtvingad och ett missnöje beskrivs med att inte kunna erbjuda flera grupper 
litteratur. Det andra biblioteket beskrivs av dess informanter som en spännande 
variant av bibliotek och i mer positiva ordalag. Genom att ta till vara på de lokala 
förutsättningarna kan biblioteken tillfredställa fler behov och uppfylla flera 
funktioner för en större grupp användare. Olika förutsättningar gör att biblioteken 
är utformade olika och har fått prioritera vissa målsättningar. Grillingebiblioteket 
utgör ett läranderum och inspirationsrum genom att tillgängliggöra beståndet som 
folkbibliotek men också som skolbibliotek. Sjösalabiblioteket beskrivs ha samma 
funktioner men har även funktion som performativt rum och betonar ett aktivt 
deltagande och upplevelser på plats i biblioteket i högre grad. Båda biblioteken 
betonar en stor social funktion för besökare i alla åldrar i form av ett mötesrum.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
Informant: Namn, Ålder, Anställning, Bakgrund 

 
Det lokala biblioteket 
Hur skulle du beskriva ett bibliotek? 
Hur vill du beskriva det bibliotek som du arbetar på? 
Vad erbjuder ert bibliotek besökarna? 
 
Besökare 
Hur vill du beskriva era besökare?  
Vilken tror du är den största gruppen av besökare? 
Hur ser en dag på biblioteket ut? 
 
Aktörer 
Hur vill du beskriva dina arbetsuppgifter? 
Vilka arbetar på biblioteket? 
Vilken roll anser du att du har i ditt arbete? 
Vilka mer är involverade i biblioteksverksamheten? 
 
Roll/Funktion 
Hur vill du beskriva folkbibliotekets uppgift? 
Hur vill du beskriva skolbibliotekets uppgift? 
Finns det skillnader i verksamheternas uppgifter? 
Vilken roll/funktion kan biblioteket ha? 
 
Integrering 
Kan du beskriva integreringen? 
Hur påverkas folkbiblioteket av integreringen? 
Hur påverkas skolbiblioteket av integreringen? 
Vilka konsekvenser kan det bli av en integrering? 
 
Profil 
Hur skulle du vilja beskriva er barn- och ungdomsprofil? 
Vilka konsekvenser kan en uttalad profil ge? 
Vilka reaktioner har ni fått av besökarna på profilen? 
Har någon användargrupp minskat/ökat? 
 
Framtidens bibliotek 
Hur tror du att biblioteket kommer att se ut om tio år 
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