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Abstract 
The purpose of this Master thesis is to examine whether the term elasticity is relevant and functional to apply to 
public library organisations. Another aim of the thesis is to relate the term elasticity to public library 
organisations in a network society. Sociologist Manuel Castells provide the theoretical framework on the 
network society. Three investigations (meant to complement each other) in two Swedish public libraries seek to 
give answers to these questions.  

To be able to examine which areas of public library activity are elastic, I make a rough definition of what 
public library organisations consist of – nine activity fields are identified using IFLA’s guidelines in 
combination with Swedish law of public libraries. I also define elasticity. Three qualities make the term 
interesting to apply to public libraries: 1) elastic objects (libraries) have an ideal shape, 2) they (libraries) are 
moulded when pressure is applied from outside, and 3) when pressure applied from outside becomes too intense, 
elastic objects (libraries) break (or become dysfunctional).  

The essay undertakes three investigations in Alby public library and Dieselverkstaden public library in 
Nacka (both in Stockholm). In the first investigation two aspects of elasticity (in relation to public libraries) are 
examined: One aspect regards how elasticity is expressed in two texts that govern public libraries in Sweden – 
Swedish law and IFLA’s guidelines for public library activity. Is elasticity intrinsic in these norms and in what 
way? Secondly a comparison is made between how elasticity is expressed in these normative texts and the actual 
situations in two public libraries, in which way they are elastic, and what discrepancies there are between texts 
and scenarios from practice. I study the library – its collections, public activities, documents and rules and 
regulations regarding loans.  

In the second investigation I aim to find out how the visitors of public libraries shape the library, how they 
perform pressure on it. Short survey-like interviews are completed with twenty visitors at the two libraries. 

The third investigation consists of interviews with two members of the staff at each library. These 
interviews assist me in the process of developing thoughts regarding elastic libraries in a network society.  

Results show that the term elasticity is relevant but evasive. It becomes clear that studying IFLA’s 
guidelines and Swedish library law will not answer the question where the elasticity of the activity fields end. 
That limit seems to become evident only when examining libraries in practice. I find that five activity fields can 
be called elastic (in practice): the collections, the librarians, to give access to information and ICT, the library 
room and environment and management. 

Results also show that qualities that signify the network society combined with political changes, affect the 
way public libraries are perceived and opinions of how they ought to be managed. This is what I consider to be 
pressure on a global level. I also find that this pressure is difficult to measure.  
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1 Inledning  

Public libraries are locally based services for the benefit of the local community [...] 
[S]ervices and collections they provide should be based on local needs which should be 
assessed regularly.[...] Librarians should [...] be aware of the changes in society arising from 
such factors as social and economic development, demographic change, variations in the age 
structure, levels of education, patterns of employment and the emergence of other educational 
and cultural providers[...].1 

Citatet ovan från International Federation of Library Associations and Institutions 

(hädanefter IFLA) och UNESCO:s riktlinjer för folkbiblioteksverksamhet väljer 

jag att tolka som att folkbibliotek på något sätt bör vara elastiska – det är deras 

uppdrag att formas av sina besökare och den miljö de verkar i.2 Jag kommer i den 

här uppsatsen använda mig av begreppet ”elasticitet” metaforiskt och genom det 

försöka förstå vilka av folkbibliotekens verksamhetsområden som är ”elastiska” 

och vilka som inte är det, samt huruvida denna elasticitet har en gräns och var den 

då går.  

Begreppet elasticitet brukar vanligtvis användas for att beteckna ett fysiskt 

objekt och hur det svarar mot påverkan utifrån.3 Jag menar att begreppet bär på tre 

egenskaper som gör det intressant att använda metaforiskt på bibliotek (och att i 

analysen behandla bibliotek som om de vore fysiska objekt). 1) Elasticitet 

betecknar hur en enhet (eller ett folkbibliotek) formas av ett tryck eller en 

belastning utifrån. 2) Denna formbarhet har en gräns (bortom vilken biblioteket 

upphör att vara ett bibliotek och förvandlas till något annat, men vad?). 3) 

Elastiska objekt har en ideal (ursprunglig) form som förändras beroende på 

trycket det utsätts för utifrån. Om trycket upphör återtar objektet sin ideala form.  

Syftet med uppsatsen är att avgöra hur man kan applicera begreppet elasticitet 

på bibliotek. Ett mer övergripande syfte är att diskutera biblioteken i en tid som 

präglas av informationsteknologi och informationell kapitalism.4 

                                                 
1IFLA Public Library Service Guidelines, 2nd completely revised edition. Red. Christie Koontz & Barbara 

Gubbin, (2010), s. 11.  
2IFLA är en internationell intresseorganisation för biblioteksverksamhet och utveckling, den beskrivs närmare 

i avsnittet för avgränsningar och definitioner, 3.3.  
3 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: elasticitet [2010-12-15].  
4 Konceptet informationell kapitalism kommer från Manuel Castells teoribygge och förklaras i kapitlet för 

teoretiska utgångspunkter, avsnitt 3.1.  
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1.1 Disposition 

Uppsatsen består av tre delar: En inledande del där uppsatsens ämne, tidigare 

forskning, teori och metod presenteras, en del där uppsatsens tre 

delundersökningar och deras resultat presenteras och en avslutande del där 

resultaten från undersökningsdelen diskuteras.   

I kapitel två beskrivs kort folkbibliotekens historia i Sverige och tidigare 

forskning i det aktuella ämnet. Kapitel tre beskriver de teoretiska 

utgångspunkterna för uppsatsen. Här beskrivs också uppsatsens syfte och 

frågeställningar utförligare. I detta kapitel presenteras också viktiga definitioner 

och avgränsningar samt en grundligare beskrivning av det för uppsatsen viktiga 

begreppet elasticitet. I kapitel fyra beskrivs metoderna som används för att 

genomföra uppsatsens tre delundersökningar. I kapitel fem presenteras resultatet 

av uppsatsens undersökningar i tre delavsnitt. Det första avsnittet beskriver kort 

de två undersökta biblioteken och sociala, politiska och demografiska fakta om de 

två områden de ligger i. Därefter presenteras Albys och Dieselverkstadens 

biblioteks verksamhetsområden samt en jämförelse mellan dessa och IFLA:s 

riktlinjer och svensk bibliotekslag. I kapitel fems andra avsnitt beskrivs 

användarundersökningen och dess resultat. I kapitel fems tredje avsnitt redogörs 

för intervjuerna med de anställda på Albys och Dieselverkstadens bibliotek. I 

kapitel sex diskuterar jag undersökningens resultat och relation till tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. Förslag på framtida forskning inom 

ämnet ges också här.  
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2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har delats upp i tre underavdelningar: 1) flexibla, dynamiska 

och elastiska bibliotek, 2) den ekonomiserade kulturen, och 3) bibliotekets 

funktioner. Men först ges en kort historik av folkbibliotekens verksamhet i 

Sverige som leder fram till idag. En historia som är viktig för att förstå 

folkbibliotekens roll i dagens samhälle.  

2.1 Historik 

Denna uppsats strävar efter att undersöka folkbiblioteket i Sverige idag – en 

institution under omförhandling. Våren 2011 har två biblioteksrelaterade 

händelser orsakat debatt i svensk dagspress. Den ena debatten föranleddes av att 

de styrande moderata kommunpolitikerna i Nacka beslöt att lägga ut driften av 

sina folkbibliotek på entreprenad. Den andra debatten orsakades av att biblioteket 

i Bredäng fick stängas tillfälligt då ungdomar som besökte biblioteket för att spela 

dataspel var högljudda och hotfulla. Båda dessa händelser visar på tendenser i 

folkbibliotekets utveckling, nya medieformat och nya driftsformer, nya idéer som 

testas. 

I Kulturens nya vägar skriver litteraturdocent Sven Nilsson att bibliotek alltid 

har fungerat som katalysatorer för idéer och strömningar omkring dem.5 Nilsson 

menar att biblioteken alltid har utvecklats ”i nära samspel med samtidens 

modellinstitutioner”.6 Som exempel tar han 70-talens folkbibliotek och hur dessa 

hade många likheter, formmässigt men även i styrform och organisation, med 

samtida statliga institutioner som vårdhem och servicecentra.  

Nilsson beskriver de moderna folkbibliotekens uppkomst och hur 

folkbiblioteken gjorde böcker tillgängliga för allmänheten, något helt nytt, då vid 

1900-talets början. Folkbiblioteken i Sverige var resultatet av en sammanslagning 

av tre olika sorters bibliotek: sockenbiblioteket, de kommersiella lånebiblioteken 

och föreningsbiblioteken (drivna av t.ex. ABF). I folkbiblioteken rymdes intressen 

och kulturer från tre helt olika områden. Johan Svedjedal har beskrivit att en 

                                                 
5 Kommande referat till Kulturens nya vägar kommer från kapitlet ”Folkbibliotek”, s. 165-177. 
6 Nilsson, S. (2003), Kulturens nya vägar, s. 165.   
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spänning uppstod dem emellan. 7 En liknande spänning mellan skilda ideal kan 

avläsas i dagens biblioteksdebatt där Dieselverkstadens bibliotek har varit i 

stormens öga. Det är en spänning mellan gamla ideal där biblioteket ses som en 

särställd institution med avgörande demokratiska uppgifter och nya ideal som 

önskar göra folkbiblioteken konkurrenskraftiga i ett kommersiellt samhälle.  

Nilsson menar att folkbiblioteken i moderniseringen av Sverige har 

förkroppsligat alla modernitetens viktigaste kännetecken såsom ”framtidstro, 

rationalitet, enkelhet, ordning, disciplin, standardisering och neutralitet”.8 Under 

1960- och 70-talen utökades bibliotekens service och kompetens. 

Folkbibliotekens roll som kulturcentrum blev viktig. Den sociala funktionen och 

arbetet med äldre och handikappade via t.ex. ”Boken kommer” skapades. 

Utvecklingen höll i sig fram till 80-talet då utlåningsstatistiken gick ned, 

medieanslagen inte höll takten med inflationen och många filialer lades ned. 

Avstånden ökade mellan den politiska makten och biblioteken. Först på 1990-talet 

uppstod en ”nyorientering i folkbiblioteken med förändringar som följde av den 

nya informationstekniken och övergången till det lärande samhället”.9 

Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken (hädanefter IKT) 

kom i ett skede då folkbiblioteken bytte ut stora delar av sin gamla teknik och 

integrerades snabbt i bibliotekens verksamhet. Nya medieformat kom att bli en del 

av bibliotekens bestånd och intresset för debatter och författarträffar återuppstod. 

Min uppsats kretsar kring skedet efter detta. Biblioteken är år 2011 förmedlare av 

en mängd olika medieformer, informationsteknologin är en del av bibliotekens 

stomme, men biblioteken brottas fortfarande med sin identitet och sitt uppdrag. 

Ragnar Audunson har i rapporten Change processes in public libraries – a 

comparative project with an institutionalist  perspective från 1996 försökt 

analysera hur folkbiblioteken hanterar förändringar genom att utgå från tre 

exempel. Hans resultat är enligt honom själv tvetydiga och kanske inte av så stort 

intresse för denna uppsats. Men hans definition av biblioteken som institution och 

den nya situation de mötte kring år 1996 är relevant.  

Audunsons utgångspunkt är att folkbibliotek är politiska instrument som 

andra stats- och kommunala organisationer men att de på tre avgörande punkter 

ändå skiljer ut sig: 10 

1) Bibliotek domineras helt av en enda yrkesgrupp: bibliotekarier. Detta 

gör att perspektiv från andra yrkesgrupper inte kommer in i 

organisationerna. De ideal och normer som råder inom verksamheten 

ifrågasätts därför inte självklart.  

                                                 
7 Svedjedal, J. (1993), Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887-

1943 I-II. s. 788. 
8 Nilsson, S. (2003), Kulturens nya vägar, s. 171. 
9 Nilsson, S. (2003), Kulturens nya vägar, s. 173. 
10 Audunson, R. (1996), Change processes in public libraries – a comparative project with an institutionalist 

perspective, s. 11.  
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2) Biblioteken levererar ingen produkt eller lösning, snarare förmedlar de 

”mening”. Biblioteken skapar mening för den person som de kan 

förmedla ”rätt” bok till.  

3) Bibliotekarierna identifierar sig därför inte som problemlösare utan 

identifierar sig istället med denna ”meningsskapande” aktivitet och 

med ideologin som ligger bakom den.  

Audunson frågar sig vad som händer med bibliotekarieyrket när den traditionella 

grunden för yrket förändras. Han listar de viktigaste förändringsfaktorerna som: 11 

1) Teknologi.  

2) Försämrad ekonomi för biblioteken.  

3) Politiska förändringar.  

De förutsättningar Audunson räknar upp är intressanta att ha med sig vid studiet 

bibliotekens elasticitet, när elasticiteten brister och vad det beror på. Audunsons 

text skrevs 1996 och de förändringar han tar upp har kommit att påverka 

biblioteken i hög grad.  

2.3 Flexibla, dynamiska och elastiska bibliotek 

Vid en granskning av hur begreppen dynamisk/dynamic och flexibel/flexible 

använts i forskning inom biblioteks- och informationsvetenskapen (som 

hädanefter förkortas B&I) framkommer att båda begreppen är väl använda, men 

då oftast i relation till något enstaka verksamhetsområde inom bibliotekets 

organisation.  

Termen elastisk/elastic hittar jag på några enstaka ställen vid en 

genomsökning av internet, dock inte i databaser som anses viktiga för B&I 

internationellt (som Emerald, ERIC (CSA), Library and Information Science 

Abstract eller Nordiskt BDI-index). Via Google Scholar finner jag dock en Hu 

Ke-dong som i en artikel från 2004 beskriver ”Elastic Management of Libraries” 

som handlar om hur bibliotekarier själva kan sköta och organisera bibliotek på ett 

elastiskt sätt.12 Artikelns sammanfattning avslöjar att artikeln har ett mer 

förespråkande innehåll än den här uppsatsen som ju snarare är undersökande. Den 

handlar om hur bibliotek kan organiseras på ett elastiskt sätt. Detta tyder på att Hu 

Ke-dongs artikel inte är direkt relaterad till denna uppsats ämne. (Själva artikeln 

är dock omöjlig att läsa för mig då allt utom dess titel är författat på annat alfabet 

                                                 
11 Audunson, R. (1996), Change processes in public libraries – a comparative project with an institutionalist  

perspective, s. 13. 
12 Google Scholar > sökord: Elastic library [2011-04-11]. 
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än det romerska.) Vid ett ytterligare tillfälle har jag funnit termen elasticitet i 

biblioteks- & informationsforskning. Seppo Verho har i titeln till en ledare i 

Scandinavian Public Library Quarterly från 2007 använt termen ”elastic library” 

men för att benämna en fantasi om hur ett framtida bibliotek skulle kunna se ut. 

Genom mina litteratursökningar har jag alltså inte funnit termen vara viktig och 

redan använd inom B&I.13 

2.4 Den ekonomiserade kulturen  

I antologibidraget ”Folkebiblioteket på den politiske arena” för William F. 

Birdsall fram tesen att teknik aldrig är politiskt neutral utan används för att uppnå 

olika politiska och ekonomiska mål.14 Informationsteknikens ideologi menar 

Birdsall är att göra information till en vara, en produkt, att sälja. Birdsall menar 

vidare att den ekonomiska sfären använder sig av informationsteknik för att slå ut 

det politiska livet, till förmån för det ekonomiska. Genom informationsteknologin 

blir geografiska gränser och nationer onödiga. Statens inblandning i 

informationsteknologiska processer kan bromsa ekonomin och därför menar 

Birdsall att det finns ekonomiska intressen i att avveckla politiken och statens 

makt.  

Birdsall påpekar att informationssamhällets ekonomiska drivkraft, råvara, är 

just information. Jag vill tillägga att informationstekniken också öppnar nya 

kanaler för kommunikation och därmed för politisk aktivism och revolutioner, 

såsom vi sett bland annat i Egypten våren 2011. Informationsteknikens utveckling 

har inneburit en enorm samhällsomvandling som vi med största sannolikhet 

fortfarande bara har sett början på. Birdsalls artikel manar till medvetenhet om de 

ekonomiska och politiska incitamenten bakom tekniken, något som är relevant för 

denna uppsats ämne. Han menar att den ideologi som utgör grunden för 

folkbiblioteken ofrånkomligen påverkas av informationsteknologins ideologi.  

Christine Rooney-Browne och David McMenemy (forskare i Storbritannien) 

undersöker huruvida folkbibliotek kan och bör förhålla sig opartiskt och 

oberoende i ett samhälle alltmer präglat av påverkan av konkurrensen av 

marknadskrafter i informationssamhället. De presenterar via en analys av 

”strengths, weaknesses, opportunities, threats” (förkortas SWOT) de potentiella 

hot och vinningar bibliotek har av att ”conform to a more commercial model in 

order to survive in a predominantly consumer society”.15 De framför det 

problematiska i att alltför lättvindigt och naivt gå in i samarbeten med 

                                                 
13 Här måste jag dock tillägga att med de databaser som jag har använt riskerar jag att missa viktig litteratur 

på andra språk än svenska, norska, danska och engelska.  
14 Birdsall, W. F. (2001), “Folkebiblioteket på den politiske arena”, s. 27. 
15 Rooney-Browne, C. & McMenemy, D. (2010), “Public libraries as impartial spaces in a consumer society: 

possible, plausible, desirable?” s. 455. 
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kommersiella aktörer som de menar skulle kunna skada förtroendet för biblioteket 

som institution i längden, men erkänner också att biblioteken har svårt att 

konkurrera med kommersiella sociala medier såsom Facebook, Twitter m.fl.  

Carl Gustav Johannsen presenterar i rapporten ”Money makes the world go 

around – fee-based services in Danish public libraries 2000-2003” resultat från 

kvalitativa intervjuer med nitton bibliotekarier från tio danska bibliotek som på 

olika sätt utmärkt sig genom sitt arbete med avgiftsbelagda tjänster.16 Bakgrunden 

till att biblioteken satsat på denna sorts tjänster är, enligt Johannsen, den nya 

bibliotekslag som trädde i kraft år 2000 och som möjliggjorde och förenklade 

införandet av avgiftsbelagda tjänster inom biblioteken.17 Johannsen beskriver 

debatten i Danmark kring avgifter. Under 1980-talet kom krav på lönsamhet 

utifrån medan bibliotekarievärlden stod emot och menade att gratisprincipen var 

avgörande för att biblioteken skulle främja social rörlighet och demokrati. 

Kritikerna hävdade att biblioteken i själva verket endast främjade de redan 

privilegierade – välutbildad medelklass.18 Under 1990-2000 diskuterades istället 

huruvida tillgången till och spridandet av internet skulle ske fritt eller mot avgift, 

där förespråkarna för avgift menade att detta skulle hämma användandet av 

internets undermåliga och skadliga sidor. Motståndarna framhävde 

folkbibliotekens viktiga roll som förmedlare av internet i ett nätverkssamhälle.  

Vad fick då Johannsen fram för resultat i sina intervjuer med förespråkare för 

avgifter? Han visar att det är biblioteket självt, via ”soft management concepts” 

som informanterna menar ska utvecklas genom införandet av avgiftsbelagda 

tjänster.19 Det är inte egentligen profiten som är målet, utan tanken att biblioteken 

utvecklas organisatoriskt och dessutom kan lära sinsemellan. Andra bibliotek 

utgör nämligen den största kundgruppen för avgiftsbelagda tjänster. Att kunna ta 

betalt blir ett sätt att möjliggöra kompetensutveckling. Privata företag är de minst 

viktiga kunderna då biblioteken saknar tillräcklig kunskap och expertis för att 

kunna konkurrera med professionella omvärldsbevakare. Informanterna menar 

också att ökad medvetenheten om bibliotekets värde, framförallt inom 

biblioteksvärlden själv, är en annan av avgifternas positiva effekter. Som om 

bibliotekets tjänster får ett verkligt värde först när de kostar något.  

                                                 
16 Johannsen, C. G. (2004). 
17 Även om Johannsen också säger att lagens främsta syfte var att skapa ett gränsöverskridande multimedialt 

bibliotek, där fjärrlån eller inter library loans tillgängliga gratis för alla var en viktig komponent. Johannsen 

skriver vidare att lagen betonar att alla media ska vara fritt tillgängliga.  
18 Johannsen, C.G. (2004),”Money makes the world go around” s. 22.  
19 Johannsen, C.G. (2004),”Money makes the world go around”, s. 22 f.  
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2.5 Bibliotekets funktioner 

Biblioteket i Bredängs tunnelbana attraherade tonåringar med sina dataspel.20 

Vissa ungdomar respekterade inte bibliotekets regler och arbetsmiljön på 

biblioteket blev så dålig att biblioteket stängdes. Nu har det öppnat igen, denna 

gång utan dataspel men med ett större bokbestånd men händelsen skapade en 

debatt om bibliotekets funktion och uppdrag där Annina Rabe på Svenska 

Dagbladet menade att det var så enkelt att dataspel inte hör hemma på bibliotek.21 

Även Jonas Thente på Dagens Nyheter har hävdat att bibliotekarier idag är 

fixerade av trendiga företeelser som sociala medier och glömmer sin främsta 

funktion, att förmedla litteratur.22  

Dorte Skot-Hansen, dansk biblioteksforskare har gjort ett antal studier av 

folkbibliotekens roll och funktion i samhället. I Det lokale bibliotek – afvikling 

eller udvikling från 1994, undersöker Dorte Skot-Hansen och Marianne 

Anderssons vilken funktion folkbibliotek har i olika typer av samhällen. 

Författarna vill med sin undersökning besvara frågan hur man kan stärka 

biblioteket som en resurs i samhället. De menar att bibliotekarier (då, i 1990-talets 

mitt) fruktade ett paradigmskifte där biblioteken skulle gå från att verka för social 

utjämning och demokrati till att bli informationscentra som styrs av 

marknadskrafter. I ovan nämna undersökning kom de fram till att det i viss 

utsträckning handlar om att göra medvetna val och begränsningar – att biblioteket 

inte kan vara allt, samtidigt.  

Författarna kommer fram till denna slutsats genom att undersöka tre 

folkbibliotek i tre olika sorters samhällen, ett litet samhälle/by, en småstad och en 

storstad. Deras studie består av tre delar. En första kvalitativ undersökning av de 

tre utvalda folkbibliotekens roll i sitt specifika område. Här genomför författarna 

intervjuer med bibliotekarier, politiker, representanter för lokala föreningar. De 

undersöker också sekundära källor i form av offentliga beslut, rapporter och 

skrivelser angående biblioteket. Den andra delen av deras studie består av en 

enkätundersökning, som skickades ut till alla huvudbibliotek i Danmark. Den sista 

delen av studien grundar sig på enkäter som skickades ut till alla bibliotek med 

minst tio timmars öppettid i veckan. Dessa biblioteks representanter fick svara på 

frågan om hur de såg på bibliotekets nuvarande inriktning (profil). De fick också 

svara på hur de såg på sitt biblioteks funktioner. Resultaten från dessa tre 

delundersökningar analyserar de sedan i den modell de tagit fram. De delar där 

upp folkbibliotekens funktioner i fyra kategorier: socialcenter, kulturcenter, 

kunskapscenter och informationscenter.23 Analysmodellen visas nedan. De fyra 

                                                 
20 Bredäng är en förort söder om Stockholm.  
21 Rabe, Annina (2010), ”Bibliotekets dröm blev alltför sann” Svenska Dagbladet, nätversionen [2011-06-12]. 
22 Thente, Jonas (2010), ”Ombytta roller” Dagens Nyheter nätversionen [2011-06-12].  
23 Andersson M. & Skot-Hansen, D. (1994), Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling, s.19.  
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funktionerna som författarna räknar upp är, som modellen visar, inte helt åtskilda 

utan kan överlappa varandra. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19. 

 Kulturcenter eller kulturellt center är då biblioteket fungerar som en 

plats för kulturell och konstnärlig praktik och upplevelser, alltså som 

verkstad, utställningslokal, möteslokal, repetitionslokal, och en plats 

för kulturella arrangemang.  

 

 Kunskapscenter är då biblioteket fungerar som en plats som ger stöd 

för människor som studerar, för besökare som gör målinriktad 

biblioteksorientering och sökning. 

 

 Informationscenter är då biblioteket fungerar som en kanal för 

information till offentligheten inom områden såsom: referenstjänster, 

samhällsinformation, turistservice med mera.  

 Socialcenter är bibliotekets funktioner som kretsar kring vardagens 

sociala liv. Biblioteket som socialcenter är alltså en mötesplats (om än 

Figur 1. Analysmodell över bibliotekets funktioner 
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en lågintensiv sån), en plats för rådgivning, uppsökande verksamhet 

till utsatta grupper. Ett tillåtande rum som står öppet för alla 

människor.  

Andersson och Skot-Hansen använder analysmodellen för att avgöra vilka profiler 

biblioteken bör ha, var tyngdpunkten bör läggas på respektive bibliotek. 

Nämnas bör också magisteruppsatsen Framtidens bibliotek? 

Dieselverkstadens bibliotek AB Av Robin Stattin Berg från hösten 2010. 

Författaren undersöker där bl.a. om Dieselverkstadens bibliotek verkligen kan 

kallas för ett folkbibliotek på så sätt att personalen har andra värderingar och 

målsättningar med sin verksamhet än vad som är brukligt på kommunalt drivna 

folkbibliotek. Han undersöker också om biblioteket har en annan organisation än 

s.k. vanliga folkbibliotek. Stattin Berg använder sig precis som jag av IFLA:s 

riktlinjer i kombination med svensk bibliotekslag för att definiera vad ett 

folkbibliotek är och ska vara. Uppsatsskribenten kommer fram till att 

Dieselverkstadens bibliotek kan kallas för ett folkbibliotek ”eftersom de följer 

bibliotekslagen och uppfyller UNESCO:s riktlinjer för vad ett folkbibliotek ska 

vara, nämligen en plats där information och kultur finns fritt tillgängligt för alla 

[…]”24 Däremot svarar Stattin Berg inte på frågan om bibliotekets personal har 

andra värderingar än brukligt på folkbibliotek. Han visar att bibliotekets 

organisation är platt och att personalens kreativitet och inflytande främjas av 

detta.25 Stattin Berg framhåller att han tycker att biblioteket är kommersiellt ”på 

ett positivt sätt”.26  

En underliggande oro eller osäkerhet märks i forskningen och debatten om 

folkbibliotekens framtid i informationssamhället. Nilsson skriver i sitt förord att:  

[A]ll samhällsutveckling sker i en växelverkan mellan marknad, civilt samhälle och politik, 
men idag äger det viktigaste samspelet rum mellan marknadens erbjudanden och det civila 
samhällets praktik. Konsumtion, inte minst medie- och kulturkonsumtion, är den kanske 
viktigaste aktiviteten i samhället idag.27  

Biblioteken som tidigare har stått utanför en ekonomisk diskurs eftersom de inte 

har något att sälja utan erbjuder sina tjänster gratis, konkurrerar idag på denna 

marknad av kulturkonsumtion.  

 

                                                 
24 Stattin Berg, R. (2010), Framtidens bibliotek? Dieselverkstadens bibliotek AB, s. 29. 
25 Stattin Berg, R. (2010), Framtidens bibliotek? Dieselverkstadens bibliotek AB, s. 19 ff.  
26 Stattin Berg, R. (2010), Framtidens bibliotek? Dieselverkstadens bibliotek AB, s. 27. 
27 Nilsson, S. (2003), Kulturens nya vägar, s. 7. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet beskrivs de teoretiska utgångspunkter jag använder mig av i 

uppsatsen. För övergripande samhällsanalys har jag valt delar av Manuel Castells 

teoribygge som söker förklara samhället under och efter en 

informationsteknologisk revolution. Ett avsnitt ägnas också åt begreppet 

elasticitet, dess fördelar och nackdelar, och mina argument för att använda denna 

term som visserligen är lånad från fysiken men som använts i överförd bemärkelse 

sedan 1794. 28 För att kunna analysera bibliotekets elasticitet har jag varit tvungen 

att grovt dela upp bibliotekens verksamhet i mindre, analyserbara enheter. En 

sådan indelning genomförs i detta kapitel med hjälp av IFLA:s riktlinjer och 

svensk bibliotekslag. Här slås också fast hur elasticitet finns inskriven i ovan 

nämnda normativa texter. Definitionen av folkbibliotekets verksamhetsområden 

(utifrån IFLA:s riktlinjer och svensk bibliotekslag) kan inte ses som teori men 

används ändå som ett analytiskt redskap och behandlas därför i detta kapitel. 

Uppsatsens syfte och frågeställningar beskrivs efter detta.  

3.1 Castells, nätverkssamhället och den informationella 

kapitalismen 

Manuel Castells beskriver i Nätverkssamhällets framväxt hur han vill ”ta tekniken 

som utgångspunkt för att förklara sambanden i denna nya förvirrade värld, genom 

observation, analys och teoribildning”.29  Han menar att teknik och samhälle inte 

går att separera, att teknik i själva verket är det som utgör samhället och att 

samhället inte kan förstås utan att också beakta de tekniska redskap som används 

där. Min uppsats kretsar inte kring informationsteknik, men eftersom de bibliotek 

som kommer undersökas i allra högsta grad är en del av en integrerad teknisk och 

idémässig utveckling går denna aspekt inte heller att bortse ifrån. Castells är inte 

heller i första hand intresserad av teknik i sig utan analyserar vilka konsekvenser 

tekniken har för människors liv och olika samhällens utveckling.  

                                                 
28 Svenska Akademins Ordbok nätversionen > sökord: elasticitet [2011-05-04].  
29 Castells, M. (1996), Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band I: Nätverkssamhällets 

framväxt, s. 18. 
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Manuel Castells är född i Spanien 1942 och verksam sociolog vid University 

of California i Berkeley. Hans mest kända verk heter The Information Age: 

Economy, Society and Culture (1996-1998) och består av tre sammanhängande 

verk. Jag har här valt att fokusera på den första delen Volume I: The Rise of the 

Network Society (i den svenska översättningen Nätverkssamhällets framväxt) då 

verket ger en bakgrund till de förutsättningar biblioteken verkar i idag. 

Castells menar att samhällens förmåga att bemästra tekniken i allra högsta 

grad avgör deras öde. Statens roll blir avgörande; den kan välja att hejda, släppa 

fri eller leda den tekniska förnyelsen i en allmän process. Han menar att  

tekniken uttrycker och organiserar de sociala och kulturella krafter som är  

förhärskande i en given tid och rum.30 Alltså är det inte någon slump att den 

pågående tekniska revolutionen spridits under en tid av ”global kapitalistisk 

omstrukturering, för vilken den var ett viktigt verktyg”.31 Utan informationaliteten 

(eller informationstekniken) menar Castells att den nya globala kapitalismen hade 

haft svårt att härda ut. Tekniken är en förutsättning för den och därför döper han 

den till ”informationell kapitalism”.32  

Castells definierar det informationstekniska paradigmets fem viktigaste 

särdrag:33  

1. Det första kännetecknet är att information är paradigmets råvara och 

att tekniken i detta paradigm agerar mot information.  

2. Det andra särdraget för det nya paradigmet är hur denna 

informationsteknik genomsyrar samhället från grunden.  

3. Det tredje särdraget är den nätverkslogik som skapas i system som 

använder den nya informationsteknologin. I nätverket struktureras det 

ostrukturerade men tillåter det samtidigt att behålla sin flexibilitet.  

4. Det fjärde kännetecknet är att informationsteknologin baseras på och 

kännetecknas av egenskapen flexibilitet. Organisationer och processer 

kan ändra skepnad och form och präglas av rörlighet. Ingenting är 

statiskt eller fast. Detta präglar också arbetsmarknaden med nya 

anställningsformer, högre krav på anpassning efter marknaden.  

5. Det femte kännetecknet för detta tekniska paradigm är att de äldre, 

tidigare åtskilda, teknikerna, smälter samman och tillsammans med 

                                                 
30 Castells, M. (1996), Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band I: Nätverkssamhällets 

framväxt, s. 26. 
31 Castells, M. (1996), Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band I: Nätverkssamhällets 

framväxt, s. 26. 
32 Castells, M. (1996), Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band I: Nätverkssamhällets 

framväxt, s. 32.   
33 33 Castells, M. (1996), Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band I: Nätverkssamhällets 

framväxt, s. 72 ff. 



 17 

informations- och kommunikationstekniken bildar en ny oskiljaktig 

enhet.  

 

Något som är viktigt för Castells är hur människor påverkas av informationell 

kapitalism. Han menar att i detta nya paradigm finns en konflikt mellan synen på 

människan som medborgare och människan som individ, där medborgaren 

engagerar sig i samhällsfrågor och kollektivet och individen snarare förverkligar 

sig själv, ser till sin individuella utveckling och identitet, framförallt genom 

konsumtion. Denna konflikt menar jag ställs på sin spets i bibliotekens 

verksamhet idag.  

3.2 Begreppet elasticitet 

I den här uppsatsen belyses två aspekter av elasticitet. Dels hur elasticiteten finns 

inskriven i de texter som styr de verksamhetsområdena som undersöks det vill 

säga i svensk bibliotekslag och IFLA:s riktlinjer. Dels hur elastiska bibliotekens 

verksamhetsområden är i praktiken på de två undersökta biblioteken. Dessa två 

perspektiv på elasticitet särskiljs också i analysen. Den första aspekten beskrivs 

redan i detta kapitel, i avsnittet Avgränsningar och definitioner. Hur elastiska 

bibliotekens verksamhetsområden är i praktiken undersöks i kapitel fem, där 

jämförs också de två aspekterna.   

Termen elasticitet är användbar därför att den skapar ett språk för att diskutera 

bibliotekets roll, gränser och vad som konstituerar ett bibliotek. Vad är ett 

bibliotek och var går bibliotekets gräns? Denna gräns som är under ständig 

omförhandling eftersom biblioteken speglar sin tid och förändras med den. Det 

finns normativa texter som föreskriver ideal för vad ett bibliotek är och hur det 

bör fungera men på vilket sätt motsvaras dessa av verkligheten? Vad sker med 

biblioteken i mötet med verkligheten?  

Begreppet elasticitet kom för mig när jag funderade över bibliotekets 

funktion. När jag under en tid arbetade i Alby bibliotek fick jag en känsla av att 

biblioteket ibland mer liknade en fritidsgård, ett café eller ett medborgarkontor än 

ett bibliotek. Att beskriva bibliotek som elastiska klingar kanske ”fel” eftersom 

begreppet elasticitet så starkt förknippas med något taktilt, fysiskt; man brukar 

säga elastisk som ett gummiband, ett tuggummi eller ett resårband, inte som ett 

bibliotek. Men jag ville ändå testa termens användbarhet då den så väl illustrerar 

att bibliotek är formbara men ändå har en gräns där de upphör att vara bibliotek. 

Jag intresserar mig för vad biblioteken blir då denna gräns passeras.  

Begreppet elasticitet är som sagt lånat från fysikens värld. I 

Nationalencyklopedin definieras elasticitet såhär:  
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(franska élasticité, till nylatin ela´sticus, modern bildning till grekiska elasto´s 'tänjbar', 
'uthamrad', till ela´ō, elau´nō 'slå', 'smida'), egenskapen hos ett material eller ett föremål som 
deformerats genom mekanisk belastning att återta sin ursprungliga storlek och form när 
belastningen upphört. Alla fasta material har denna egenskap, mer eller mindre. Vid 
successivt ökad deformation upphör ett materials elasticitet, antingen till följd av inträdande 
plasticitet eller genom brott.”34  

Begreppen dynamisk och flexibel (som också använts flitigt i forskning för att 

beskriva bibliotek) är på vissa sätt mer lämpliga att använda på en organisation 

som bibliotek än begreppet elastisk. Nationalencyklopedins ordboks definition av 

begreppet ”dynamik” lyder: ”inneboende förmåga till förändring hos ngn 

sammansatt företeelse […]”.35 Nationalencyklopedins ordboks definition av ordet 

flexibel lyder: ”förmåga till anpassning till skilda situationer”.36 

Elasticitet är alltså, till skillnad från begreppen flexibilitet eller dynamik, inte 

en egenskap som i egentlig, bokstavlig mening, kan användas för att beskriva 

icke-fysiska objekt eller organisationer såsom folkbibliotek (då folkbiblioteket i 

sin helhet måste ses som något större och mer abstrakt än ett fysiskt objekt). Trots 

det, och till viss del på grund av det, är det intressant att applicera begreppet 

”elasticitet” på bibliotek, då på ett metaforiskt sätt. Jag liknar alltså den komplexa 

organisationen som ett folkbibliotek är vid ett fysiskt objekt, en sammansatt enhet. 

Men eftersom jag inser att det inte går att testa hela denna enhet har jag försökt 

dela upp den i mer hanterbara delar – de verksamhetsområden som beskrivs i 

nästa avsnitt. Jag behandlar även dessa som fysiska objekt, trots att de inte alls är 

det – jag gör en metafor.  

Begreppet elasticitet visade sig vara produktivt när jag använde det om 

bibliotek; det hjälpte mig att tänka kring bibliotekets formbarhet och gräns. Jag 

tror att det beror på att det krävde en viss överföring, översättning, i språket.  

Under skrivandet av den inledande delen till denna uppsats har jag varit 

tvungen att granska och värdera begreppet. I uppsatsens inledning argumenterade 

jag för att det var relevant på grund av tre kriterier. Det första kriteriet är att 

elasticitet formas av tryck utifrån. Det andra kriteriet var att elasticitet har en 

gräns för hur mycket tryck det tål, där materien (eller i det här fallet 

organisationen, verksamheten, institutionen bibliotek) brister och upphör att vara 

ett bibliotek. Den intressanta frågan är var den där gränsen går och vad biblioteket 

blir när elasticiteten brister. Blir biblioteket något annat då? Var finns bibliotekets 

smärtpunkt?  Det tredje kriteriet är ett elastiskt objekt har en ideal form – 

biblioteken har normer och ideal, fastslagna i föregående kapitel – som det återtar 

då det inte utsätts för tryck. Denna sista egenskap är kanske den som inte helt 

perfekt går att översätta till bibliotek, då ett visst tryck utifrån, d.v.s. besökarnas 

beteenden och behov, är en förutsättning för den alla biblioteks verksamhet eller 

                                                 
34 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: elasticitet [2010-12-15].  
35 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: dynamik [2011-04-12].  
36 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: flexibilitet [2010-04-12].  



 19 

”ideala form”. Men, det stämmer så till vida att om man ”tar bort” ett för hårt 

tryck på biblioteken, i form av t.ex. stökiga ungdomar, så återtar biblioteken sin 

ideala form.  

Trycket utifrån behöver definieras närmare. Det är många olika saker som 

påverkar och formar bibliotekens verksamhet. Biblioteksvetenskapliga 

utbildningar, politiska och ekonomiska tendenser, samhällena de verkar i och 

behoven hos deras befolkning. Jag har valt att göra en grov uppdelning av trycket 

i två kategorier, även om det med all säkerhet skulle vara möjligt och antagligen 

också önskvärt att kunna dela upp det i fler. Jag har valt att kalla dem för tryck på 

lokal och global nivå. Trycket utifrån på lokal nivå består av bibliotekets besökare 

och deras behov och beteenden, deras förväntningar på vad biblioteket ska kunna 

ge dem. På global nivå finns större ekonomiska och samhälleliga förändringar och 

trender som utövar ett tryck som är lika verkligt men som kanske ändå tycks mer 

osynligt. Trycket på global nivå förändras med tiden och med den teknik som 

hänger samman med den.37  

Att säga att biblioteken svarar på ett tryck utifrån är att säga något självklart. 

Alla folkbibliotek bör och ska nämligen formas utifrån den kontext och 

populationens behov i området det ligger i, något som står uttryckligen i t.ex. 

IFLA:s riktlinjer för bibliotek.38 Alltså blir detta ”tryck” utifrån snabbt 

internaliserat till något som biblioteket uttryckligen arbetar med och rättar sig 

efter, trycket utifrån blir också ”tryck” inifrån och ut. Det är intressant att försöka 

definiera hur biblioteken formas av tryck (inifrån och utifrån), vilka delar som är 

formbara, vilka som inte är det och om denna formbarhet har en gräns.  

Begreppet elasticitet har visat sig vara undanglidande – det har varit svårt att 

definiera entydigt. Under skrivandet av uppsatsen har jag varit tvungen att se över 

hur jag använt det vid ett flertal tillfällen. Bibliotek är elastiska, det har slagits 

fast, då det är deras uppdrag att formas av sin kontext, på lokal och global nivå. 

Biblioteken utformas utifrån de behov som dess besökare, boende i området, kan 

tänkas ha. Men det finns områden som inte styrs av några lika tydliga lagar, utan 

snarare av riktlinjer och diskurser, som t.ex. var en biblioteksbyggnad bör vara 

placerad i förhållande till transport och andra viktiga samhälleliga funktioner 

(nära). Dessa oskrivna lagar och deras kvaliteter har jag inte haft plats att ta upp i 

denna uppsats utan jag har begränsat mig till de uttalade, nedskrivna normerna.  

Slutligen kan man fråga sig, varför ska man göra en sådan här begreppslig 

undersökning? Vore det inte mer intressant att bara undersöka hur dessa biblioteks 

verksamhet ser ut i relation till normerande texter, vilka diskrepanser som finns, 

hur normer och ideal efterföljs? Kanske, men genom att ställa begreppet elasticitet 

i relation till bibliotekens verksamhet kan man upptäcka något nytt eller skapa ett 

                                                 
37 En tredje nivå som man också eventuellt kan urskilja är ett tryck på en nationell nivå – det tryck som i det 

här fallet svenska biblioteksorganisationer utövar på bibliotekens verksamhet. Jag har dock valt att inte 

försöka lokalisera tryck på denna nivå i min undersökning. 
38 IFLA Public Library Service Guidelines (2010) Red. Christie Koontz & Barbara Gubbin, s. 11. 
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språk för att formulera något på ett nytt sätt. Det är avsikten med den här 

uppsatsen. 

3.3 Avgränsningar och definitioner 

När jag använder ordet bibliotek i den här texten syftar jag på folkbibliotek.  

Två bibliotek i olika områden med olika förutsättningar, Nacka och Botkyrka, 

två förorter till Stockholm, undersöks. Det är inte i första hand för att jämföra 

dessa två utan för att jag ville försöka applicera begreppet elasticitet på två 

bibliotek med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Med största 

sannolikhet kommer de att vara elastiska på olika sätt och det intresserar mig att 

försöka förstå varför och hur. 

IFLA är ett internationellt intresseorgan som verkar för bibliotekens 

utveckling och samverkan. Organisationen grundades 1927 i Nederländerna och 

där finns också dess huvudkontor.39 150 länders bibliotek är medlemmar i IFLA. I 

samarbete med UNESCO (alltså United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) har de tagit fram ett manifest på vilket IFLA har grundat 

sina riktlinjer för folkbiblioteksverksamhet. Jag grundar min definition av 

bibliotekens verksamhetsområden på dessa riktlinjer i kombination med svensk 

bibliotekslag. 

3.3.1 Definition av bibliotekens verksamhetsområden 

Folkbiblioteken definieras i första kapitlet ”The mission and purposes of the 

public library” i IFLA:s riktlinjer. Detta första kapitel är i sin tur baserat på ”The 

IFLA/UNESCO Public Library Manifesto” som ingår som appendix i samma 

skrift.40 Genom att tolka dessa texter har jag kommit fram till nio 

verksamhetsområden.  

3.3.1.1 Bestånd  

Folkbibliotekens främsta uppgift sägs i IFLA:s riktlinjer vara att gratis 

tillgängliggöra all sorters kunskap och information till alla medlemmar i samhället 

oberoende av kön, ekonomisk status och religionstillhörighet, genom ett utbud 

bestående av en mängd olika medier.41 Detta styrks också i svensk lag, paragraf 3, 

där det står att ”[p]å folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur 

för viss tid”.42 Detta är alltså ett ideal som skrivs fram, men som i lagen är 

                                                 
39 IFLA:s hemsida > About IFLA [2011-04-25]. 
40 IFLA Public Library Service Guidelines (2010), Red. Christie Koontz och Barbara Gubbin, s. 119-121. 
41 IFLA Public Library Service Guidelines (2010), Red. Christie Koontz och Barbara Gubbin, s. 2.  
42 Sveriges Riksdags hemsida > Lagar > Svensk Författningssamling  > Bibliotekslagen > Paragraf 3 [2011-

01-20]. 
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begränsat till att gälla just litteratur. Det står ingenting om att bibliotek inte får ta 

ut avgifter för att låna ut material som inte är litteratur.  

I IFLA:s riktlinjer står också att biblioteken ska tillhandahålla medier på de 

språk som talas av lokalbefolkningen och sträva efter att anställa bibliotekarier 

som talar dessa språk.43 Bibliotekets samling bör alltså återspegla de modersmål 

som finns i lokalbefolkningen oberoende av vilka språk som talas av dem. Man 

bör sträva efter att möta behov hos invandrade och personer som talar 

minoritetsspråk. Detta står också uttryckt i svensk bibliotekslag, paragraf 8: 

biblioteken ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt […] invandrare och andra 

minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska […]”.44 I 

paragraf 8 står också att bibliotek ska tillhandahålla litteratur i format särskilt 

anpassade för funktionshindrade.45  

Elastiska egenskaper finns alltså inskrivna i de normativa texterna på så sätt 

att befolkningens behov av litteratur på det egna modersmålet ska forma 

beståndet. Befolkningens behov av litteratur tillgängliggjord i format anpassade 

för funktionsnedsättningar ska också forma beståndet. Dessa behov skulle man 

kunna se som olika slags tryck. Dessa behov är dock så generella att de är svåra 

att kategorisera som lokalt eller globalt tryck. Det är svårt att se att beståndet kan 

formas i för hög grad av besökarnas behov, eller att trycket från denna typ av 

behov kan bli för hårt. Det går inte att utifrån texterna entydigt säga om bestånd är 

elastiskt  

3.3.1.2 Kunskapsorganisation 

Genom kunskapsorganisationen ordnas ett biblioteks samling. Med 

kunskapsorganisation avses här både klassifikationssystem och eventuellt 

alternativt hylluppställningssystem. I IFLA:s riktlinjer står:  

Information and communications technology (ICT) should be used to allow access to the 
library’s collections and those of other information sources publicly available on the Internet, 
from within the library or from remote sites.46 

Att informationsteknologi bör användas för att tillgängliggöra bibliotekens 

samlingar i och utanför bibliotekets byggnad är alltså ett ideal. Däremot läggs inte 

fokus på hur kunskapsorganisationen sker i IFLA:s riktlinjer. Hur biblioteken 

organiserar sin kunskap tycks alltså underordnat kunskapsorganisationens främsta 

syfte att göra samlingen och informationen tillgänglig för låntagaren. I svensk 

bibliotekslag står inte heller något om just kunskapsorganisationen. Kanske är 

                                                 
43 IFLA Public Library Service Guidelines (2010), Red. Christie Koontz och Barbara Gubbin, s. 8.  
44 Sveriges Riksdags hemsida > Lagar > Svensk Författningssamling > Bibliotekslagen [2011-01-20]. 
45 Sveriges Riksdags hemsida > Lagar > Svensk Författningssamling  > Bibliotekslagen > Paragraf 8 [2011-

01-20]. 
46 IFLA Public Library Service Guidelines (2010), Red. Christie Koontz & Barbara Gubbin, s. 11. 
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detta verksamhetsområde så självklart att det inte behöver formuleras eller 

lagstadgas om.  

Elasticiteten finns inskriven i de normativa texterna på så sätt att användarnas 

behov av att på ett enkelt sätt hitta de medier som finns i bibliotekens samling ska 

styra hur medierna tillgängliggörs. Även detta behov tycks så generiskt eller 

allmängiltigt att det är svårt att kategorisera det som ett lokalt eller globalt tryck 

på biblioteket. Det är också svårt att se att detta behov skulle kunna bli för stort, 

eller skapa ett tryck som sätter systemen ur funktion. Elasticiteten så som den är 

framskriven i texterna stämmer därför bara delvis överens med begreppet 

elasticitet (och de tre kriterierna som jag tagit fasta på hos denna egenskap).  

3.3.1.3 Bibliotekarierna 

 I UNESCO:s manifest står att:  

[t]he librarian is an active intermediate between users and resources. Professional and 
continuing education of the librarian is indispensable to ensure adequate services.47  

Att biblioteken ska ha utbildad personal är en stark rekommendation från IFLA, 

detta för att servicen till besökarna ska vara garanterat adekvat. I svensk 

bibliotekslag står ingenting om personalens utbildning. Detta är alltså ett ideal 

som skrivs fram i IFLA:s riktlinjer. Om detta ideal frångås beror det antagligen 

inte på ett tryck som kommer utifrån, snarare inifrån biblioteket som organisation, 

från den ledning som anställer personal. Eventuellt skulle man kunna hävda att det 

beror på ett globalt tryck som internaliserats. Biblioteksvetenskapliga utbildningar 

blir fler och biblioteksvetenskapen som akademisk disciplin har under de senaste 

åren vunnit mark och på så sätt borde det globala trycket innebära att allt fler 

personer som arbetar på bibliotek har adekvat utbildning.  

Utifrån dessa texter skulle man alltså kunna hävda att ett globalt tryck formar 

området, och att dess elasticitet brister om ett biblioteks anställda inte har lämplig 

utbildning. Det är dock ett indirekt tryck som gör sig gällande, och det visar sig att 

det är svårare att gripa tag i än det lokala, direkta trycket. Detta 

verksamhetsområde illustrerar inte på ett självklart sätt elasticitet.  

En annan aspekt av det lite klumpiga verksamhetsområdet ”bibliotekarierna” 

gäller huruvida bibliotekarierna på grund av ett tryck från besökare utför sysslor 

som ligger utanför föreställningen om deras ”egentliga” yrkesroll. Om så är fallet 

skulle detta kunna innebära att deras yrkesroll och identitet också är elastisk. Men 

eftersom inget ideal angående deras profession finns formulerat i de texter som 

jag använder faller detta utanför vad som ska belysas i denna uppsats. (Däremot 

pekar det på att om man vill undersöka elasticitet kan det vara aktuellt att inte bara 

utgå från normativa texter utan även en diskurs och mer deskriptiva texter.)  

                                                 
47 IFLA Public Library Service Guidelines (2010), Red. Christie Koontz & Barbara Gubbin s. 121. 
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3.3.1.4 Läsfrämjande för barn och ungdomar 

Biblioteket har en skyldighet att möta behoven hos alla medlemmar i samhället, 

men i IFLA:s skrift står att man har en särskild skyldighet att ge barn och unga en 

plats och stimulera deras intresse för läsning och litteratur.48 Även i svensk 

bibliotekslag står i paragraf 9 att:  

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom 
att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att 
främja språkutveckling och stimulera till läsning.49 

Detta är det ideal som skrivs fram i dessa texter. Men om detta ideal frångås är det 

antagligen, precis som gällande de anställdas utbildning eller brist på utbildning, 

inte på grund av ett intensivt tryck från besökare (lokalt tryck) utan på grund av 

beslut från bibliotekets ledning, inifrån biblioteket självt. Kan globala trender 

påverka bibliotekens ledning så att de avvecklar sina läsfrämjande verksamheter 

för barn? Det är en möjlighet även om det inte är troligt. Detta 

verksamhetsområde skulle kunna vara elastiskt på så sätt att det skulle kunna 

formas av globalt tryck. Däremot är det svårt att se hur globalt tryck kan vara så 

intensivt att verksamhetsområdet brister. Utifrån texterna är det svårt att definiera 

områdets elastiska kvalitéer.  

3.3.1.5 Ge tillgång till information & internet  

Att ge tillgång till information av alla slag genom informationsteknologi men 

även på andra sätt är en viktig del av folkbibliotekets uppdrag. I UNESCO:s 

manifest star att “The public library is the local centre of information, making all 

kinds of knowledge and information readily available to its users.”50 Idealet är 

alltså att biblioteket ska vara ett lokalt center för information. Enligt IFLA:s 

riktlinjer är arbetet med att överbrygga ”the gap between the information rich and 

the information poor” särskilt viktigt för folkbiblioteken i en tid som präglas av 

informations och kommunikationsteknik (IKT).51 Att folkbibliotek ska 

tillgängliggöra information står också skrivet i svensk bibliotekslag paragraf 1: 

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning 
samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare. 

Även i svensk lag framhålls att biblioteken skall tillgängliggöra information som 

ett ideal. Verksamhetsområdet ska präglas av uppgiften att utjämna skillnaderna 

                                                 
48 IFLA Public Library Service Guidelines (2010), Red. Christie Koontz & Barbara Gubbin, s. 7. 
49 Sveriges Riksdags hemsida > Lagar > Svensk Författningssamling  > Bibliotekslagen > Paragraf 1 [2011-

01-20]. 
50 IFLA Public Library Service Guidelines (2010), Red. Christie Koontz & Barbara Gubbin, s. 119. 
51 IFLA Public Library Service Guidelines 2nd completely revised edition (2010) Red. Christie Koontz & 

Barbara Gubbin, s. XI. 
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mellan de som har och de som inte har tillgång till information och 

informationsteknik. Att utjämna skillnader kan dock inte direkt sägas vara ett 

behov hos bibliotekets enskilda individer, det är snarare ett politiskt och 

samhälleligt behov. Däremot finns behov av information och IKT bland många av 

bibliotekets besökare. Även här är det svårt att se att trycket, behovet, ska bli så 

stort att verksamhetsområdet brister. Texterna som styr verksamhetsområdet har 

alltså bara delvis elasticiteten som en inneboende egenskap. 

3.3.1.6 Biblioteksrum och miljö  

I IFLA:s riktlinjer står att folkbibliotekens byggnader är viktiga, att de ska vara 

skapta så att de reflekterar bibliotekets funktioner och att de ska vara placerade i 

närheten av andra viktiga samhällstjänster, affärer eller centrum.52 Bibliotekets 

rum ska också ha en viktig social funktion – det ska kunna fungera som en 

mötesplats, ett samhällets vardagsrum. I IFLA:s riktlinjer står också att 

biblioteken bör formges så att de är tillgängliga för alla medborgare (även de med 

handikapp).53 Dessa är de ideal som skrivs fram av IFLA. Däremot står inget om 

biblioteksbyggnaden i svensk bibliotekslag. Kanske är byggnaden underförstådd i 

konceptet ”folkbibliotek” som det däremot står att varje svensk kommun ska ha.54 

Verksamhetsområdet ”biblioteksbyggnadens form och miljö” borde kunna vara ett 

elastiskt område då det är lämpligt att den lokala kulturen och dess invånares 

behov återspeglas där. Däremot är byggnaden inte konstant formbar utan kan ofta 

bara formas i ett planeringsstadium. Det går också trender i biblioteksarkitektur 

och i hur miljön på bibliotek är tänkt att fungera, trender som skulle kunna ses 

som globalt tryck. Det är dock svårt att se hur något tryck skulle kunna göra att 

verksamhetsområdet brister (annat än på ett väldigt påtagligt sätt brista på grund 

av ett för hårt tryck utifrån, något som just i detta fall inte är så intressant då det 

inte hänger samman med trycket på lokal nivå som sker i en byggnads 

planeringsstadium). Därmed kan man se att elasticiteten bara är delvis inskriven i 

IFLA:s riktlinjer. Dess gräns går inte att utläsa där.  

3.3.1.7 Utåtriktad verksamhet 

I IFLA:s riktlinjer skrivs idealet fram att biblioteket ska spela en viktig roll för att 

bevara och främja den lokala kulturen genom aktiviteter som utställningar, 

historieberättande, och publikationsverksamhet.55 Dessa aktiviteter kallar jag här 

för utåtriktad verksamhet. Även i svensk bibliotekslag, i paragraf 1, nämns att 

                                                 
52 IFLA Public Library Service Guidelines (2010), Red. Christie Koontz & Barbara Gubbin, s. 15. 
53 IFLA Public Library Service Guidelines 2nd completely revised edition (2010), Red. Christie Koontz & 

Barbara Gubbin, s. 15.  
54 Sveriges Riskdags hemsida > Lagar > Svensk Författningssamling > Bibliotekslagen > Paragraf 1 [2011-

04-05]. 
55 IFLA Public Library Service Guidelines 2nd completely revised edition (2010) Red. Christie Koontz & 

Barbara Gubbin, s. 12. 
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folkbibliotekens uppdrag är att främja kulturell verksamhet.56 På vilket sätt 

biblioteken ska främja kulturen preciseras dock inte.  

Att biblioteken ska främja kultur och då framförallt den lokala (eller 

nationella) kulturen är ett ideal för verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet är 

alltså elastiskt på så sätt att det bör påverkas av trycket från besökare och 

bibliotekets närområde. Däremot är det svårt utifrån dessa texter se hur 

elasticiteten skulle kunna brista på grund av ett för hårt tryck utifrån. På så sätt 

uppstår en diskrepans mellan hur elasticitet skrivs fram i de normativa texterna 

och så som jag formulerat begreppet och verksamhetsområdet är bara delvis 

inskrivet i dessa texter.  

3.3.1.8 Biblioteksplan 

I UNESCO:s manifest står att biblioteken har en skyldighet att formulera klara 

mål och strategier för sin verksamhet, något som också är inskrivet i svensk lag.57 

Detta är alltså ett ideal som är formulerat i texterna som styr verksamhetsområdet. 

Det står ingenting i svensk lag om hur dessa mål och strategier ska se ut eller hur 

de ska påverkas av lokalområdet, även om man kan förutsätta att biblioteksplanen 

i högsta grad bör utgå från området biblioteket verkar i – det vill säga ett lokalt 

tryck.58 Det är svårt att se hur verksamhetsområdets elasticitet skulle brista p.g.a. 

för hårt tryck utifrån. Elasticitet finns alltså bara delvis inskriven i texterna som 

styr verksamhetsområdet.  

3.3.1.9 Driftsform 

I svensk bibliotekslag står att alla folkbibliotek ska ha kommunen som huvudman 

och att ”biblioteken och bibliotekshuvudmän inom det allmänna 

biblioteksväsendet skall samverka”.59 Det är de ideal som skrivs fram. Där står 

dock ingenting om att ett bibliotek inte kan drivas på entreprenad. Det är dock 

svårt att se verksamhetsområdets elasticitet skulle kunna brista på grund av tryck 

utifrån, snarare skulle det kunna ske på grund av ett tryck inifrån. Kanske skulle 

tryck på global nivå kunna inverka på biblioteks driftsform, ett tryck som blivit 

internaliserat och som påverkar beslut som tas inifrån biblioteket om dess 

driftsform. Utifrån svensk bibliotekslag är det dock svårt att avgöra huruvida 

verksamhetsområdet är elastiskt.  

                                                 
56 Sveriges Riskdags hemsida > Lagar > Svensk Författningssamling > Bibliotekslagen > Paragraf 1 [2011-

04-05]. 
57 IFLA Public Library Service Guidelines 2nd completely revised edition (2010) Red. Christie Koontz & 

Barbara Gubbin, s. 121; Sveriges Riskdags hemsida > Lagar > Svensk Författningssamling > Bibliotekslagen 

> Lag 2004:126 [2011-04-18]. 
58 Det finns dock andra texter om hur denna typ av planer och mål kan formuleras och användas, bl.a. MER 
59 Sveriges Riskdags hemsida > Lagar > Svensk Författningssamling > Bibliotekslagen > Paragraf 7 och 7 a 

[2011-04-05]. 
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3.4 Syfte & frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att avgöra om och hur begreppet elasticitet är 

relevant att applicera på biblioteksverksamhet. Det är också att förstå vilka 

verksamhetsområden i biblioteket som är elastiska och vilka som inte är det. Ett 

mer övergripande syfte är att diskutera folkbiblioteket som fenomen och plats i ett 

informationssamhälle (genom att finna ett språk som tillåter det). Har detta 

förändrats på grund av ett paradigmskifte från industriellt samhälle till en värld 

präglad av det som Manuel Castells beskriver som informationell kapitalism? 

Syftet med den här uppsatsen är alltså att svara på följande frågor:  

 Kan begreppet elasticitet appliceras på biblioteksverksamhet? Är det 

intressant att göra det?  

Denna fråga bär på två följdfrågor som lyder:  

- Vilka av de två undersökta bibliotekens verksamhetsområden är i så fall 

elastiska, så som de beskrivs i normativa texter och så som de fungerar i 

praktiken?  

- Var går elasticitetens gränser (i normativ text och praktik) och vad sker när 

elasticiteten brister? 

Den andra frågan lyder: 

 Hur förhåller sig bibliotekets elasticitet till nätverkssamhället och IKT? 
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4 Metod 

I det här kapitlet kommer jag att presentera de metoder som jag har använt för att 

samla in det material som använts vid uppsatsens tre delundersökningar. Den 

första undersökningen belyser Alby och Dieselverkstadens biblioteks elasticitet i 

praktiken. Där jämförs också hur elasticiteten ser ut i praktiken med hur den 

skrivs fram i IFLA:s riktlinjer och svensk bibliotekslag.  

Den andra undersökningen består av användarintervjuer genomförda på Alby 

bibliotek och Dieselverkstadens bibliotek. Jag har genomfört korta intervjuer med 

cirka 20 besökare på varje bibliotek. Genom denna undersökning försöker jag 

förstå hur besökarna formar biblioteket, hur det som jag kallar för trycket på lokal 

nivå ser ut.  

Den tredje undersökningen består av halvstrukturerade intervjuer med 

bibliotekarier och verksamhetschefer på de respektive biblioteken. Meningen med 

dessa intervjuer är att hjälpa mig utveckla mina tankar kring bibliotekens 

elasticitet och gränser. De är också tänkta att reflektera hur bibliotekarierna ser på 

bibliotekets elasticitet och hur denna möjligen påverkas av nätverkssamhällets 

logik.  

Syftet med uppsatsen är explorativt – att genom begreppet ”elasticitet” 

försöka tänka nytt och skapa intressanta idéer som underlag för fortsatt 

forskning.60 Jag har därför valt att använda mig av olika kvalitativa metoder för att 

samla in och analysera materialet för uppsatsen. 

4.1 Urval av bibliotek  

De två biblioteken har valts ut genom ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 

innebär att forskaren bygger upp ett urval genom att välja enheter som finns 

tillgängliga för henne.61 De två biblioteken fanns inom räckhåll för mig 

geografiskt.  Jag valde också ut biblioteken då de har vissa egenskaper som gör 

dem lämpliga för denna undersökning. Dieselverkstaden har en ovanlig driftsform 

och Alby bibliotek utsätts periodvis för ett intensivt tryck från ungdomarna som 

besöker det. Att jag skulle välja att undersöka just Alby bibliotek beror också på 

                                                 
60 Metodpraktikan -  konsten att studera samhälle, individ & marknad. (2007) Peter Esaiasson m.fl. s. 214. 
61 Ruane, J. (2006), A och O i samhällsvetenskaplig forskning. s.142. 
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att jag blivit särskilt förtrogen med dess specifika egenskaper då jag har varit 

anställd timvikarie där, samt på andra bibliotek i Botkyrka kommun. Att vara 

avlönad av en institution som man undersöker vetenskapligt kan innebära en 

intressekonflikt. Vetskapen om denna potentiella intressekonflikt gör att min 

uppsats kan och bör läsas extra noggrant för att upptäcka någon slags vinkling. 

Men, min undersökning söker inte att bedöma bibliotekens kvalitet eller 

effektivitet (vilket kanske vore mer problematiskt att göra som avlönad). Jag 

strävar efter att beskriva och definiera bibliotekens elasticitet i ett samhälle präglat 

av informationsteknologi. 

Det faktum att jag har arbetat i Alby bibliotek har gett mig förkunskaper om 

platsen, dess besökare, förförståelse av området och även erfarenheter av att 

arbeta där. Jag har inga sådana kopplingar till Dieselverkstadens bibliotek.  

Jag kontaktade biblioteken via e-post där jag (för Dieselverkstadens bibliotek 

förklarade vem jag var, av naturliga skäl visste de redan det i Alby bibliotek och) 

skrev att jag ville undersöka deras bibliotek och hur. Jag fick positiva svar från 

båda biblioteken.  

4.2 Analys av bibliotekens verksamhetsområden – deras 

elasticitet 

Analysen av bibliotekens verksamhetsområden och deras eventuella elasticitet 

består som sagt av två perspektiv. Det ena perspektivet gäller som sagt huruvida 

elasticitet är inskriven i de normer som styr bibliotekets verksamhet (som jag delat 

upp i nio enheter som jag kallar för verksamhetsområden). Denna aspekt togs upp 

i kapitel 3. Den andra aspekten utgör den första delundersökningen. Där 

undersöks hur elastiska Alby och Dieselverkstadens verksamhetsområden är i 

praktiken. Där jämförs också de två perspektiven. Insamlingen av information om 

dessa verksamhetsområden har skett dels genom icke-deltagande observation (av 

rummet, kunskapsorganisation), dels genom sekundära källor (offentliga 

handlingar såsom biblioteksplan, rapporter, hemsidor). Till viss del har även 

information från den tredje undersökningen – intervjuerna med bibliotekens 

personal kommit till användning (retroaktivt). När så är fallet står det angivet i 

texten.  

Observationen har skett på så sätt att jag har besökt respektive bibliotek och 

ägnat en dag åt att studera deras hylluppställning och deras rum. Dessa 

observationer har jag antecknat och fört in i analysen. Information om 

bibliotekens utåtriktade verksamheter har jag samlat in genom att studera 

bibliotekens hemsidor, biblioteksplaner samt delundersökning tre, intervjuerna 

med bibliotekarierna. 
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4.3 Användarundersökning – utformning och genomförande 

Den andra delundersökningen består av en användarundersökning gjord på plats i 

de två biblioteken. Frågorna som ställdes till informanterna i Alby och 

Dieselverkstadens bibliotek finns att läsa i bilaga A. Användarundersökningen 

syftar till att förstå vilket slags tryck besökarna utövar på biblioteket. Är trycket 

från besökarna hårt eller lätt? Formar de sitt bibliotek eller lämnar de inget 

avtryck? Hur ser en grupp besökare ut? Vilka är de?  

Fler frågor ställdes till besökarna än de som visas i bilagan (totalt ställdes 

tjugo frågor exklusive bakgrundsfrågorna) men i efterhand har jag valt att bara 

redovisa och använda mig av de första fem frågorna som ställdes då jag hade svårt 

att motivera de andra frågornas relevans för uppsatsens frågeställning. Även en 

pilotundersökning genomfördes på ett folkbibliotek i Stockholms innerstad. Jag 

beskriver den inte närmre då den till slut inte hade någon betydelse för vilka 

frågor som användes.  

Frågorna till besökarna och insamlandet av svaren skedde genom en 

kombination av element från intervju och enkät. Frågorna ställdes av mig 

personligen direkt till besökaren på plats i biblioteket och jag spelade in svaren 

med en bandspelare. Frågorna är enkätliknande men har inte låsta svarsalternativ 

som i en enkät. (Frågorna lydde till exempel ”Hur ofta skulle du säga att du 

besöker biblioteket?” och ”Vad är viktigast för dig på biblioteket?”) Jag väljer att 

ändå kalla frågeformuläret för en intervju, för att jag som intervjuade försökte 

ställa följdfrågor om jag fick ett oväntat svar. Jag kunde dessutom registrera hur 

de tillfrågade reagerade på frågorna och deras möjlighet att tillgodogöra sig 

informationen på svenska. Jag valde att genomföra användarstudien på detta sätt 

på grund av flera faktorer. Många av besökarna i Alby bibliotek behärskar inte 

svenska så bra, och dessutom är många av dessa besökare (ensamma) barn. En 

enkätundersökning per post hade omöjligt kunnat nå många av dessa.  

Användarundersökningen hade också kunnat göras genom enkäter till hela 

undersökningspopulationen, d.v.s. alla som någon gång besökt biblioteken eller 

som en undersökning av ett slumpmässigt draget stickprov. Sådana 

undersökningar har två viktiga begränsningar i sammanhanget. Den ena är att 

enkätundersökningar har så stora bortfall (icke-svarande) att svaren blir 

snedvridna (totalundersökningar) eller icke-representativa 

(stickprovsundersökningar). Man riskerar att hamna i ett läge där resultaten är lika 

svårtolkade som vid en kvalitativ studie utan att man har den kvalitativa studiens 

styrka, dess potentiella flexibilitet och djup. Det andra är att en explorativ 

undersökning kräver att designen är flexibel och att man kan dra nytta av det man 

redan har fått reda på under pågående undersökningen. Vid en enkätundersökning 

måste man låsa svarsalternativen från början.  

Den stora skillnaden mellan en strukturerad intervju och en enkät är att 

enkäten fyller respondenten i själv och intervjun ”innebär direktkontakt mellan 
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intervjuaren och den intervjuade”.62 Ejlertsson påpekar att det positiva med 

enkätundersökningen är att den s.k. intervjueffekten undviks.63 Det vill säga det 

vetenskapligt belagda faktum att respondenten påverkas av intervjuarens närvaro 

och i värsta fall ändrar sina svar utifrån denna påverkan. De frågor som ställdes i 

intervjuerna var dock inte särskilt laddade och det är svårt att se att 

respondenterna kände ett socialt tryck att ”förbättra” sina svar men det går såklart 

inte att utesluta.  

Ett problem jag ställdes inför var att jag var tvungen att utforma frågor som 

skulle kunna förstås av både vuxna och barn. Jag skrev därför frågorna på ett 

väldigt enkelt språk, utan att använda abstrakta ord.  

Jag förberedde också en liten presentation av mig själv och vad intervjun 

skulle användas till som en introduktion till frågorna. Där informerade jag om att 

deras svar skulle behandlas helt anonymt och frågade om jag fick spela in det som 

berättades. Jag meddelade också att det bara var jag som skulle komma att lyssna 

på inspelningen. Jag beslutade mig för att transkribera de partier som jag skulle 

komma att bedöma som värdefulla för min undersökning. Transkriberingarna är 

inte tänkta att användas för att göra några språkliga analyser utan det är bara 

innehållet – vad människorna säger (snarare än hur de säger det) som intresserar 

mig. Därför omvandlade jag också talspråkligheten till att likna skriftspråk vid 

själva transkriberingen. På grund av detta har jag valt att inte presentera de 

transkriberade intervjuerna som bilagor till denna uppsats. Jag gjorde tjugo 

intervjuer på Dieselverkstadens bibliotek och tjugoen på Alby bibliotek, så många 

som jag upplevde att jag behövde för att uppnå mättnad vilket innebär att svaren 

började återkomma och att lite ny information skulle komma till vid ytterligare 

intervjuer. Begränsningen till tjugor intervjuer på varje bibliotek gjordes också för 

att antalet skulle vara hanterbart för denna uppsats längd och storlek och med 

tanke på att användarstudien var en av tre delundersökningar.  

I efterhand har jag insett att jag har underlåtit att använda information om 

besöksstatistik och lånestatistik för de båda biblioteken. Siffror som på ett konkret 

sätt skulle kunnat ha berättat något om vilket tryck som biblioteket utsätts för.  

4.3.1 Urval av respondenter 

Urvalet i min studie kan liknas vid det som Göran Ejlertsson kallar för 

”väntrumsundersökningar”.64 De som kommer ofta till väntrummet/biblioteket har 

större sannolikhet att komma med i undersökningen än de som kommer sällan. 

Eftersom min ambition inte var att täcka in alla möjliga biblioteksanvändare utan 

få inblick i de åsikter och användarmönster som förekommer är detta en olägenhet 

som är acceptabel. 

                                                 
62 Ejlertsson, G. (1996), Enkäten i praktiken, s. 7.  
63 Ejlertsson, G. (1996), Enkäten i praktiken, s. 11. 
64 Ejlertsson, G. (1996), Enkäten i praktiken, s. 20. 
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Jag gjorde undersökningarna under två eftermiddagar/kvällar (klockan 14.00 

till 19.00) mitt i veckan. Jag valde att fokusera på eftermiddagarna då min 

erfarenhet är att det oftast är mest folk i biblioteken då. Barnen har slutat skolan 

och andra har slutat arbetet. Nackdelen med att inte intervjua besökarna som 

kommer på morgonen är att man riskerar att missa de besökare som kommer varje 

dag, varje morgon. Om jag hade gjort intervjuerna en helg hade jag antagligen 

också fått med en annan kategori besökare. Jag bedömde det dock som mer 

intressant att ta reda på vilka som besöker biblioteket på vardagarna.  

4.4 Utformning och genomförande av halvstrukturerad 

intervju med bibliotekspersonal 

Den tredje delen av undersökningen består av halvstrukturerade intervjuer med en 

bibliotekarie (på varje bibliotek) och med en verksamhetschef som har varit med 

och utformat mål och strategier för bibliotekets verksamhet (på varje bibliotek). 

Det var inte att ta del av bibliotekariernas livsvärld som var intervjuernas främsta 

syfte, snarare att med hjälp av intervjuerna tänka vidare kring begreppet elasticitet 

och hur informationsteknologin påverkar bibliotekens elasticitet.  

Vid utformningen av frågorna till bibliotekarier och chefer hade jag möjlighet 

att närma mig uppsatsämnet explicit då informanterna som yrkesverksamma 

kunde förstå min frågeställning. Vid utformningen av frågorna strävade jag efter 

att föra in teoretiska element som skulle göra materialet lätt att sätta i kontakt med 

de teorier jag senare skulle använda. Jag försökte också redan från början skapa 

frågor som rymdes inom teman som jag senare kunde använda för att analysera 

svaren under. Dessa teman kom att bli: yrket och yrkesrollen, bibliotekens 

funktion, dagens folkbibliotek, folkbiblioteket och internet, folkbibliotekets 

driftsformer och bibliotek eller fritidsgård. (Vissa av temana överlappar varandra 

något.) 

Jag beslutade mig för att inte ge informanterna alla frågor i förväg bifogade 

istället i ett e-brev en preliminär version av uppsatsens inledning till dem för att de 

skulle få en känsla av vad intervjuerna skulle komma att handla om. I detta e-brev 

förklarade jag ytterligare vad jag var intresserad av att intervjua dem om. Jag 

berättade hur lång tid jag beräknade att intervjuerna skulle ta, vilket var ungefär 

en timme. Under själva intervjuerna gjorde jag först en presentation av intervjun, 

vad vi skulle prata om och började sen ställa frågor. Jag hade med mig en 

individuellt utformad frågelista. Jag försökte under intervjuerna se till att jag fick 

svar på alla frågor men försökte också vara alert och lyhörd för andra berättelser 

som skulle kunna vara intressanta för ämnet. Det var första gången jag intervjuade 

och jag var till en början ganska osäker men blev säkrare för varje tillfälle.  
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Informanterna är namngivna. De är på sätt och vis offentliga personer vilket 

skulle göra det svårt att dölja deras identiteter om man inte samtidigt gav 

biblioteken pseudonymer. Vad gäller Dieselverkstadens bibliotek har det en unik 

driftsform vilket skulle göra det lätt igenkännligt oavsett vad man kallade det. 

Även Albys bibliotek har sina unika egenskaper och att avslöja bibliotekets 

identitet gör det lättare att diskutera bibliotekets relativa elasticitet. Informanterna 

var medvetna om att de skulle komma att namnges i uppsatsen när de tackade ja 

till att bli intervjuade och till att låta sina bibliotek undersökas för min uppsats.  

Jag spelade in intervjuerna som blev ca en timme långa, och transkriberade 

sen materialet. Precis som med inspelningarna av besökarnas svar, var jag inte 

intresserad av att göra någon språklig analys av materialet och har därför inte 

heller bifogat dessa som bilagor till uppsatsen. Däremot finns även dessa 

frågelistor bifogade som bilaga B – frågor till Tobias Willstedt, C – frågor till 

Margareta Berg, D – frågor till Elisabeth Simonsen och E – frågor till Margareta 

Swanelid.  

4.4.1 Urval av bibliotekarier 

Jag ville intervjua någon som arbetade nära besökarna från varje bibliotek, och 

någon som arbetade mer med planering och utformning av biblioteken – en chef 

eller företrädare. Detta urval berodde på att jag ville ha information om hur arbetet 

i rummet såg ut, om bibliotekarierna ofta kände att de gjorde saker som kanske 

gick utanför vad de ser som traditionellt biblioteksarbete men också information 

om varför de respektive biblioteken är organiserade som de är.  

I Alby bibliotek arbetar fyra bibliotekarier. Två är i trettioårsåldern och två är 

något äldre. Biblioteket har funnits i tre år. Jag beslutade mig för att intervjua en 

man som har arbetat på biblioteket sedan det uppfördes och som dessutom var 

med i ett projekt som hette det Frågeorienterade biblioteket, som var viktigt för 

Albys tillkomst, även om han inte var med som representant för Alby bibliotek, 

utan för ett annat bibliotek. Jag beslutade att också intervjua, inte Alby biblioteks 

enhetschef, utan chefen för alla bibliotek i Botkyrka, som var väldigt aktiv vid 

skapandet av Alby bibliotek.  

I Dieselverkstadens bibliotek arbetar sex personer varav tre är män i 

trettiofemårsåldern. Två är medelålders kvinnor och en medelålders man. Jag ville 

intervjua Margareta Swanelid då jag uppfattat henne som en slags företrädare för 

biblioteket (vilket visade sig vara både sant och falskt). Jag hade inte någon bra 

uppfattning om de övriga i personalen. Jag hade sett en yngre man förekomma en 

del i dagspress och tänkte att jag kanske ville intervjua någon som inte var lika 

van vid att bli intervjuad. Margareta föreslog då att jag skulle intervjua Elisabeth 

Simonsen vilket jag också gjorde.  

Nu i efterhand kan jag se att det kanske hade varit intressant att intervjua en 

av de tre männen som arbetar på biblioteket och som är i samma ålder med 
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ungefär samma intressen eftersom de präglar biblioteket. Samtidigt är jag nöjd 

med det material jag fick av intervjun med Elisabeth Simonsen som på många sätt 

belyser viktiga frågor för denna uppsats.  
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5 Undersökningarna 

I detta kapitel kommer de tre olika delundersökningarnas resultat att presenteras. 

Först undersöks hur elastiska folkbibliotekens nio verksamhetsområden är i 

praktiken genom studier av Dieselverkstadens och Alby bibliotek. Här jämförs 

också hur elasticitet tar sig uttryck i text och praktik. För att slippa upprepningar 

presenteras resultaten för båda biblioteken parallellt, verksamhetsområde för 

verksamhetsområde (så som de listades i kapitlet för avgränsningar och 

definitioner).  

Det andra delkapitlet presenterar användarstudien på de två biblioteken. Även 

här presenteras resultaten parallellt för att slippa upprepningar. 

Det tredje delkapitlet presenterar intervjuerna med bibliotekarierna och 

ansvariga för de respektive biblioteken. Svaren från alla informanter presenteras 

tillsammans, uppdelade tematiskt.  

5.1. Presentation av bibliotek och kommuner  

Nacka kommun och Dieselverkstadens bibliotek. Dieselverkstadens bibliotek 

ligger i Nacka i kulturhuset Dieselverkstaden, strax söder om Stockholm.65 Nacka 

kommun utgörs av kommundelarna Boo, Fisksätra, Saltsjöbaden, Sicklaön och 

Älta. Dieselverkstadens bibliotek ligger på Sicklaön. I kommunen bor ca 90000 

invånare och medelinkomsten var år 2009 351 000 kr. Andel arbetssökande var 

3,6 procent (januari 2011). Andelen födda utomlands på Sicklaön var år 2009 16,6 

procent. År 2008 hade 54,6 procent av befolkningen på Sicklaön (mellan 25 och 

64 år) eftergymnasial utbildning. Befolkningen är varken ovanligt ung eller 

ovanligt gammal utan ligger nära medeltalen för landet i stort.  

Biblioteket är en del av det komplex som Dieselverkstaden utgör där 

konsthall, café, en klättringshall, lokal för workshop, keramikverkstad, 

medieverkstad, danssal, teaterscen, konferensrum och flera scener ingår. Intill 

Dieselverkstaden ligger en stor kommersiell galleria med många restauranger och 

affärer. Bussar från Slussen passerar Dieselverkstaden ofta. Bibliotekets publika 

yta är 473 kvadratmeter stor. Deras mediebestånd består av ca 20 000 volymer 

plus ca 450 nedladdningsbara filer. 

Biblioteket startades år 2002 och drevs till en början kommunalt men från år 

2006 blev det en fristående verksamhet, till en början en ekonomisk förening som 

                                                 
65 Information i det här stycket om Nacka kommun kommer från kommunens hemsida [2011-05-04]. 
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sedan blev ett aktiebolag. Initiativet till bibliotekets avknoppning kom från 

personalen själv. Biblioteket har kommunen som huvudman. 

I kommunpolitiken är det en majoritet bildad av Moderaterna, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna och Centern (d.v.s. Alliansen) som styr. Det politiska beslutet 

att göra det möjligt för folkbiblioteken i Nacka kommun att ”knoppa av” – alltså 

möjligheten för fristående aktörer att lägga anbud på driften av biblioteken – är 

framröstat av denna borgerliga majoritet. Det beslutet togs dock långt efter att 

kulturnämnden i Nacka godkänt att Dieselverkstadens bibliotek, först på prov och 

sedan permanent, drivs via entreprenad och inte kommunalt.  

Botkyrka kommun och Alby bibliotek. Botkyrka ligger mellan Stockholm och 

Södertälje och består av fem kommundelar; Tumba, Tullinge och Grödinge i 

söder och Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg i norr. Kommunen har ca 82400 

invånare.66 Medelinkomsten i kommunen var år 2009 229500 kronor (alltså mer än 

hundratusen lägre än Nackabornas medelinkomst samma år). Befolkningen är ung. 

24,5 procent är under 18 år (i landet är 20,6 procent under 18 år) och bara 13 

procent är 65 år och äldre (i landet är det 18,1 procent som är äldre än 65 år). 

Medelåldern är 37 år (i landet är den 41 år). Drygt 50 procent är födda i ett annat 

land än Sverige eller har två föräldrar som är födda utomlands. I kommunen talas 

över 100 språk.   

Alby ligger i nordöstra Botkyrka och har 12000 invånare. Utmärkande för 

Alby är, förutom den höga andelen invånare födda utomlands och den unga 

befolkningen, miljonprogramhusen – de höghuskomplex som byggdes mellan 

åren 1970-1975. Alby har också gjort sig känt för Suptopia – plattform för bland 

andra cirkusgruppen Cirkus Cirkör – en 14000 kvadratmeter stor hangar där 

många kreativa projekt och samarbeten pågår. I kommunpolitiken styr en 

majoritet bildad av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.  

Alby folkbibliotek invigdes i maj 2008, knappt tre år innan denna uppsats 

skrivs. Biblioteket utvecklades i samarbete med något som hette FrågeO – det 

frågeorienterade biblioteket, ett projekt som genomfördes av Regionbibliotek 

Stockholm och länsbibliotek Uppsala i en strävan att ”pröva att till delar eller sin 

helhet skapa bibliotek som utgår från användarna, inte från klassifikationssystem, 

datasystemet eller personalen”.67 Biblioteket är relativt litet, 450 kvadratmeter 

totalt (inklusive utrymme för personalen). I samlingen finns ca 17000 titlar. 

Skapandet av Alby bibliotek skedde i interaktion med lokalsamhället. 

Fokusintervjuer genomfördes på högstadieskolan/skolorna i området, och samtal 

med medborgarna skedde vid ett stort möte.68  

                                                 
66 Informationen i det här stycket om Botkyrka kommun kommer från kommunens hemsida. [2011-05-03]. 
67 Regionbiblioteket Stockholm > Projekt > Avslutade > Användarnas bibliotek: Slutgissat! Bibliotek med 

användarperspektiv (2009), s. 6.  
68 Margareta Berg, intervju. 
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5.1.1 Elasticitet i text och praktik  

Nedan presenteras resultaten från den första delundersökningen som belyser 

huruvida bibliotekens verksamhetsområden kan kallas elastiska i praktiken. Dessa 

resultat jämförs med analysen av hur elasticitet är inskriven i IFLA:s riktlinjer och 

svensk bibliotekslag.  

5.1.1.1 Bestånd   

Idealet för beståndet i IFLA och svensk lag är, som beskrivits i avsnitt 3.3.1.1, att 

behov av litteratur på olika språk ska beaktas och att litteratur ska tillgängligöras i 

format anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Ett annat ideal är att 

litteraturen ska tillhandahållas gratis. Utifrån de normativa texterna är det svårt att 

föreställa sig hur verksamhetsområdet skulle kunna formas så intensivt av något 

tryck utifrån att dess elasticitet skulle brista. 

Dieselverkstadens bibliotek År 2009 var 16,6 procent av invånarna på 

Sicklaön födda utomlands och 4,8 procent hade två föräldrar som var födda 

utomlands så efterfrågan efter böcker på andra språk än svenska och engelska 

borde kunna finnas i området.69 Dieselverkstadens bibliotek har dock bara böcker 

på svenska och engelska i sitt bestånd. Margareta Swanelid säger att biblioteket är 

för litet för att tillhandahålla böcker som inte lånas ut.70 Hon menar att om någon 

efterfrågar böcker på andra språk än svenska och engelska kan biblioteket ta fram 

sådana på en eller två dagar genom andra bibliotek i Nacka kommun. Böckerna 

finns, bara inte tillgängliga på hyllorna.  

Vad sker med biblioteket då biblioteket frångår detta ideal (som även är 

lagstadgat)? På ett juridiskt plan avviker biblioteket från sin uppgift, men det 

frångår också bibliotekens ideologi – att ge rätt bok till rätt person – och att ge 

särskilt stöd för språklig utveckling och rätten till litteratur på ens modersmål. 

Eller så kan man formulera det såhär: biblioteket blir en plats där konflikt mellan 

ideal och andra avväganden och intressen iscensätts. Vad består dessa andra 

intressen av? Jag har svårt att se att det är kommersiella intressen, eftersom 

biblioteket inte har någon press att sälja. Ett möjligt intresse skulle kunna vara att 

på mest effektiva sätt utnyttja det ganska lilla utrymme som biblioteket består av. 

Eftersom biblioteket ändå inte kan rymma en större samling (bra samling) böcker 

på andra språk, vill man kanske helt låta bli. Ytterligare en faktor som skulle 

kunna ha styrt är att bibliotekens lånestatistik tidigare gett underlag för de anslag 

biblioteken får.71 Ju fler utlån desto större anslag. Då lånestatistiken påverkar 

anslagen direkt finns ett stort incitament för att på alla sätt möjliga höja dessa, 

bland annat genom att göra avkall på principer som den om fokus på 

                                                 
69 Nacka kommuns hemsida > Politik och Organisation > Ekonomi och statistik > Statistik och jämförelser > 

Områdesvis statistik [2011-05-27]. 
70 Margareta Swanelid, intervju.  
71 Ekström, Åsa (2007),”Profileringen av Nackabiblioteken” s.6.  
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minoritetsspråk (om man antar att detta skulle bidra till färre utlån, vilket inte alls 

är säkert).  

Det är dock viktigt att påpeka att det inte är verksamhetsområdets elasticitet 

som brister i detta fall, då verksamhetsområdets idealform (som det är formulerat i 

lag) inte brustit på grund av ett tryck utifrån, från besökare, utan på bibliotekets 

eget initiativ. Eventuellt har politiska och ekonomiska trender globalt påverkat 

biblioteket, som sedan internaliserat detta tryck. Detta är dock svårt att mäta.  

Hur ser då beståndet ut i övrigt? I Nacka kommuns biblioteksplan står att alla 

bibliotek ska ha en profil som ska märkas i beståndet, utöver att de ska 

tillhandahålla ett grundläggande utbud för alla besökare. Detta är en möjlighet att 

på ett positivt sätt låta beståndet formas. Dieselverkstadens profil riktar sig till 

unga. Inte ungdomar utan den mer åldersmässigt obestämbara gruppen ”unga”. De 

har fokuserat på böcker inom genrerna science fiction och skräck. De har också 

särskilt utvecklat samlingen av musik, tevespel och dvd. På detta sätt riktar sig 

bibliotekets bestånd till personer med vissa intressen och behov. Jag vet inte om 

det fanns ett uttalat intresse från befolkningen för just dessa genrer. Men att som 

folkbibliotek specialisera sig på genrer (och format) som ansetts som ”populära”, 

”lättillgängliga” och ”folkliga” är inte okontroversiellt. Folkbildningstanken 

innebar att biblioteken främst skulle tillhandahålla verk av kvalitet, av kulturellt, 

politiskt och intellektuellt värde dit populära genrer som science fiction och 

skräck kanske inte per automatik kvalificerar sig. Jag har tyvärr inte heller 

information om hur lånestatistiken ser ut för dessa genrer. Här kan jag endast 

konstatera att beståndets innehåll kan formas, det är elastiskt på så sätt. Om 

beståndet skulle formas för hårt (kanske bara genom inköpsförslag) skulle 

bibliotekets ideologi, att främja vissa utsatta grupper och ge rätt bok till rätt 

person, kunna gå förlorad och då skulle elasticiteten brista. (Något som inte har 

hänt på Dieselverkstadens bibliotek, men en möjlighet som deras bestånd får mig 

att upptäcka.)   

Finns det fler sätt som beståndets elasticitet skulle kunna brista på? Ett möjligt 

sådant scenario skulle vara om trycket på vissa medier blev så intensivt att medier 

stals eller att de blev för slitna och gick sönder. Detta försöker biblioteket stävja 

genom att ta ut avgifter för vissa medieformat som film och spel. Det kostar 20 

kronor att hyra/låna ett tevespel och då får låntagaren ha spelet i en vecka. För att 

få låna ska man vara över 16 år. Även film kostar 20 kronor att hyra för tre dygn. 

Biblioteket frångår idealet att beståndet ska tillhandahållas gratis. (I svensk lag 

står dock att detta endast är lagstadgat när det kommer till litteratur.) Genom att ta 

ut en avgift frångår biblioteket gratisprincipen som styr all biblioteksverksamhet, 

men vinner möjligen på det genom att deras bestånd inte missbrukas eller hanteras 

ovarsamt. Det är ett av argumenten som informanterna i C.G. Johanssens 

undersökning anger för att avgiftsbelägga tjänster och medier i 
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biblioteksverksamhet.72 Återigen är det dock frågan om att biblioteket på egen styr 

beståndet på ett sätt som avviker från idealen som formulerats av normativa 

texter, inte att beståndet formas av ett tryck utifrån. Och igen kan man ana att 

trender globalt har påverkat biblioteket som sedan internaliserat detta tryck, men 

detta är som sagt väldigt svårt att belägga.  

Dieselverkstadens biblioteks bestånd är elastiskt såtillvida att det format sitt 

bestånd efter en målgrupp och de kulturella uttryck som framförallt denna grupp 

efterfrågar. Beståndet har formats bland annat efter intresset för tevespel, dataspel 

och böcker i genrer som skräck och fantasy. Huruvida dessa intressen är specifika 

för just Sicklaön eller att det finns ett mer generellt intresse bland människor i 

svenska samhället är oklart. Jag gissar att det förhåller sig så att det är ett allmänt 

intresse för dessa genrer som styrt bibliotekets bestånd och då kan man säga att 

beståndet har formats av ett tryck som är vidare, större, än ett lokalt tryck. En 

global trend att uppvärdera och hålla fram dessa genrer som intressanta och värda 

att ingå i en bibliotekssamling skulle också kunnat ha bidragit till att forma 

beståndet. Beståndet finns tillgängligt på format anpassade för funktionsnedsatta. 

Dock finns inte litteratur på andra språk än svenska i beståndet. Beståndets 

elasticitet brister inte på grund av tryck utifrån (även om här formulerats möjliga 

scenarior där detta skulle kunna ske). Verksamhetsområdet är på dessa sätt 

elastiskt i praktiken.  

Alby bibliotek Biblioteket tillhandahåller medier för personer med olika slags 

funktionsnedsättning och dessutom skön- och facklitteratur på arabiska, finska, 

franska, kinesiska, ryska, tamil och turkiska. Biblioteket följer alltså paragraf 8 i 

svensk bibliotekslag att tillhandahålla litteratur för alla, oberoende 

funktionsnedsättning eller språk. Att biblioteket har böcker på flera språk än 

svenska och engelska är kanske naturligt då mer än 50 procent av befolkningen i 

kommunen har andra språk än svenska som modersmål. Det är ett exempel på hur 

biblioteket formats av trycket, eller behovet, på lokal nivå.  

Biblioteket har ett basutbud och en inriktning utöver detta basutbud. Alby 

biblioteks inriktning är mot ungdomar och detta speglas i beståndet. Befolkningen 

i Botkyrka är ung och därför finns det fog för att låta ett av biblioteken i 

kommunen särskilt rikta in sig på just denna grupps behov. Deras behov formar 

beståndet och på så sätt är det elastiskt. Under avdelningen UNG samlas litteratur 

som kan tänkas locka unga låntagare; böcker om känslor, könsroller, berättelser ur 

livet, och genrer som science fiction samsas med romaner och serier. Alby 

bibliotek lånar ut filmer och tevespel. Alla lån är kostnadsfria. Biblioteket följer 

därmed de ideal som skrivs fram av IFLA samt svensk bibliotekslag.  

Biblioteket uppmanar sina besökare att göra inköpsförslag och köper i nästan 

alla fall in de böcker som efterfrågas.73 Även detta är ett tecken på beståndets 

                                                 
72 Johannsen, C. G. (2004),”Money makes the world go around”. 
73 Tobias Willstedt, intervju. 
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formbarhet. Låntagarna har inflytande över beståndets utformning. (Och precis 

som i fallet med Dieselverkstadens bibliotek gäller att om beståndet enbart 

formades av besökarnas behov och önskningar skulle dess elasticitet kunna 

brista.) 

I Alby finns stora behov av böcker på andra språk än svenska, böcker för att 

lära sig svenska, samt ungdomslitteratur. Biblioteket har låtit dessa behov, detta 

tryck, forma sitt bestånd och är på så sätt elastiskt. Trycket från besökare gör att 

vissa medier kräver väldigt lång väntetid. Då tänjer det lokala trycket på 

bibliotekets ideala tillstånd – att kunna tillhandahålla sina resurser till rätt person 

direkt. I Alby som är ett ekonomiskt utsatt område är efterfrågan (både när det 

gäller böcker för att lära sig svenska och tevespel för barnen) stor. Analysen visar 

att detta verksamhetsområde kan kallas elastiskt.  

5.1.1.2 Kunskapsorganisation  

Såsom beskrivits i uppsatsens avsnitt 3.3.1.2 finns elasticitet inskriven i de 

normativa texterna på så sätt att användarnas behov av att på ett enkelt sätt hitta 

de medier som finns i bibliotekens samling ska forma verksamhetsområdet. 

Behovet är dock så generiskt att det är svårt att kategorisera det som ett lokalt 

eller globalt tryck på biblioteket och det är svårt att se att detta behov (eller tryck) 

skulle kunna göra att verksamhetsområdets elasticitet brister. Elasticiteten så som 

den är framskriven i texterna stämmer därför bara delvis överens med begreppet 

elasticitet (och de tre kriterierna som jag tagit fasta på hos denna egenskap).  

Dieselverkstadens bibliotek. Det finns ett klassifikationssystem som 

administreras och regleras av Svensk biblioteksförening och dess kommitté för 

klassifikationssystem för svenska bibliotek som kallas Svenska Allmänna 

Bibliotekssystemet (från och med nu SAB-systemet). Detta klassifikationssystem 

används än så länge på alla svenska folkbibliotek, däremot kan biblioteken ställa 

upp böcker på sina hyllor enligt andra system som de själva kan utarbeta så som 

de finner lämpligt.  

Dieselverkstadens bibliotek har utarbetat en sådan alternativ ordning för 

hylluppställning. Böckerna är alltså inte organiserade på hyllorna enligt SAB-

systemet eller något annat klassifikationssystem. Deras hylluppställning liknar 

snarare hur bokhandlar brukar ställa upp böcker, under olika ämnesord såsom: 

hälsa, historia, romaner, deckare osv. Ett system som är tänkt att underlätta för 

besökarna att hitta. 

Genom att förenkla åtkomsten av böckerna på detta sätt skapas den ideala 

formen för verksamheten som IFLA och svensk lag förespråkar. 

Hylluppställningen på Dieselverkstadens bibliotek organiseras utifrån 

användarnas behov – behovet att enkelt hitta medier i samlingen, alltså skulle 

verksamhetsområdet kunna kallas elastiskt. (Jag har inte sett detta behov 
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dokumenteras men anser behovet att enkelt kunna orientera sig som självklart hos 

de allra flesta biblioteksbesökare.)  

Jag upptäcker ingen skillnad mellan hur elasticiteten skrivs fram i de 

normativa texterna och hur det verkar i praktiken. Verksamhetsområdet kan inte 

till fullo kallas elastiskt.  

Alby bibliotek. Resultaten ser likadana ut som för Dieselverkstadens bibliotek: 

verksamhetsområdet har formats (som konstaterats även på Dieselverkstadens 

bibliotek) efter besökarnas behov att enkelt kunna söka och hitta bibliotekets 

resurser genom ett användarvänligare, alternativt system för hylluppställning än 

SAB. Verksamhetsområdet är så till vida elastiskt men kan på grund av ovan 

nämnda skäl (behovet är för generiskt och kan inte bli så hårt att elasticiteten 

brister) inte till fullo kallas elastiskt. 

5.1.1.3 Bibliotekarierna 

Utifrån IFLA och svensk lag konstaterade jag i avsnitt 3.3.1.3 att man kan hävda 

att ett globalt tryck formar verksamhetsområdet, och att dess elasticitet brister om 

ett biblioteks anställda inte har lämplig utbildning. Däremot är det osäkert om 

man kan säga att detta beror på ett tryck på global eller lokal nivå då frågor om 

anställning beslutas inifrån bibliotekets organisation.  

Dieselverkstadens bibliotek. Dieselverkstadens bibliotek har personal, varav 

hälften är utbildade bibliotekarier och hälften saknar formell utbildning i 

biblioteks- och informationsvetenskap. De har även ett antal timvikarier de kan 

ringa in vid nödfall.74 Personal utan formell biblioteksutbildning förekommer ofta 

på kommunala folkbibliotek, det är alltså inte någon ovanlig situation. Det som 

skiljer Dieselverkstadens bibliotek från många (men inte alla) kommunala 

folkbibliotek är att där gör all personal allt, det görs ingen skillnad på utbildad och 

outbildad personal. Biblioteket lever alltså inte upp till IFLA:s ideal.  

Biblioteket tar också hjälp av nätbokhandeln AdLibris för så kallade 

profilinköp för områden som de har mindre kompetens och intresse inom, som 

t.ex. teknik.75 Profilinköp innebär att lägga ut litteraturinköp (och delvis också 

värdering av vilken litteratur som är relevant) på entreprenad.76 Här uppstår alltså 

en situation av dubbel outsourcing, ett bibliotek som drivs på entreprenad låter i 

sin tur en bokhandel utföra en tjänst åt sig. Här kan man se hur några av de 

egenskaper som Castells menar hör till nätverkssamhället framträder. Den ökade 

rörligheten och flexibiliteten. Kraven på flexibilitet för lönsamhet.  

Profilinköp frångår också IFLA:s ideal eftersom bedömningen av vilken 

litteratur som bör köpas in görs av ”icke-professionella”. Precis som med besluten 

kring anställda och deras utbildning, är det inte ett lokalt tryck som gör att 

biblioteket frångår idealet. Trycket kommer inifrån, eventuellt i förlängningen är 

                                                 
74 Elisabeth Simonsen, intervju. 
75 Margareta Swanelid, intervju. 
76 Bremberg, Alberte (2010), “Bibliotek låter Adlibris styra urvalet av böcker” s. 6. 
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det ett globalt tryck som skapar förutsättningar för denna typ av outsourcing, 

trycket från tingens ordning i nätverkssamhället. Detta verksamhetsområde kan 

sägas styras av trender, tryck, på global nivå, på världsomspännande nivå. Dessa 

trender och inflytandet från dem gör att verksamhetsområdets elasticitet brister. 

Biblioteket fortsätter att fungera i detta brustna tillstånd. Verksamhetsområdet kan 

alltså kallas elastiskt.  

Alby bibliotek. I Alby bibliotek har enhetschefen och tre av de övriga fyra 

anställda formell biblioteksutbildning. Den anställda utan formell utbildning 

sköter framförallt de mer administrativa, och mindre kvalificerade 

arbetsuppgifterna, i biblioteket (som cirkulationen av böcker). Biblioteket 

använder sig inte av profilinköp.77 På så sätt upprätthåller Alby bibliotek IFLA:s 

ideal angående bibliotekspersonalens utbildning.  

Utifrån undersökningen av biblioteken i praktiken har ingen ny kunskap 

tillkommit angående verksamhetsområdets elasticitet. Det är ett elastiskt område 

som styrs av tryck på global nivå. Det är ett verksamhetsområde som kan sägas 

påverkas av förhållanden i nätverkssamhället.  

5.1.1.4 Läsfrämjande för barn och ungdomar  

Idealet som skrivs fram av IFLA och i svensk bibliotekslag är, som beskrivits i 

avsnitt 3.3.1.4, att bibliotek bör satsa särskilt på läsfrämjande för barn och unga. 

Utifrån dessa texter är det svårt att se hur detta verksamhetsområdes elasticitet 

skulle kunna brista på grund av ett tryck på lokal eller global nivå, därmed 

hävdade jag att verksamhetsområdet (utifrån IFLA och svensk bibliotekslag) inte 

kunde kallas elastiskt. 

Dieselverkstadens bibliotek. Dieselverkstadens bibliotek arbetar med barn och 

ungdomar för att stimulera deras läsning både på fritiden och på skoltid. Detta gör 

de genom bokprat för skolklasser och introduktion av biblioteket för 

förskolebarn.78 På loven erbjuder biblioteket olika aktiviteter som t.ex. 

skrivarkurser. Dessa är dock inte självklart kostnadsfria. På bibliotekets hemsida 

står om en fyra dagar lång kurs i kreativt skrivande ledd av författaren Ulf Sindt 

som kostar 750 kronor att delta i och där föranmälning krävs.79 Jag menar att då 

biblioteket tar ut en avgift för en verksamhet som ingår i bibliotekets lagstadgade 

uppdrag begår det ett slags brott. Biblioteket verkar för språkutveckling hos barn 

men mot en avgift. I svensk bibliotekslag står ingenting preciserat om att ta 

avgifter för kurser där står bara att litteratur ska förmedlas kostnadsfritt. Jag antar 

att en avgift á 750 kronor gör att en kurs som denna väljs bort av personer med 

sämre ekonomi. I IFLA:s riktlinjer står att bibliotekens resurser ska finnas till för 

alla oberoende ”[…]race, nationality, age, gender, religion, language, disability, 

                                                 
77 Tobias Willstedt, intervju. 
78 Dieselverkstadens biblioteks hemsida > Info > Skola & förskola [2011-04-18]. 
79 Dieselverkstadens biblioteks hemsida > Föräldrar & barn > Skrivarkurs på sommarlovet [2011-04-18]. 
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economic and employment status[…]”80 (Min kursivering.) Detta ideal avviker 

biblioteket ifrån genom att ta ut en så pass stor avgift för skrivkursen för barn.  

I detta fall är avgiften ett uttryck för en konflikt mellan gamla biblioteksideal 

och ekonomiska avvägningar. Att ta ut en avgift för en tjänst som biblioteket 

skulle kunna göra gratis visar hur biblioteksideal får stå tillbaka för ekonomiska 

ställningstaganden. Biblioteket erbjuder dock andra kostnadsfria aktiviteter för 

barn (under deras fritid) såsom rimverkstad och lekisjazz.81 

Verksamhetsområdet uppfyller de ideal som formuleras av svensk lag, de 

främjar läsande och skrivande bland unga. Detta verksamhetsområde skulle kunna 

sägas vara elastiskt på så sätt att det formas efter trycket från de unga som deltar i 

bibliotekets aktiviteter. Det går dock inte att tänka sig att detta tryck skulle kunna 

bli för hårt. Elasticiteten kan inte brista i detta fall. Därmed är detta 

verksamhetsområde inte helt elastiskt.  

Alby bibliotek. Alby bibliotek arbetar med barn i förskole- och skolålder både 

genom samarbete med skolorna och genom olika kreativa verksamheter under 

loven. De marknadsför detta genom sin hemsida.82 Där står att alla elever i årskurs 

fyra, vårterminen 2011, är välkomna att komma klassvis på det som biblioteket 

kallar skapande boksamtal med tema Hjältar, rädsla och mod. För barn i 

förskolorna ordnar biblioteket filmvisning och lånar sen ut en ”bokpåse” till 

förskolan fylld med böcker som anknyter till filmens teman. På så sätt ska 

förskolan själv kunna arbeta vidare med temana utanför biblioteket. För barn i 

åldrarna 3-5 år ordnas sagostund varje torsdag. På loven ordnas kreativa 

verkstäder som ibland men inte alltid har anknytning till litteratur. På sportlovet 

2011 ordnades skrivverkstad, tecknarskola (i manga) och filmvisning.  

Resultaten är likadana som för Dieselverkstadens bibliotek. 

Verksamhetsområdet kan inte kallas helt elastiskt. 

5.1.1.5 Ge tillgång till information och internet  

Som beskrivits i kapitel tre framhålls i IFLA:s riktlinjer och svensk lag att 

biblioteken skall tillgängliggöra information som ett ideal. Det är dock utifrån de 

normativa texterna svårt att se att trycket (behovet) ska bli så intensivt att 

verksamhetsområdets elasticitet brister. Texterna som styr verksamhetsområdet 

hade alltså bara delvis elasticitet inskriven i sig. 

Dieselverkstadens bibliotek. Dieselverkstadens bibliotek har både stationära 

bokningsbara datorer samt ett trådlöst nätverk som alla med bibliotekskort (och en 

bärbar dator med nätverkskort) kan koppla upp sig på. Biblioteket tillhandahåller 

även läsplattor, tevespel och filmvisning för barn på plats i biblioteket. Det är 

                                                 
80 IFLA Public Library Service Guidelines 2nd completely revised edition (2010) Red. Christie Koontz & 

Barbara Gubbin, s. 1.  
81 Dieselverkstadens biblioteks hemsida > Föräldrar & barn > Arrangemang för barn [2011-04-18]. 
82 Botkyrka kommuns hemsida > Bibliotek och kultur > Bibliotek > Bibliotek och öppettider > Alby bibliotek 

[2011-04-19]. 
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alltså ett väldigt tekniktätt bibliotek som arbetar för att utjämna skillnaden mellan 

informationsrika och informationsfattiga.  

Dieselverkstaden fungerar också som kontaktbibliotek för kommunen.83 Det 

innebär att kommunens invånare kan komma till biblioteket och fråga om olika 

ärenden gällande politik eller Nacka och via biblioteket få vägledning om vart de 

ska vända sig.  

Biblioteket tillhandahåller i övrigt besökarna med informationsförsörjning 

genom traditionella format som fackböcker samt digitala format som databaser via 

bibliotekets hemsida.84 Biblioteket ligger i framkanten i detta område och ger 

besökarna tillgång till mängder med ny teknik. En viktig del av uppdraget att 

minska klyftorna mellan dem som är ”informationsrika” och de som inte är det. 

(Det är dock lite ironiskt att denna teknik finns här, på Sicklaön i Nacka kommun, 

där majoriteten av invånarna är välbeställda och välutbildade och troligen själva 

har tillgång och ekonomi till att införskaffa denna teknik.) 

Det går att konstatera att detta verksamhetsområde i Dieselverkstadens 

bibliotek präglas av elasticitet genom ett tryck på lokal och global nivå. Behovet 

av information finns överallt och att tillgodose det är en av bibliotekets viktigaste 

uppgifter, oavsett lokalområdet. I Dieselverkstadens bibliotek är det dock svårt att 

se hur detta ideal skulle kunna brista på grund av ett för hårt tryck.  

Alby bibliotek. Biblioteket har totalt sex datorer med tillgång till internet, 

varav två är ungdomsdatorer (som barn och unga upp till 16 år kan boka) och fyra 

är datorer som vuxna, och unga över 16 år har tillång till. Tre av datorerna för 

vuxna går att boka, en dator går inte att boka, men går endast att använda i femton 

minuter per låntagare och dag. Dessutom finns det datorer med katalog både för 

vuxna och barn, där barndatorn har en speciell katalog utformad för barn.  

Datorerna är välanvända och populära.  

Den 28:e februari 2011 stänger bibliotekarierna i Alby av ungdomsdatorerna 

på obestämd framtid för att det har varit för oroligt och stökigt runt dessa datorer. 

Barnen vid datorerna har stört andra besökare och personalen själv så att de inte 

kunnat genomföra sitt arbete på ett bra sätt. Personalen är inte nöjd med lösningen 

och säger att den inte heller kan vara permanent. Det är en tillfällig åtgärd som de 

hoppas ska motverka en situation de inte riktigt vet hur de ska lösa.85  

Att inte tillhandahålla internet för en viss åldersgrupp är att frångå det 

uppdrag som biblioteket har. Vad händer med biblioteket i Alby när det inte 

tillhandahåller internet för en viss åldersgrupp på grund av arbetsmiljöskäl? 

Bibliotekets elasticitet har brustit på grund av ett tryck på lokal nivå och 

biblioteket är då inte längre till fullo ett bibliotek. Det blir till en annan sorts plats, 

men vilken sorts plats då? En plats där konflikten mellan verklighet och ideal 

manifesteras och utspelas.  

                                                 
83 Elisabeth Simonsen, intervju.  
84 Dieselverkstadens hemsida > Databaser [2011-04-18]. 
85 Tobias Willstedt, intervju. 
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Detta verksamhetsområde visar sig alltså uppfylla alla kriterier för att kunna 

kallas elastiskt. Det har en ideal form som påverkas av trycket på lokal nivå. Om 

detta tryck är för hårt kan verksamhetsområdets elasticitet brista. Det sätter då 

biblioteket ur funktion. När trycket avlägsnas genom en åtgärd (som den i Alby) 

försvinner trycket och biblioteket återfår sin ideala form, men decimerat. Det 

uppfyller inte längre de lagstadgade kriterierna för att få kallas ett folkbibliotek.  

5.1.1.6 Biblioteksrum och miljö 

Elasticiteten är som tidigare beskrivits (avsnitt 3.3.1.6) delvis inskriven i IFLA:s 

riktlinjer angående biblioteksrum och miljö men elasticitetens gräns går inte att 

utläsa där.  

Dieselverkstadens bibliotek. Precis som IFLA:s riktlinjer föreslår är 

biblioteket placerat nära andra viktiga instanser för lokalsamhället såsom affärer, 

transportmedel och andra kulturella aktiviteter. Biblioteket följer också IFLA:s 

riktlinje om tillgänglighet för alla. Lokalen är enkelt tillgängligt för 

rullstolsbundna besökare då det inte finns några trappor som gör det svårt att ta sig 

fram med hjul.  

Bibliotekets funktioner avspeglas tydligt i bibliotekets inredning och form 

såsom IFLA:s riktlinjer uppmanar dem till. De flertalet inbjudande soffgrupperna 

uppmanar till läsning och kontemplation. (Även om ljudnivån kanske i viss mån 

stör bibliotekets funktion som läsplats.) Barnens hörna med heltäckningsmatta, 

två kojor, kuddar och rikligt med barnböcker uppmanar till lek men också till 

läsning. Några stora bord som finns placerade intill bibliotekets datorer drar till 

sig studerande som behöver plats.  

Dieselverkstadens biblioteks lokaler är öppna och saknar tydliga gränser 

vilket skapar känslan av ett flytande rum där aktiviteterna blandas samman och 

där besökaren liksom omärkligt flyter mellan olika stationer i ett stort rum. 

Bokhyllorna i biblioteket är i en lätt grå metall och har hjul vilket gör det enkelt 

att möblera om i biblioteket efter behov. Att alla hyllor går att rulla gör 

ommöblering lätt ordnat och bibliotekets form har på så sätt en viss flexibilitet 

inbyggd i sig. Förutom vissa fasta punkter som verkar svårare att flytta på tycks 

inte biblioteket ha någon uppenbar ”ideal” form. På detta sätt kan man se att 

arkitekturen illustrerar en viktig egenskap i informationssamhället – den 

geografiska frikopplingen, inredningen är inte statisk utan flytande, rörlig. 

Flexibilitet är, som Castells skriver, en av informationssamhällets mest 

utmärkande egenskaper.86 

Är då detta ett elastiskt verksamhetsområde? Formas det av tryck på lokal 

eller global nivå? Har elasticiteten en gräns? Ja. Jag menar att 

verksamhetsområdet formas av ett tryck på global nivå. Bibliotekets form speglar 

                                                 
86 Castells, M. (1996), Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band I: Nätverkssamhällets 

framväxt, s. 73. 
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de värden som är viktiga i nätverkssamhället – flexibilitet, rörlighet, tillåtande 

ljudvolym (rentutav buller) och dessutom är barnens plats är framträdande. 

Påverkan av det globala trycket skedde framförallt vid skapandet av rummet. 

Biblioteket har en ideal form och denna form skulle kunna brista om biblioteket 

utsattes för ett hårt tryck på lokal nivå (i form av vandalism eller för hård 

användning).  

Alby bibliotek. Precis som IFLA:s riktlinjer föreslår ligger alltså också Alby 

bibliotek i närhet av affärer och transportcentrum.  Bibliotekets rum är också i 

princip tillgängligt för alla då det inte har några trappor och tillgång till 

handikapptoalett finns.  

Inför skapandet av det nya Alby bibliotek (det bibliotek som undersöks här) 

ordnade Botkyrka kommun medborgarsamtal och samtalade även med 

högstadieungdomar för att höra vad de hade för önskemål.87 Deras åsikter togs i 

beaktande vid skapandet av biblioteket, både dess innehållsmässiga inriktning och 

dess inredningsarkitektur. På så sätt formades bibliotekets form på ett konkret sätt 

av ett tryck på lokal nivå. Biblioteket formades också av influenser på global nivå 

genom samma tendenser som syns i Dieselverkstadens rum, flexibilitet, organiska, 

flytande former. Bibliotekets ideala form skulle kunna brista om biblioteket 

utsattes för ett hårt tryck på lokal nivå (i form av vandalism eller för hård 

användning). Resultatet visar alltså samma sak som för Dieselverkstadens 

bibliotek. Verksamhetsområdet kan kalls för elastiskt. 

5.1.1.7 Utåtriktad verksamhet  

Idealet som skrivs fram i de normativa texterna är, som nämnts i avsnitt 3.3.1.7, 

att biblioteket ska bevara och främja kultur och särskilt den lokala kulturen.88 

Trycket från lokalområdet skall alltså forma verksamhetsområdet, och på så sätt 

finns elasticitet inskriven i normerna. Det var dock svårt att ur lagtexten och 

IFLA:s riktlinjer uttyda hur elasticiteten skulle kunna brista. Var elasticitetens 

gräns går är något som genomgående tycks bli tydligt först då normerna och 

idealen testas i praktiken. 

Dieselverkstadens bibliotek. Biblioteket har publik verksamhet och 

marknadsför denna genom sin hemsida.89 Några av de arrangemang som är 

aktuella på biblioteket är: Babygung – lek och sång med de minsta, Stickcafé, 

Språkcafé – för att öva på franska. Stickningscaféet kanske kan ses som ett uttryck 

för lokalt kulturskapande, då handarbete är en ett folkligt kulturellt uttryck med 

lång tradition i Sverige. Lek och sång för barn kan ses som en kulturell 

verksamhet för de minsta. Där sjungs också säkerligen sånger på svenska och 

                                                 
87 Margareta Berg, intervju. Ungdomarna ville ha ett färgstarkt, vågat bibliotek. Medborgarna var oroliga för 

att ungdomsinriktningen skulle innebära att biblioteket inte skulle vara till för människor i alla åldrar.  
88 IFLA Public Library Service Guidelines 2nd completely revised edition (2010), Red. Christie Koontz & 

Barbara Gubbin, s. 12. 
89 Dieselverkstadens biblioteks hemsida > Arrangemang [2011-04-18]. 
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kanske med lokal förankring. Språkcaféet där det övas på franska är en 

språkfrämjande aktivitet men kan inte sägas vara ett uttryck för någon lokal 

kultur. Om man inte ser turism och resande som ett exempel på lokal kultur. Om 

man väljer att se så på språkcaféet så stärker det Castells bild av 

nätverkssamhället, med den geografiska frikopplingen, och tillgängligheten. Och 

självklart är språkcaféet en språkfrämjande aktivitet för vuxna, oavsett hur vi 

väljer att benämna dess kulturella status. 

Dieselverkstadens bibliotek bedriver kulturell verksamhet och kan med lite 

god vilja även sägas främja den lokala kulturen eller låta den lokala kulturen och 

befolkningen göra avtryck i biblioteket. Det är dock inte tydligt utifrån deras 

verksamhet vad just deras område präglas av, vilka människor, vilka kulturer. 

Detta är ett verksamhetsområde som har potential att verkligen vara elastiskt, 

formas av ett tryck på lokal nivå, men Dieselverkstadens bibliotek uppfyller inte 

denna potential. En möjlig orsak till att det är så är att det saknas en specifik lokal 

kultur, att de lokala behoven är generella. En möjlighet som jag tyvärr inte har 

möjlighet att djupare undersöka här. För att kunna göra det skulle det krävas en 

djupare undersökning av begreppet kultur.  

Alby bibliotek. Biblioteket i Alby arrangerar publika tillställningar av olika 

slag och flera av dessa anknyter direkt till en lokal kultur som finns i Alby. 

Exempel på arrangemang är läxhjälp (varje vecka), språkcafé där man kan öva sig 

på sin svenska, författarträffar – där Gustav Fridolin senast kom på besök (den 22 

mars 2011) för att prata om sin bok Blåsta nedskärningsåren som formade en 

generation och diskutera med besökarna. Ett annat sätt som biblioteket interagerar 

med besökarna och deras kulturella uttryck är genom något de kallar för 

Demoteket – en samling med alster i olika format som är producerade av 

Albyungdomar. Ungdomarnas alster förs in i bibliotekets samling och görs 

lånbart. Idag finns nitton titlar, verk i olika format, i Demoteket. Ytterligare ett 

evenemang som man skulle kunna säga främjar Albys boende är den minnesstund 

med diktuppläsning som ordnades på biblioteket för en 19-årig mördad man. 

(Seedy från Alby som dog år 2010). Alla arrangemang är kostnadsfria.  

Biblioteket i Alby låter sina aktiviteter formas av invånarna i Alby och vad 

som är viktigt för dem. Det är språkcafé för de många människor som behöver 

lära sig svenska, det är Demoteket för de unga kreativa förmågorna, det är en 

minnesstund för den som har dött. Bibliotekets utåtriktade verksamhet är i högsta 

grad elastisk och formas, på ett positivt sätt, av trycket från invånarna och deras 

behov (ett tryck på lokal nivå). I detta avseende är bibliotekets besökare 

medskapande och användarperspektivet tydligt i bibliotekets verksamhet. Det är 

dock svårt att tänka sig att trycket skulle kunna bli för hårt, att elasticiteten skulle 

kunna brista, snarare är det tvärtom, desto mer tryck på lokal nivå, desto bättre. 

Detta verksamhetsområde är alltså elastiskt i att det formas av ett tryck, men 

uppfyller inte kriteriet att elasticiteten har en gräns. Dessutom är dess ideala form 
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då det utsätts för tryck. Det finns alltså ändå en diskrepans mellan detta 

verksamhetsområdes egenskaper och begreppet elasticitet som jag använder det. 

Verksamhetsområdet kan bara delvis kallas elastiskt.  

5.1.1.8 Biblioteksplan  

Som nämnts i avnsnitt 3.3.1.8 formuleras ett ideal i texterna som styr 

verksamhetsområdet att biblioteken har en skyldighet att formulera klara mål och 

strategier för sin verksamhet.90 Det står ingenting i svensk lag om hur dessa mål 

och strategier ska se ut eller hur de ska påverkas av lokalområdet, även om man 

kan förutsätta att biblioteksplanen i högsta grad utgår från området biblioteket 

verkar i. Det är också svårt att se hur verksamhetsområdets elasticitet skulle brista 

på grund av ett för hårt tryck utifrån. Elasticitet finns alltså bara delvis inskriven i 

UNESCO och svensk lag.  

Dieselverkstadens bibliotek. Via Nacka kommuns hemsida finner man enkelt 

kommunens biblioteksplan som också innefattar Dieselverkstaden. 

Biblioteksplanen är författad av Kulturnämnden och signerad Björn Carheden, 

ordförande i Kulturnämnden i Nacka och folkpartist. Planen är inte daterad och 

det går inte att uttyda ur texten när den är författad. Eftersom dokumentet är 

odaterat går det inte att veta om det är aktuellt eller ej, något som är 

problematiskt. 

I planen finns en vision om hur biblioteken i Nacka ska fungera:  

Bibliotek Nacka – det öppna biblioteket! En öppen arena där allt kan hända, som alltid är 
öppet och tillgängligt för alla, är öppet för ständig förändring och utveckling, har en öppen 
dialog och kommunikation och är öppet för samarbete och samverkan.91 

Ordet öppen kommer igen fem gånger på dessa två meningar. Vad som helst ska 

också kunna hända på biblioteket, vilket är intressant, med tanke på denna uppsats 

ämne. Innebär detta att bibliotekets elasticitet tänjs? Eller vidgas bibliotekets 

uppdrag? Snarare än elastiska är kanske biblioteken expansiva? Visionen rymmer 

många av de riktlinjer som IFLA drar upp. Tillgänglighet för alla, en plats för 

dialog, kommunikation och samverkan.  

I planen står vidare att biblioteken i Nacka, förutom ett basutbud, också ska ha 

en profil, som ”i större utsträckning [ska kunna] tillgodose de olika målgruppernas 

behov eftersom det erbjuder specialanpassad service och bättre kvalitet för 

besökarna.”92 Idag har alla biblioteken i Nacka en profil, detta går att utläsa från 

kommunens hemsida.93 Där står dock ingenting om Dieselverkstadens profil och 

                                                 
90 IFLA Public Library Service Guidelines 2nd completely revised edition (2010), Red. Christie Koontz & 

Barbara Gubbin, s. 121; Sveriges Riskdags hemsida > Lagar > Svensk Författningssamling > Bibliotekslagen 

> Lag 2004:126 [2011-04-18]. 
91 Nacka kommuns hemsida > Kultur > Bibliotek > Mål och kvalitet > Biblioteksplan, s. 3. [2011-04-18]. 
92 Nacka kommuns hemsida > Kultur > Bibliotek > Mål och kvalitet > Biblioteksplan, s. 3. [2011-04-18]. 
93 Nacka kommuns hemsida > Kultur > Bibliotek > Mål och kvalitet > Bibliotek > Se respektive bibliotek 

[2011-04-18]. 
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det står inte heller någonting om denna profil på bibliotekets egen hemsida. Det är 

med andra ord en ganska allmänt formulerad biblioteksplan som de enskilda 

biblioteken får använda som redskap för att sen själva forma sina bibliotek. 

Kanske är biblioteksplanen för allmänt formulerad för att verkligen vara ett 

användbart redskap för biblioteket. Eller så är den så allmänt formulerad med flit.  

Är detta verksamhetsområde då elastiskt? Biblioteksplanen formas av behov 

bland de människor som bor i dess område, av ett lokalt tryck, och av politiska 

skeenden på global nivå, ett globalt tryck, och är på så sätt elastisk. 

Verksamhetsplanen har en ideal form men det är svårt att se att denna form skulle 

kunna brista på grund av ett för hårt tryck på lokal eller global nivå. Det är alltså 

ett delvis men inte till fullo elastiskt verksamhetsområde. Såsom flera gånger 

tidigare är det när det kommer till elasticitetens gräns som verksamhetsområdet 

avviker.   

Alby bibliotek. Botkyrkabibliotekens ledning med Margareta Berg som 

författare har ställt samman en omfattande biblioteksplan för alla biblioteken i 

Botkyrka år 2005. I den står bland annat: 

Biblioteksplanen för Botkyrka kommun ska utifrån en analys av kommuninvånarnas behov 
peka på utvecklingsvägar, skapa beredskap för morgondagens krav och stimulera till 
utveckling. Biblioteksplanen ska öppna för samverkan, föreslå nya lösningar och vara en 
strategi för framtiden.94 

Biblioteksplanen beskriver Botkyrka biblioteks historia, samtid och blickar 

framåt. Den preciserar mål och visioner för alla de bibliotek som finns i 

kommunen. Planen skrevs innan det nya Alby bibliotek hade kommit till men 

planerna på ett nytt bibliotek fanns. På många sätt har det nya Alby bibliotek 

förkroppsligat visionerna i biblioteksplanen. 

Det enda problemet med planen är att den utgår från år 2005 och sträcker sig 

fram till år 2010. Den är alltså inte längre aktuell. Alby bibliotek saknar på så sätt 

en biblioteksplan som fungerar år 2011 och de kommande åren och 

Botkyrkabibliotekens ledning brister i detta verksamhetsområde. Utan en aktuell 

plan är bibliotekets verksamhet haltande, den långsiktiga planeringen av 

verksamheten kanske pågår men den är inte dokumenterad. Biblioteken bryter 

därmed svensk bibliotekslag men det sker inte på grund av ett tryck utifrån utan 

på brister internt. 

Samma resultat ger analysen av biblioteksplanen i Alby. Biblioteksplanen är 

starkt formad av tryck på lokal nivå (invånarna och deras behov) samt global nivå 

(politiska förutsättningar på en global nivå). På så sätt är området elastiskt. 

Däremot är det problematiskt att påstå att elasticiteten har en gräns. 

Biblioteksplanen blir bättre ju mer intryck den tar. På så sätt avviker 

verksamhetsområdet från begreppet elasticitet så som jag har formulerat det.  

                                                 
94 Kunskap och upplevelse – strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun (2005), s. 4-5.  
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5.1.1.9 Driftsform 

Dieselverkstadens bibliotek. Såsom beskrivits i avsnitt 3.3.1.9 är idealet som 

skrivs fram i svensk bibliotekslag att alla folkbibliotek ska ha kommunen som 

huvudman. Utifrån svensk bibliotekslag är det dock svårt att avgöra huruvida 

verksamhetsområdet är elastiskt.  

Dieselverkstaden uppfyller detta ideal, de har kommunen som huvudman 

även om de drivs som aktiebolag. Ändå kan jag inte låta bli att undra om de 

genom sin driftsform inte tänjer på en kanske traditionell bild av folkbibliotek, 

som kommunala organisationer. Dieselverkstaden har kommunen som huvudman 

men är inte själv en kommunal organisation. De har på sätt och vis frikopplat sig 

från kommunen även om de är ansvariga inför kommunen och måste följa de avtal 

och regler som ställts upp emellan dem.  

Frågan om driftsform av bibliotek är ideologisk och politisk brännande, något 

som blivit tydligt av den debatt som uppstått kring Nacka kommuns förslag att 

låta öppna upp för att alla deras folkbibliotek ”knoppar av”.  I Nacka kommuns 

policy för upphandlingar beskrivs syftet med upphandling såhär: 

Syftet med upphandlingar är att utnyttja konkurrens för att få bästa möjliga totalekonomi för 
en vara eller tjänst. I upphandlingar ska frågor kopplade till affärsmässighet, objektivitet, 
hantering av konfidentiell information, intressekonflikter och otillbörlig påverkan särskilt 
beaktas. Kommunen ska endast anlita leverantörer som är seriösa och solida och som kan 
tillhandahålla varor eller tjänster med den kvalitet/kompetens som krävs.95 

”[a]tt utnyttja konkurrens för att få bästa möjliga totalekonomi för en vara eller 

tjänst” skulle kunna krocka med svensk bibliotekslag som föreskriver att 

biblioteken ska samverka. Här finns en diskrepans i tankesätt. Samverkan och 

konkurrens står ställda emot varandra som strategier för att skapa bättre bibliotek.  

Jag menar att verksamhetsområdet är elastiskt. Det har en ideal form – med 

kommunen som huvudman. Driftformen formas av tryck på framförallt global 

men även lokal nivå, och verksamhetsområdets elasticitet har en gräns där det 

skulle kunna brista på grund av att trycket på lokal eller global nivå (som 

inkorporerats och blivit ett internt tryck) blir för hårt.  

Alby bibliotek. Botkyrka bibliotek drivs kommunalt och avviker därmed inte 

på något sätt från de riktlinjer och lagar som föreskriver att biblioteket bör ha 

kommunen som huvudman.  

 

                                                 
95 Nacka kommuns hemsida > Näringsliv & Arbete > Upphandling > Om upphandling i Nacka > Policy för 

upphandling och inköp (2009), s. 2.  
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5.2 Användarundersökning 

Användarundersökningarna är tänkta att ge en indikation på vilka funktioner 

biblioteken fyller för sina besökare och vilket slags tryck som besökarna utövar på 

sitt bibliotek – hur det lokala trycket på de respektive biblioteken ser ut.  

5.2.1 Informanterna eller trycket på lokal nivå 

Här presenteras informanterna från de två biblioteken och svaren på hur ofta 

de besöker biblioteket. Detta är tänkt att ge svar på hur dessa formar biblioteken 

på lokal nivå. Gruppernas åldrar och kön åskådliggörs också genom varsin tabell.  

Dieselverkstadens bibliotek. Den första informanten jag intervjuar i 

Dieselverkstaden är en 35-årig kvinna som studerat på högskola och arbetar med 

marknadsföring. Hon bor i Hammarby Sjöstad, det vill säga nära biblioteket men 

inte inom gångavstånd. Hon är mamma och besökte biblioteket för att låna böcker 

åt sitt barn. Hon uppgav att hon besöker biblioteket ungefär en gång i veckan. Hon 

besöker inte andra bibliotek.  

Den andra informanten är en 22-årig kvinna som inte hade gått gymnasium 

och som är föräldraledig och besökte biblioteket med sina två barn. Hon bor i 

Fisksätra och berättade att hon besöker Dieselverkstadens bibliotek ungefär två 

gånger i månaden. Hon besöker ibland andra bibliotek i Nacka, som Forum 

Nackas bibliotek och Fisksätra bibliotek.  

Den tredje informanten är en 12-årig flicka som inte bor i bibliotekets område. 

Hon går inte i vanlig skola utan har hemundervisning. Hon är en hängiven 

biblioteksbesökare och besöker andra bibliotek också: ”Ja ja ja. Absolut. Jag 

besöker de flesta biblioteken som jag kommer till. Ja.”  

Informant fyra är en 67-årig man som studerat på gymnasium och högskola 

och som bor i Lidköping. Han är pensionär. Han har aldrig tidigare varit på 

biblioteket utan gick in efter att ha ätit lunch i caféet intill. Han brukar dock 

besöka bibliotek på sin hemort någon gång i månaden. 

De femte, sjätte och sjunde informanterna är tre flickor jag intervjuar 

samtidigt. De går sista året på ett designgymnasium som ligger intill biblioteket. 

De är 18,19 och 20 år gamla. En av de bor i en söderförort långt bort från 

biblioteket, en bor i närheten av biblioteket och för en saknar jag uppgift om 

boende. De besöker biblioteket i samband med informationssökning för ett 

skolarbete.  

Den åttonde informanten är en 21-årig man som besöker Dieselverkstadens 

bibliotek för första gången. Han är där som sällskap till en vän. Han har inte 

gymnasieutbildning eller högskoleutbildning. Han arbetar med 

nummerupplysning och bor inom promenadavstånd till biblioteket. Han besöker 

ibland andra bibliotek. 

Den nionde informanten är en 43-årig kvinna som var på biblioteket med sin 

son och som bor i närheten av biblioteket. Hon har studerat på gymnasium och 
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högskola och arbetar med grafisk form. Hon besöker Dieselverkstadens bibliotek 

ungefär två gånger i månaden. Hon besöker ibland Nacka Forums bibliotek. 

Den tionde informanten är en 42-årig man som studerat på gymnasium och 

högskola och som arbetar som journalist. Han är på biblioteket med sin son. Han 

bor inte i närområdet. Han besöker ibland andra bibliotek.  

Den elfte informanten är en 46-årig man som studerat på gymnasium och 

högskola och som arbetar deltid som skribent. Han bor inom promenadavstånd 

och besöker biblioteket ett par gånger i veckan. Han besöker även Forum Nackas 

bibliotek och Stadsbiblioteket ibland.  

Den tolfte informanten är en 11-årig pojke som inte bor inom 

promenadavstånd till biblioteket. Han besöker biblioteket en gång i veckan, efter 

skolan då han väntar på att klättra. (Klättringshallen finns också i 

Dieselverkstaden). Han besöker ibland biblioteket i Orminge.  

Den trettonde informanten är en man som är 35 år gammal. Han har gått 

gymnasium men inte högskola. Han arbetar med vård och omsorg och bor inte 

inom promenadavstånd (han bor inte i Nacka kommun). Han besöker biblioteket 

ungefär en gång i veckan. Han besöker även andra bibliotek.   

 Den fjortonde informanten är en man som är 37 år. Han har studerat på 

gymnasium och högskola och arbetar som gymnasielärare. Han bor i Hammarby 

sjöstad. Han har inte besökt biblioteken i Nacka på 20 år säger han, men gick 

spontant in på biblioteket efter att ha tagit en kopp kaffe i caféet intill. Han brukar 

inte heller besöka andra bibliotek. 

Den femtonde informanten är en kvinna som är 52 år gammal. Hon är svensk 

men bor i England. Hon har läst på gymnasium och högskola. Hon arbetar som tv-

konsult och bor inte i bibliotekets närområde när hon är i Sverige.  Hon brukar 

träna på Friskis och Svettis i samma hus. Hon besöker även bibliotek i centrala 

Stockholm ibland. Hon besöker biblioteket ca tre gånger i veckan när hon är i 

Sverige.  

Den sextonde informanten är en 67-årig kvinna. Hon har högskoleutbildning, 

har arbetat som socionom men är nu pensionär. Hon bor på Finnberget, inom 

promenadavstånd. När hon hade ett barnbarn som bodde i närheten var hon på 

biblioteket med barnbarnet ofta men sen barnbarnet flyttat blir det inte så ofta. 

Hon besöker inte heller andra bibliotek. 

Den sjuttonde informanten är en 11-årig flicka som besöker biblioteket två 

gånger i veckan. Hon bor inte i bibliotekets område men dansar i 

Dieselverkstadens lokaler och besöker biblioteket innan hon går och dansar. Hon 

besöker även Medborgarplatsens bibliotek och biblioteket i Sundbyberg ibland.  

Den artonde informanten är en 82-årig dam som tidigare arbetat på bibliotek. 

Hon bor i närheten och besöker biblioteket minst en gång i veckan. Hon besöker 

även andra bibliotek.  
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Den nittonde informanten är en kvinna som är 42 år och som läst på 

gymnasium och högskola och arbetar som lärare. Hon är på biblioteket med sin 

dotter. Hon bor inom promenadavstånd och besöker biblioteket var tredje vecka. 

Han besöker också ett annat bibliotek.  

Den tjugonde informanten är en man som är 44 år. Han har läst på gymnasium 

och högskola och arbetar som dataingenjör. Han bor i kommunen men inte inom 

promenadavstånd till biblioteket. Han är också på biblioteket med sin dotter. Han 

besöker biblioteket drygt en gång i månaden och besöker även andra bibliotek i 

kommunen.  

 

Figur 2. Tabell över kön och ålder hos de 20 informanterna i Dieselverkstadens bibliotek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga generella slutsatser kan dras från hur denna grupp informanter är sammansatt 

men jag kommer ändå tolka gruppens demografiska fakta och information om hur 

ofta de besöker biblioteket och på vilket sätt. Gruppens åldrar och kön, 

utbildningsnivå och anställningar eller brist på anställningar är intressant att iaktta 

eftersom dessa fakta kan hänga samman med vilket slags tryck de utövar på 

biblioteket, vilka behov de har.  

Sex barn och unga ingår i gruppen informanter. Tre är barn som besöker 

biblioteket utan vuxna. Två av dessa tre besöker biblioteket i samband med någon 

organiserad aktivitet de ska delta i (klättring och dans). Att göra den typen av 

aktivitet tyder på att de har föräldrar som är engagerade och med ekonomisk 

möjlighet att bekosta detta. Det tyder på ett visst välstånd. Att befolkningen i 

Nacka är välutbildad och med god inkomst har också statistik visat. Tre 

informanter är gymnasieelever. Det är alltså färre barn och ungdomar än vuxna i 
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gruppen totalt. Men, sex informanter är vuxna personer som besöker biblioteket 

med sina barn. Denna grupp är alltså lika stor som gruppen unga som besöker 

biblioteket på egen hand. Tre är vuxna personer som besöker biblioteket för första 

gången. Fyra är vuxna personer som besöker biblioteket ensamma. Vuxna 

dominerar alltså informantgruppen. Som intervjuare försökte jag närma mig 

människor i alla åldrar och kön för att inte snedvrida resultaten men jag tror inte 

att det är någon slump att jag inte intervjuade fler barn. Dels var de barn jag såg i 

biblioteket ofta för unga för att bli intervjuade (i förskoleålder) eller upptagna med 

lek eller tevespel. Dels kändes de inte så lätta att närma sig som de vuxna, för att 

de var för små, eller för att de var i en vuxens sällskap. Jag upplevde det som att 

det inte var lämpligt för mig som en främmande vuxen att närma mig barnen. Jag 

tror att detta också beror på kulturella och sociala normer för beteenden. Det 

skulle nämligen visa sig vara på ett helt annat sätt i Alby bibliotek. Jag upplevde 

barnen i Nacka som skyddade, omhuldade, och inte vana vid att tala med 

främmande vuxna.  

Av fjorton vuxna har tio någon form av högskoleutbildning, en klar majoritet. 

Alla vuxna har arbete förutom en som bara uppgav att hon var föräldraledig och 

tre som är pensionerade. Gruppen informanter är alltså välutbildad och anställd. 

De utgör på så sätt en ekonomiskt välmående grupp. De föräldrar som är på 

biblioteket med sina barn kan antas vara engagerade i sina barns språkliga och 

intellektuella utveckling. Gruppens ekonomiska och kulturella kapital bekräftas 

som sagt av statistik. 

Något som jag inte frågade informanterna var huruvida de var födda i Sverige 

eller inte. Det är en faktor som jag i efterhand insett var relevant för vilken 

funktion biblioteket spelar för besökarna. Vad jag kunde bedöma var dock ingen 

av de jag intervjuade nyligen anländ till Sverige så till vida att alla informanter 

talade flytande svenska. Det utesluter dock inte att någon i gruppen kommit till 

Sverige från ett annat land som ung.  

Av tjugo informanter är det fem informanter som besöker biblioteket mellan 

en och två gånger i månaden. Fyra besöker biblioteket en gång i veckan. Fyra 

besöker biblioteket två till tre gånger i veckan. Fyra besöker biblioteket sällan 

eller aldrig tidigare. (Informanterna 5,6 och 7 kunde inte ge något tydligt svar på 

frågan.) Ingen besöker biblioteket varje dag. Av dessa fakta kan vi se att 

majoriteten av besökarna är regelbundna besökare men ingen besöker biblioteket 

varje dag. Trycket på biblioteket från de regelbundna besökarna är konstant men 

på detta sätt inte så intensivt. Sjutton av tjugo besöker även andra bibliotek. Detta 

gör att trycket på biblioteket också eventuellt avlastas. Att gruppen vuxna som är 

där med sina barn är så stor tror jag också innebär att föräldrarna delvis lär sina 

barn hur man besöker biblioteket, vad ett bibliotek är. Något som kanske 

bibliotekarierna får göra om barn besöker biblioteket ensamma, utan föräldrar. 
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Detta gör också att trycket från ovana, nya, besöksanvändare (som barn är) blir 

mindre intensivt.  

Fyra nya besökare (eller spontana besökare) i en grupp av tjugo personer 

bedömer jag som ett högt antal men att de är så många är kanske inte så konstigt. 

Bibliotekets position i ett kulturhus och precis bredvid ett café med en nästan 

osynlig gräns emellan café och bibliotek, gör att flera besökare knappt märker att 

när går in i biblioteket. De behöver bara röra sig lite längre in i lokalen så står de i 

biblioteket utan att ha tänkt besöka det från början. Biblioteket har också ett ställ 

med tidskrifter som står vid ingången som cafébesökarna gärna står och bläddrar 

i. Att locka till sig förstagångsbesökare, de som inte vanligtvis brukar besöka 

bibliotek, är ju ett av de främsta målen och utmaningen för folkbibliotek idag och 

användarstudien indikerar att Dieselverkstadens bibliotek lyckas med just det.  

Av tjugo informanter besöker sjutton ibland även andra bibliotek också vilket 

ytterligare visar hur vana biblioteksbesökare majoriteten är. De är också benägna 

att röra på sig, förflytta sig från området. Det visar också uppgifterna om var 

informanterna bor. Åtta av tjugo informanter är inte boende i Nacka kommun. Av 

övriga tolv bor sex på promenadavstånd, på Sicklaön, och tre i Nacka kommun 

men inte på Sicklaön. (En person saknar jag uppgift om boende för, en av 

gymnasiestudenterna). Majoriteten av gruppen bor alltså i Nacka kommun men 

nästan hälften har på något sätt rest för att besöka biblioteket, eller det centrum 

som biblioteket ligger i anslutning till.  

Alby bibliotek. Alla informanter i Alby bor i Alby. Den första informanten jag 

intervjuar i Alby bibliotek är en flicka som är elva år och som säger att hon 

besöker biblioteket nästan varje dag. Hon har besökt biblioteket i Fittja någon 

enstaka gång. 

Den andra informanten som jag intervjuar är (den första informantens 

storasyster) en flicka som är tolv år gammal säger att hon är på biblioteket varje 

dag efter skolan. Hon besöker ibland Fittja bibliotek.  

Den tredje informanten i Alby är en kvinna som är 50 år gammal och som bor 

i Alby. Hon har studerat på gymnasium och universitet i sitt hemland Singapore. 

Hon arbetade där med ekonomi, men här har hon inte arbete. Hon besöker 

biblioteket ungefär två gånger i månaden. Hon besöker ibland biblioteken i 

Hallunda och Tumba.  

Den fjärde informanten är en 11-årig pojke från Ghana som varit i Sverige i 

två år. Han besöker biblioteket varje dag. Han besöker inga andra bibliotek. 

Den femte informanten är en 13-årig flicka som besöker biblioteket varje dag. 

Hon besöker inga andra bibliotek. 

Den sjätte informanten är en 13-årig pojke som är osäker på hur ofta han 

kommer till biblioteket. Han besöker inga andra bibliotek. 
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Den sjunde informanten är en 51-årig man som inte har gått gymnasium och 

som är arbetslös. Han är född i Sverige och besöker biblioteket varje dag. Han 

besöker ibland biblioteket i Tumba eller i Eskilstuna om han är där.  

Den åttonde informanten är en 13-årig pojke som besöker biblioteket ungefär 

två gånger i veckan. Han besöker ibland biblioteket i Skärholmen.  

Den nionde informanten är också en 13-årig pojke som säger att han besöker 

biblioteket ungefär tre till fyra gånger i veckan. Han besöker inga andra bibliotek. 

Den tionde informanten är en 26-årig kvinna från Polen som har studerat på 

gymnasium men inte högskola. Hon arbetar i butik inne i centrala Stockholm. Hon 

besöker biblioteket lite olika ofta beroende på vad det är för årstid, oftare på 

vintern, mer sällan på sommaren. Hon besöker inga andra bibliotek.  

Den elfte informanten är en pojke som är 12 år gammal och säger att han 

besöker biblioteket ”kanske två, tre gånger i veckan, inte så ofta”.  

Den tolfte informanten är en kvinna som är 56 år gammal och som berättar att 

det varierar hur ofta hon besöker biblioteket men att det brukar vara ungefär en 

gång i veckan. Hon besöker Tumba bibliotek ibland.  

Den trettonde informanten är en 16-årig flicka som besöker biblioteket 

ungefär två gånger i månaden.  Hon besöker inte andra bibliotek. 

Den fjortonde informanten är en 17-årig flicka. Hon är vän med den fjortonde 

informanten, och besöker biblioteket ungefär tre gånger i månaden. Hon brukar 

inte besöka andra bibliotek.  

Den femtonde informanten är en 29-årig man som besöker biblioteket ungefär 

två gånger i månaden med sina två barn för att lämna tillbaka barnböcker och låna 

nya. Han lånar inte längre till sig själv. Han brukar bara besöka Alby bibliotek. 

Den sextonde informanten är en 12-årig pojke som besöker biblioteket två till 

tre gånger i veckan. Han besöker bara Alby bibliotek.  

Den sjuttonde informanten är en 13-årig pojke som besöker biblioteket 

ungefär en gång i veckan. Här saknas information om han besöker andra bibliotek. 

Den artonde informanten är en kvinna som är 57 år. Hon har inte gått 

gymnasium. Hon arbetar politiskt och ideellt. Hon har svårt att uppskatta hur ofta 

hon besöker biblioteket men säger att hon är en trogen besökare, även om hon 

besöker biblioteket oftare i perioder. Hon besöker Hallundas och Skärholmens 

bibliotek ibland.  

Den nittonde informanten är en 27-årig kvinna som säger att hon inte har 

studerat det som motsvarar gymnasium i Marocko, där hon är född. Hon besöker 

biblioteket ungefär två, tre gånger i veckan. Hon besöker inte andra bibliotek. 

Den tjugonde informanten är en kvinna som är 58 år, född i Argentina och 

som besöker biblioteket varje dag efter arbetet. Hon besöker flera Tumba, 

Hallunda och Spånga bibliotek ibland.  

Den tjugoförsta informanten är en 16-årig flicka som säger att hon kommer 

till biblioteket ungefär en gång i veckan. Hon besöker inga andra bibliotek. 
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 Figur 3. Tabell över kön och ålder hos de 21 informanterna i Alby bibliotek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går som sagt inte att dra några generella slutsatser av hur gruppen 

informanter ser ut. Trots det är det värdefullt att se vilka som utgör gruppen, 

försöka tolka informationen de har uppgett om sig själva och sätta den i samband 

med den statistik som finns om kommunens befolkning. Vilka informanterna är 

beror självklart också på mig som intervjuare, vilka jag frågade om de ville bli 

intervjuade och vilka som ville prata med mig. Jag försökte, som i 

Dieselverkstadens bibliotek, vara aktsam och fråga alla jag såg, inte avstå från att 

intervjua någon. Av totalt tjugoen personer är tolv kvinnor. Jag frågade flera män 

som läste tidningar om en intervju men dessa sa nej. Kanske hade de svarat 

annorlunda om jag hade varit man, eller om jag hade varit äldre. Det är en 

möjlighet jag inte kan utesluta. Två av de jag frågade om en intervju kunde jag 

inte intervjua då vi inte hade något gemensamt språk att kommunicera på.  

Om man ser på stapeldiagrammet som representerar informanterna är det 

framtungt – majoriteten i gruppen är unga. Tio av informanterna är barn. Tretton 

är barn om man räknar med de tre flickorna som går i gymnasiet. Jag upplever 

också att det är många barn och unga i biblioteket, och bibliotekets inriktning är 

också mot unga. Som jag uppfattar det är nästan alla barn där utan någon vuxen. 

De rör sig bekvämt i rummet och de kommer ofta till biblioteket. Fyra av barnen 

är där varje dag. Jag upplever det inte som svårt att närma mig barnen och fråga 

om de vill bli intervjuade och jag upplever det inte heller som att barnen blir 

störda av det. Bara ett enstaka barn säger nej till intervju, nästan alla ställer upp på 

ett självklart sätt. Jag tror att detta säger något om gruppens kulturella och sociala 

koder och normer, precis som det var talande att det var så svårt att närma sig 

barnen i Nacka. Barnen är kanske särskilt trygga för att de rör sig i sin hemmiljö, 

alla bor i Alby, men de kanske också är mindre kontrollerade än barnen i Nacka, 
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något jag dock inte kan belägga. Den sociala situationen för barnen tycks i vilket 

fall påverka trycket på bibliotekets kropp.  

Den stora andelen ensamma barn som kommer ofta eller varje dag till 

biblioteket utsätter biblioteket för ett särskilt intensivt tryck. De har stora behov 

av att få hjälp med att söka efter böcker och att bli guidade i biblioteket. De tar 

också stor plats i biblioteksrummet, deras föräldrar är inte där för att lära dem hur 

bibliotek används eller vilka regler som gäller där. Det är bibliotekets personal 

som lär dem detta. Att barnens föräldrar inte är med sina barn på biblioteket 

behöver inte betyda att de inte är engagerade i sina barns språkliga och 

intellektuella utveckling men det är ändå en uppenbar skillnad från situationen i 

Nacka. Föräldrarna i Alby kanske inte har möjlighet att följa med barnen till 

biblioteket. Barnen kanske också söker sig till biblioteket självmant då det är ett 

öppet rum. Min erfarenhet är att biblioteket ibland används som en ”trygg plats”, 

att föräldrar ibland lämnar sina (ibland väldigt små) barn där medan de går och 

handlar eller gör ett ärende i centrum.  

Den första röda stapeln i diagrammet är särskilt hög, den representerar 

pojkarna. Av barnen i åldrarna 10-15 är det dubbelt så många pojkar som flickor i 

gruppen. Detta överensstämmer med min upplevda erfarenhet av att situationen 

brukar se ut på biblioteket. Att det är fler pojkar i biblioteket kanske tyder på att 

de är friare än flickorna att röra sig fritt. Det kan också tyda på att de har funnit en 

plats för sig i biblioteket, att de är välkomna där.  

Till skillnad från i Nacka finns inga förstagångsbesökare bland informanterna 

och ingen som bara råkat gå in på biblioteket. Däremot besöker fyra barn och två 

vuxna biblioteket varje dag. Fyra barn och en vuxen uppger att de besöker 

biblioteket mellan två och fyra gånger i veckan. Biblioteket har blivit en del av 

deras vardag. Fjorton besöker inte andra bibliotek än Alby, sex besöker andra 

bibliotek och för två personer saknas uppgift om detta. Majoriteten håller sig 

alltså i Alby något jag tror framförallt handlar om att majoriteten är barn som bor i 

Alby. De fyra vuxna i åldern 51-60 besöker alla ibland andra bibliotek. Förutom 

dessa är det en pojke och en flicka, tretton respektive tolv år som ibland besöker 

andra bibliotek.  

Av de åtta vuxna är det bara en som har studerat på universitet, en kvinna som 

studerat ekonomi i sitt hemland Singapore. Tre arbetar inte men är inte heller i 

pensionsåldern. Då de svarade nej på frågan om de arbetade frågade jag inte 

vidare varför, eller vad de gör. På grund av att jag kände att det var omöjligt att 

fråga vidare om detta utan att göra ett intrång i deras privatliv svävar jag i ovisshet 

angående detta. Det är alltså en låg andel av de vuxna som har eftergymnasiala 

studier och i gruppen återfinns också relativt hög arbetslöshet, något som också 

bekräftas i statistik om Botkyrkas befolkning. Det kan också tyda på att om man 

är arbetslös så är biblioteket en plats att gå till och förkovra sig eller bara läsa en 

tidning. Gruppen vuxna utan arbete har specifika behov, av informationssökning 
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och vidareutbildning men också av ett rum att gå till utanför hemmet. På så sätt 

formar de biblioteket.  

Jag frågade inte informanterna om de var födda någon annanstans än i 

Sverige, förutom när de hade uppenbara problem med språket och jag antog att de 

kommit till Sverige. Fem av de vuxna bekräftar när jag frågar eller berättar 

självmant att de är födda i andra länder. Att andelen födda utomlands är hög 

styrks också av statistiken. Människor har kommit till Sverige av olika 

anledningar men som invandrare befinner de sig i en utsatt position jämfört med 

de som är födda i landet. Denna grupp kan därför tänkas ha större eller andra 

behov på och av biblioteket än personer som är födda i landet. Biblioteket blir en 

plats att lära sig svenska och även att upprätthålla kontakten med hemspråket. 

Biblioteket är kanske den första ingången in i det svenska samhället. Sen är det 

viktigt att komma ihåg att invandrare inte utgör en homogen grupp, lika lite som 

infödda svenskar är en homogen grupp. Denna grupp och deras behov formar i 

hög utsträckning biblioteket i Alby.  

5.2.2 Bibliotekets funktion 

Här presenteras svar på frågan om vad informanterna gör på biblioteket och vad 

som är viktigast för dem där – det vill säga bibliotekets funktion för besökaren.  

Dieselverkstadens bibliotek. Många av informanterna har fler än ett ärende på 

biblioteket och utnyttjar fler än en av bibliotekets funktioner. Sex av de tjugo 

informanterna är föräldrar som besöker biblioteket tillsammans med sina barn, 

eller för att låna medier till sina barn. Den första informanten berättar: ”Jag har 

lämnat en film..[..] och barnen tycker om att leka med spel, eller spela spel. Och 

om det är någon liten bioföreställning i huset också.” För henne är det viktigaste 

med biblioteket ”att det är en trivsam miljö. Eftersom jag har småbarn så vänder 

jag mig till bibliotek där det finns böcker för yngre”.96 Hennes barn utnyttjar också 

att biblioteket satsar på teknik i form av spel och de filmer de visar för barn.  

Vissa av informanterna med barn besöker biblioteket enbart för sina barns 

skull medan andra passar på att själva utnyttja bibliotekets resurser. Informant 19 

är på biblioteket med sin dotter men brukar själv sitta och läsa på biblioteket: 

”men inte litteratur utan tidningar”.97 För henne är det alltså en kombination av att 

hennes dotter kan leka i biblioteket och bibliotekets informationsförmedling (i 

form av aktuella tidskrifter) som är de viktigaste funktionerna. 

Tre av informanterna är barn som är där för att läsa, låna och lämna böcker. 

Två av dem kommer till biblioteket i samband med någon aktivitet och sitter 

länge på biblioteket. Alla tre är passionerade mangaläsare. Informant 17, en 

elvaårig flicka berättar:  

                                                 
96 Informant 1, Nacka.  
97 Informant 19, Nacka.  



 59 

Först gick jag och läste manga. Sen gick jag och lånade en bok. Sen lånade jag filmer, sen 
lånade jag mer böcker.[…] Jag brukar komma hit ganska tidigt på dagarna för att kunna hinna 
med det här.  Jag har en dans efter det här så då kommer jag hit varje tisdag och torsdag.98 

Dessa informanter använder alla tre biblioteket som lågintensiv mötesplats – dess 

sociala funktion – och för litteraturen – som kunskapscenter och kulturcenter 

enligt Anderssons och Skot-Hansens modell.99 

Tre av informanterna är på biblioteket för första gången och en är där för 

första gången på länge.100 Två av dessa är där i samband med att de besökt caféet 

intill och en är där som sällskap till en vän. Informant 14 svarar på frågan om hur 

ofta han besöker biblioteket ”Nu har det inte varit så ofta. Just här i Nacka var det 

enormt länge sen. 20 år sen. Fast i och för sig har jag varit här i fiket. Då kanske 

jag har tittat in och så.”101 Alla dessa tre informanter har svårt att svara på mina 

frågor eftersom frågorna förutsätter att man har varit på biblioteket förut, och 

detta gör att jag drar slutsatsen att det är biblioteket som plats, som varit viktig för 

dem som besökare. Dessa besökare kanske kommer att komma tillbaka, kanske 

inte, men Dieselverkstadens biblioteks öppenhet har gjort att de sökt sig dit och 

känt sig välkomna, trots att de inte brukar besöka bibliotek i vanliga fall.  

För de resterande fem besökarna är det beståndet och informationen som är 

viktigast på biblioteket.102 Informant 18 är en 82-årig dam som besöker biblioteket 

ofta och som värdesätter dess ljudbokssamling då hon på grund av en ögonskada 

inte längre kan läsa. Informant 13 ”har lämnat tillbaks böcker och ska låna en ny 

bok”. Han säger att ”möjligheten att kunna låna, absolut” är det viktigaste för 

honom på biblioteket.   

På Dieselverkstadens bibliotek utkristalliseras relativt många olika sorters 

besökare och biblioteksfunktioner men en grupp är lite större än de andra och det 

är föräldrarna som besöker biblioteket tillsammans med sina barn, eller för sina 

barns skull. Att utveckla språk och kunskap är de viktigaste funktionerna för dessa 

barn, något som deras föräldrar ser till. De små barnens närvaro och lekar hörs i 

biblioteket. Behovet av barn- och ungdomslitteratur och rum för barn är stort och 

formar bibliotekets bestånd och miljö.  

För de ensamma barnen och de ensamma vuxna som kommer till biblioteket 

är det beståndet som är det viktigaste. Barnen befinner sig också på biblioteket 

några timmar och läser medan flera vuxna bara kommer för att göra sina ärenden 

och går igen.  

Det lokala trycket på Dieselverkstadens bibliotek utövas av välutbildad och 

kulturellt intresserad grupp besökare bestående av många föräldrar och ett relativt 

                                                 
98 Informant 17, Nacka. 
99 Se sidan 104 i denna uppsats. 
100 Informant 4, 8, 14 är där för första gången och informant 16 är där för första gången på länge, se 

respektive intervju, Nacka.  
101 Informant 14, Nacka. 
102 Informant 11, 13, 15, 18, Nacka. 
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stort antal förstagångsbesökare. Det är deras intressen och behov som formar 

bibliotekets kropp.  

Alby bibliotek. Flera av barnen uppger att de ska göra flera saker på 

biblioteket. Den första informanten, en tioårig flicka, säger att hon är på 

biblioteket för att träffa kompisar som hon brukar varje dag efter skolan. När jag 

frågar henne om det är något annat hon ska göra också så svarar hon att hon också 

lånar böcker och spelar dataspel (på en särskild dator för barn med spel men utan 

uppkoppling). För henne har biblioteket både en social funktion och ger henne 

tillgång till litteratur och teknik.  

Några barn och ungdomar använder biblioteket framförallt för att göra sina 

läxor. De tre flickorna som går i gymnasiet och en trettonårig pojke uppger detta 

som bibliotekets viktigaste funktion för dem. I Anderssons och Skot-Hansens 

modell är det funktionen som kunskapscenter som är viktigast för dem. Informant 

tre säger att hon brukar komma en gång i veckan och använda sig av läxhjälpen.103 

För de två andra flickorna är det biblioteket som rum som är viktigast: ”Platsen, 

att kunna vara här, lugn och ro.”104 Den trettonåriga pojken säger att han saknar ett 

bokningsbart studierum.105 Även för några andra yngre barn verkar biblioteket 

vara en plats för att lära sig saker, även om de inte gör sina läxor där. Den tioåriga 

flickan säger att böckerna är viktigast för henne på biblioteket: ”för jag lär mig 

saker från böckerna”.106 Informant fyra säger att biblioteket för honom betyder ”att 

läsa och lära sig svenska”. De använder biblioteket som studieplats och verktyg 

för att lära sig svenska.  

Några av barnen tycks bara besöka biblioteket för dess funktion som 

mötesplats, socialt center i Anderssons och Skot-Hansens modell. En trettonårig 

pojke säger att hans ärende på biblioteket är att: ”gå runt, kolla på böcker, vara 

med kompisar, softa”.107 Viktigast för honom på biblioteket är ”kompisarna”. Det 

är som socialt center biblioteket är viktigast för honom, även om säger att han 

ibland lånar böcker, sätter sig vid datorn eller gör läxor. En annan trettonårig 

pojke verkar ha samma inställning till bibliotekets funktioner. När jag frågar om 

han tycker om att vara på biblioteket säger han att ”Det beror på vad som händer 

här”.108 När jag frågar vidare vad det är som gör att han ibland gillar att vara på 

biblioteket svara han ”träffa kompisar”. Han lånar böcker ”om fröken säger, om 

jag måste”. Jag drar slutsatsen att deras sätt att använda biblioteket ibland kanske 

kolliderar med andras behov av läsro. På så sätt kanske bibliotekets sociala 

funktion ibland utnyttjas för hårt, blir för intensiv, på bekostnad av andra 

funktioner. Risken för detta är kanske särskilt stor på ett bibliotek dit många barn 

och unga går.  

                                                 
103 Informant 21, Alby. 
104 Informant 13, Alby. 
105 Informant 9, Alby. 
106 Informant 1, Alby. 
107 Informant 9, Alby. 
108 Informant 6, Alby. 
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De vuxna har, som barnen, ibland flera ärenden på biblioteket. Bibliotekets 

funktioner som socialt center och som kunskapscentrum i Anderssons och Skot-

Hansens modell – verkar vara viktigast även för dem.  

En medelålders, arbetslös man kommer, precis som vissa barn, till biblioteket 

varje dag.109 Han läser böcker, använder datorerna och läser tidningar. Han 

använder sig av många av bibliotekets olika medieformat men för honom har 

biblioteket som lågintensiv mötesplats, den sociala funktionen, också stor 

betydelse: ”någonting att göra när man är arbetslös, istället för att sitta hemma”. 

Bibliotekets sociala funktion är den viktigaste för honom.  

En medelålders kvinna (56 år) är på biblioteket för att lämna tillbaka böcker 

och kanske låna något åt sina barnbarn.110 Hon kommer ungefär en gång i veckan 

till biblioteket men besöker gärna Tumba bibliotek för egen räkning eftersom hon 

tycker att utbudet av vuxenlitteratur är för litet i Alby. Viktigast för henne på 

biblioteket är böckerna.  

En tjugosexårig mamma är på biblioteket för att:  

Låna barnfilmer, för att underhålla mina barn på kvällen, medan jag lagar mat. Och sen tänkte 
ta någon bok som jag kan läsa på kvällen. Fast det var inget speciellt. Titta vad som finns att 
välja på. 111 

För henne är det bibliotekets samling som är viktigast men hon tycker ändå om att 

använda sig av bibliotekets rum för att sitta och läsa tidningar. Hon berättar att 

hennes man också kan gå till biblioteket för att få en stund för sig själv:  

Jag sitter inte här.. Fast ibland gör jag det ändå.. sitter och läser tidningarna och så. […] Och 
jag tycker att det är väldigt trevligt om man vill sitta och läsa och slappna av bara. […] I förra 
veckan var han hemma med barnen som var sjuka så på kvällen när jag kom hem från jobbet 
kom han hit för att slappna av, sitta och läsa i tystnad. Sitta i lugn och ro och göra något eget.  

Biblioteket erbjuder ett eget rum för hennes man, ett rum som är till för honom, 

där han får vara ifred. En plats att läsa och sitta med andra men ändå för sig själv. 

Kvinnan underhåller kontakten med sitt hemspråk då hon läser tidningar från sitt 

hemland i biblioteket. Hon lånar också gärna ljudböcker (på svenska) för att 

lyssna på när hon åker till och från jobbet. Man skulle kunna säga att biblioteket 

på så sätt hjälper henne att utveckla sitt andraspråk, som är svenska, och sitt 

modersmål, polska. För henne är bibliotekets viktigaste funktioner, enligt 

Anderssons & Skot-Hansens analysmodell, kunskapscenter och socialt center 

(eller lågintensiv mötesplats).  

På samma sätt är det för en 27-årig kvinna från Marocko som också hon 

tycker om att sitta i biblioteket och läsa: ”Det är roligare att läsa här än hemma. 

                                                 
109 Informant 7, Alby.  
110 Informant 12, Alby. 
111 Informant 10, Alby. 



 62 

Man träffar folk.” 112 Hon läser också arabiska tidskrifter och övar sig på sin 

svenska genom att låna svenska barnböcker.  

Att öva på svenska språket är något som många av de vuxna besökarna 

uppger att de gör på biblioteket. Kvinnan från Singapore, den 27-åriga kvinnan 

från Marocko och den 58-åriga kvinnan från Sydamerika uppger båda att det 

viktigaste på biblioteket för dem är att lära sig svenska.113  

Genom litteratur och tidskrifter på olika språk när informanterna kontakten 

med sitt hemspråk och genom läsandet av böcker på svenska övar de sig i svenska 

språket. Informanterna lär på biblioteket även om det inte alltid handlar om 

studier i någon skola. För de informanter som svenska är ett nyerövrat andraspråk 

blir all läsning på svenska indirekt en lärande situation.  

Två funktioner träder fram i informanternas svar, biblioteket som socialt 

center, som lågintensiv mötesplats och biblioteket som identitetsskapande genom 

språket och litteraturen. Det är behovet av dessa funktioner som formar biblioteket 

på lokal nivå.  

5.3 Intervjuer med bibliotekarier 

Nedan presenteras resultaten av intervjuerna med bibliotekarierna i Nacka och 

Alby. Svaren har sorterats i teman och i början av varje nytt avsnitt sammanfattar 

jag vilka frågor som där besvaras. Temana presenteras i den ordning som de 

avhandlades i intervjuerna. De kompletta frågelistorna finns att läsa som bilagor. 

Alla informanter har inte svarat på samma frågor, eftersom frågorna var anpassade 

efter de specifika biblioteken och deras verksamhet, ändå är det många svar som 

berör samma ämnen och därför kändes det mest logiskt att presentera dessa svar 

tillsammans och inte uppdelat efter bibliotekstillhörighet.  

5.3.1 Presentation av informanterna 

Tobias Willstedt är ungdomsbibliotekarie i Alby bibliotek sen starten för tre år 

sen. Det är det andra biblioteket han arbetar i sedan han tog examen och han är 

den yngsta informanten. Tidigare har han arbetat som vuxenbibliotekarie i Nacka 

kommun.  

Margareta Berg är intervjuad i sin roll som chef för biblioteken i Botkyrka 

kommun. Hon arbetar alltså inte i själva biblioteken. Hon har arbetat i Botkyrka 

kommun i sju år och arbetade innan dess många år i Upplands Väsby. Hon 

utbildades till bibliotekarie på sjuttiotalet.  

                                                 
112 Informant 19, Alby. 
113 Informant 3, 19 och 20, Alby.  
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Informanterna från Dieselverkstadens bibliotek är Elisabeth Simonsen som 

har varit medarbetare i biblioteket sen starten. Elisabeth har arbetat många år på 

folkbibliotek.  

Margareta Swanelid arbetar i Dieselverkstadens bibliotek och sköter även 

ekonomi och personalfrågor där men är inte dess chef i en traditionell mening. 

(Biblioteket har inte har någon chef). Hon är den enda av informanterna som inte 

har någon formell bibliotekarieutbildning men har arbetat länge i folkbibliotek i 

Nacka kommun. Hon har fritidspedagogutbildning.  

5.3.1.1 Yrket och yrkesrollen 

Jag började intervjuerna med att fråga informanterna om deras bakgrund och vad 

som en gång gjorde att de sökte sig till att arbeta i bibliotek. Dessa svar är tänkta 

att indirekt kunna belysa något om de ideologier som bibliotekarierna identifierar 

sig med. Är det så som Audunson menar att bibliotekarier identifierar sig med 

meningsskapande snarare än problemlösande?114 Nedan presenteras också svar på 

vad informanterna som arbetar i biblioteken (alla utom Margareta Berg) tycker är 

roligast med sina arbeten och om de någonsin känner att gör saker som går utanför 

en ”ideal” föreställning om bibliotekarieuppgifter i mötet med besökare. Kan även 

bibliotekarierna sägas ha en gräns? Var går den?  

Botkyrkabibliotekens bibliotekschef Margareta Berg säger att det som gjorde 

att hon sökte sig till bibliotekarieutbildningen handlade om hennes intresse för 

språk och samhällsfrågor:  

[D]et började med intresset för språk. Och barns språk och maktspråk. Lite sådana där saker. 
Språk, politik, samhälle. Den typen av ingångar hade jag. Sen kommer jag också från en 
läsande miljö och vet vad litteratur ger. Men grunden att bli bibliotekarie hade mer att göra 
med samhällsintresse och samhällsengagemang. Också just ett… språkligt intresse. Jag tänkte 
göra helt andra saker först men sen kändes det som att bottna i Sverige och få bitarna att falla 
ihop på ett väldigt bra sätt. 

Margareta Bergs ingång var alltså språket, hur man använder språk. Hur språk och 

makt hänger ihop. En ganska filosofisk ingång till bibliotekarieyrket. Hon talar 

också om att ”bottna i Sverige” vilket jag tolkar som att hon menar att genom att 

arbeta i bibliotek blev hon en del av samhället Sverige, att hitta en roll för sig 

själv i landet. Det är en lite intressant aspekt som skulle kunna innebära att 

bibliotek för henne också är ett uttryck för något specifikt svenskt som hon ville 

vara en del av.  

Hon berättar att kulturpolitiken som rådde i Sverige under tiden då hon 

utbildade sig och var ny som bibliotekarie på sjuttiotalet passade henne bra:  

Då tänkte man ju mycket i ny kulturpolitik att det var en fråga om distribution. Man trodde att 
nådde man bara ut så hände allt det här. Och det var ju en väldigt härlig tanke. Och den 

                                                 
114 Audunson, R. (1996), Change processes in public libraries – a comparative project with an institutionalist 

perspective, s. 11. 
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jobbade man enligt mina tidiga biblioteksår. Sen kom man ju att ompröva det. Så enkelt var 
det ju inte. Samtidigt som det ju fanns en sådan bra tanke där. Att verkligen vilja förändra 
med hjälp av kultur.  

Margareta Berg börjar alltså ganska direkt att tala om politik och de politiska 

idéerna som låg bakom bibliotekens arbete, och hur dessa idéer skiljer sig från 

dagens politiska idéer. Hon berättar om en idealism – att vilja förändra samhället 

med litteraturens och kulturens hjälp. Det tyder på att de politiska idéerna, 

sammanhanget som biblioteken verkar i, hänger samman med hennes identitet 

som bibliotekarie. Hon pekar på att något har förändrats, tron på kulturens kraft, 

den har försvagats, ersatts med en mer krass syn på samhället och världen. Hon 

berättar om en anda som inte längre råder. Detta syns ju också tydligt i 

forskningen, hur diskursen om biblioteken har förändrats sen sjuttiotalet, då 

samhället inte längre ser likadant ut. Här ser vi prov på det som Audunson tar upp 

som en av de tre viktigaste förändringarna för biblioteken, de politiska 

förändringarna.115 De politiska förändringarna i samspel med teknologiska 

förändringar är kanske ett ännu bättre sätt att förklara det, och det sätt som 

Castells menar att samhällen förändras. 

Tobias Willstedt, bibliotekarie i Alby, berättar om varför han sökte sig till 

biblioteksutbildningen: 

Jag tänker att jag har ett gäng intressen som ganska bra motsvarar den bilden av vad jag hade 
av vad man gör som bibliotekarie och så vad jag faktiskt visar det sig, faktiskt gör, som 
bibliotekarie. Jag är ganska samhällsintresserad och intresserad av litteratur och människor 
och sådär.  

 

Intresset för samhället och litteratur gjorde alltså att Tobias utbildade sig till 

bibliotekarie. Han säger också att hans intressen överensstämmer väl med vad han 

ägnar sig åt. Han berättar också att han såg det som en utmaning att arbeta med 

ungdomar i Alby, på grund av att han hade pratat med personer som arbetat i Alby 

före honom, och han tror att det hänger ihop med att området är socioekonomiskt 

utsatt. De sociala delarna av arbetet är de som Tobias säger att han tycker mest 

om, de där man på olika sätt kommunicerar, antingen genom att berätta om 

biblioteket vid studiebesök eller att prata med ungdomar.  

Jag frågar Tobias om han känner att det arbete han utför i biblioteksrummet är 

långt ifrån en föreställning om en ”ideal” bibliotekaries arbetsuppgifter och han 

svarar: 

Jag befinner mig nog ganska långt från, kanske inte min ideala biblioteksroll, men jag tror 
många.. Det är väldigt liten del av min tid som jag besvarar referensfrågor. Men för min del.. 
Jag är ju ganska mycket inne på det sociala arbetet så jag kan tycka att någon slags möte med 
några ungdomar kan vara ganska mycket värt för mig och en del av min roll som 

                                                 
115 Audunson, R. (1996), Change processes in public libraries – a comparative project with an institutionalist 

perspective, s. 11. 
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ungdomsbibliotekarieroll. Men det är ändå ganska mycket som… Har jag besvarat din 
fråga..? 

Maya: Jo, men det har du.. Det låter som att du har inkorporerat ganska mycket av det som 
man inte ser som traditionella bibliotekarieuppgifter. Prata med några ungdomar.. Kanske 
eventuellt prata om någon bok.  

Tobias: Ja, eller vad de ska göra på fredag kväll. 
Maya: Så det blir en slags expanderad roll. Eller det beror ju på. Nu är ju du 

ungdomsbibliotekarie. 
Tobias: Och alla folkbibliotek har en social funktion, det går inte att förneka det. Det finns 

människor som kommer till biblioteket för att möta någon. Och jag ser det som min uppgift 
[att vara den som de möter] och har inga problem med det. 

Tobias svar visar att hans arbete i biblioteksrummet till stor del består av just 

social interaktion. Om man även beaktar svaren från informanterna i Alby 

bibliotek blir det tydligt att bibliotekets funktion som socialt center, i Anderssons 

& Skot-Hansens analysmodell, är viktig. Hans tror att detta sociala arbete avviker 

från ”många andras” idé om vad bibliotekarier gör i biblioteksrummet, som t.ex. 

referensarbete. Man skulle kunna hävda att Tobias svar också visar att 

bibliotekariens arbete också är elastiskt, det formas av det tryck som finns. Alby 

är ett bibliotek som riktar sig barn och unga, och dessa kanske har ett annat behov 

av social kontakt än vuxna. Eller så är det så att i Alby är behovet av social 

kontakt stor. När jag frågar om han även får utföra sysslor som helt går utanför 

bibliotekarierollen svarar han:  

    Absolut. 
Maya: Vad är det för saker som du får hjälpa till med då? 
Tobias: Alltså … ibland har det kommit in någon alkoholist och kräkts i vår hall.  
Maya: Verkligheten som bara kommer in.. 
Tobias: Ja.. Eller ungdomar som börjar slåss med varandra. 

Tobias svar visar vilka situationer som kan uppstå i biblioteket, något som han 

tycks ha accepterat, vant sig vid och försöker hantera bäst det går. Biblioteket är 

ett rum som är öppet vilket betyder att allt kan hända där och det är upp till 

bibliotekarierna att reglera rummet, sätta gränser och försöka skapa ett 

funktionellt rum.  

Margareta Swanelid från Dieselverkstan svarade såhär på frågan hur det kom 

sig att hon blev bibliotekarie:  

Då måste jag börja med att göra dig besviken för jag är inte bibliotekarie. Utan jag utbildade 
mig till fritidsledare. Och då var det så att på ett bibliotek, i Orminge, där på sjuttiotalet, då 
var området ganska nytt och med det följde en massa problem. Alla inflyttade, rotlösa 
ungdomar. Och då anställde de fritidsledare på biblioteken för att just hålla ordning på de här 
ungarna. Så det var så jag kom in. Jag hade ingen ambition att jobba på bibliotek egentligen 
från början. 

Margareta Swanelid har alltså ingen formell bibliotekarieutbildning men har 

arbetat i trettio år med bibliotek. Hon ryckte in i en situation där extra resurser 

behövdes för att hantera en situation med ett intensivt tryck från ungdomar (likt 
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den som ibland uppstår i Alby) och blev kvar i biblioteksvärlden. Det hon tycker 

är roligast med sitt arbete är den sociala delen, mötet med människor. Hon säger 

att hon också tycker om böcker och läsning och att prata om böcker. Men 

Margareta S. kommer ganska snabbt in på hur hon tidigt märkte att hon, trots 

hennes engagemang, aldrig såg någon förändring i sin lön: 

Men. Sen såg jag ju också. Det var ju kul initialt. Men sen kändes det som, det var ju inte så 
kul att jobba när man aldrig ökade sin lön. Vara engagerad och sådär. Då engagerade jag mig 
fackligt. Och initierade en process som heter YRROL. Yrkesrollsutveckling. Det gjorde jag i 
samband med ett lönesamtal. […] Då framkom det, med all önskvärdhet, den här hierarkiska 
organisationen inom biblioteksvärlden, där väldigt många människor med stora resurser och 
kunskaper inte togs till vara för att de inte hade någon formell utbildning. Och då kände jag 
det här är ju.. Här ropar man efter mer resurser för att kunna göra saker men man tittar inte på 
ens närmsta medarbetare, och det tyckte jag verkligen var.. 

Det märks att villkoren för de utan bibliotekarieutbildning som arbetar i bibliotek 

är en viktig sak för Margareta Swanelid och det genomsyrar också 

Dieselverkstadens bibliotek där de inte har någon chef och där alla delägare i 

aktiebolaget utför alla sysslor, oberoende av deras formella utbildning. De kallar 

sig biblioteksmedarbetare, eller biblioteksentreprenörer.116 Hon tycker att 

biblioteksvärldens hierarkiska system är förlegad. När jag frågar Margareta 

Swanelid om hennes roll på biblioteket återkommer hon till ämnet:  

Jag är inte ansvarig. Vi har ett gemensamt ansvar. Sen i praktiken så fungerar det så, eftersom 
jag är äldst och har mest erfarenhet, och innan vi privatiserades så var jag enhetsledare och 
med det följde att jag var ekonomiskt ansvarig för den här enheten, så därför så har jag hand 
om ekonomi, och på det sättet personal, när det gäller löner.. Annars är det så att vi är den 
typen av organisation som är... Vi har en flytande organisation. Och det har ju vi bara för att 
vi ska kunna vara så flexibla och just elastiska som möjligt. Och varför vi har det? Dels så 
tror jag definitivt inte på hierarkier. Det tror jag är en av orsakerna till att det är svårt för 
företag att utveckla sig snabbt. [Det andra skälet är att] [d]et blir mindre sårbart. Utom när det 
gäller ekonomin. För den enda som kan och skulle kunna gå in och göra ekonomin är vår 
revisor. […] Men det är någonting som vi ska ändra på. Det har tagit så här lång tid för att 
bygga upp det här och att någon ska kunna det i alla fall. Men det är vår svaga punkt.  

Av detta drar jag slutsatsen att Margareta Swanelid i praktiken har något slags 

nedärvt ledarskap från tiden innan avknoppningen, men att det inte ingår i 

kulturen på arbetsplatsen att prata om chef eller anställd. Detta då de alla är 

delägare i aktiebolaget som driver biblioteket och delar ansvaret för bibliotekets 

drift, men också för att den före detta enhetsledaren (Margareta Swanelid) så 

tydligt tar avstånd från biblioteksvärldens hierarkier och inte tror på dem. Något 

som är intressant är att hon liknar biblioteket vid ett företag och hur hon tror att 

hierarkier bromsar utvecklingen. Bibliotek är ju oftast inte företag men 

Dieselverkstadens bibliotek utgör ett undantag. Och det är också så som 

Margareta Swanelid tycks se på sin verksamhet.  

                                                 
116 Och inte bibliotekarier och biblioteksassistenter, en åtskillnad som är vanlig att göra mellan utbildad och 

icke-utbildad personal på kommunala folkbibliotek. 
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Elisabeth Simonsen från Dieselverkstadens bibliotek berättar att hon först 

hade tänkt bli arkeolog men när utsikterna var för osäkra så tog hon chansen och 

läste bibliotekarieutbildningen på distans. När jag frågar vad hon tycker är roligast 

med sitt arbete svarar hon:  

Man måste vara intresserad av människor. För det är ju väldigt mycket.. det är ju väldigt lite 
av det här att man sitter. Den här gamla synen på bibliotek att man sitter och katalogiserar. Så 
det.. Det finns säkert en del fortfarande sådana som jobbar, som egentligen inte är 
intresserande av möten med människor. Men det.. det måste man vara. Så det tycker jag är 
kul. 

Precis som Tobias tar hon upp den sociala aspekten av yrket, att det är en viktig 

del och att hon tycker om den. Hon pekar också på att hon tror att det finns de i 

yrket som inte gör det. Hon framför här en subtil kritik av dessa personer. Hon 

säger också att det är flexibiliteten och omväxlingen som är roligast:   

Det som är kul är flexibilitet – att man måste vara flexibel och förväntas vara det. Och att det 
är väldigt omväxlande just därför också. Nya intressanta möten med människor varje dag. 
Både barn och vuxna. Det är också väldigt allmänbildande. Och man måste också vara 
allmänbildad. 

 

När jag frågar vad som är svårast med hennes arbete säger hon att det är samma 

sak som är roligast – kravet på flexibilitet:  

Vad jag skulle kunna säga faktiskt det är att det som är svårt det är det som är roligast också. 
Så det är egentligen, eller delvis i alla fall, samma sak. Just att ständigt vara flexibel, att 
ständigt vara lyhörd, att ständigt ställa om.. till nya människor. Och det som också är 
jätteviktigt, och som man pratade om på utbildningen också, det är ju den här 
referensintervjun.  

Omväxlingen och flexibiliteten ligger i folkbibliotekarieyrkets natur, i mötet med 

en ström av nya besökare men jag lägger såklart märke till hennes ordval: 

flexibilitet, ett adjektiv som Castells menar kännetecknar hur 

informationssamhället är organiserat.117 På Dieselverkstadens bibliotek finns ett 

ännu högre krav på och strävan efter flexibilitet än på vanliga folkbibliotek, då 

framförallt i schemaläggningen som görs kort tid i förväg och beroende på hur 

arbetsbelastningen ser ut för de olika medarbetarna. Flexibiliteten är också ett sätt 

att spara på kostnader. Castells menar att flexibilitet oftast går ut över arbetstagare 

genom nya anställningsformer som bemanningsföretag, där arbetstagaren alltid är 

redo och ständigt får nya uppdrag och sällan vet förrän i sista sekund, eller samma 

dag om den får arbete under dagen. I Dieselverkstaden är det medarbetarna själva 

som bestämt sig för att organisera sig på ett flexibelt sätt. De har sett att 

flexibilitet är en av egenskaperna som krävs i nätverkssamhället för att minimera 

kostnader och optimera de resurser som finns. På detta sätt skiljer de sig från 

                                                 
117 Castells, M. (1996), Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band I: Nätverkssamhällets 

framväxt, s. 73. 
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bibliotek som schemalägger och tar in vikarier istället för att täcka upp för 

varandra (även om de också använder sig av timvikarier i nödfall).  

De informanter som arbetar aktivt i bibliotek beskriver det sociala som det de 

tycker är roligast med sitt arbete. Att besökaren är viktigast tycks självklart för 

informanterna, det är kring användaren och dess behov som bibliotekens 

verksamhet kretsar. Man kan också avläsa en slags värdering i svaren. När 

biblioteket och dess referenstjänster inte självklart är den bästa eller snabbaste 

vägen till information (på grund av internet) visar sig alltså andra funktioner ha 

betydelse. Informanternas emfas på den sociala delen av deras arbete pekar på en 

sådan förskjutning. Det tyder på att biblioteken och bibliotekariernas sociala 

funktion är en av bibliotekens viktigaste funktioner i informationssamhället.  

Margareta Swanelid vill förverkliga den potential hon ser i bibliotek och 

kanske också förändra synen på hur man kan driva ett bibliotek. Hon visar i sitt 

svar också ett engagemang för att förändra synen på personalen i bibliotek, 

framförallt de utan formell utbildning. Ett problem med detta är att det skulle 

kunna underminera värdet av utbildning och teoretiska kunskaper, något som 

biblioteksvärlden har kämpat länge för.  

För Margareta Berg är det alltså ett samhällsengagemang och intresset för 

språk som avgjorde hennes yrkesval. Hon förkroppsligar det som Audunson talar 

om i Change processes in public libraries – a comparative project with an 

institutionalist  perspective. Hur bibliotekarier tenderar att identifiera sig med just 

ideologi och känslan av att skapa mening för andra genom att förmedla rätt 

material till rätt person. Swanelid utgör däremot ett exempel på något som 

Audunson menar saknas i bibliotekskåren – personer som inte är bibliotekarier. 

Margareta Swanelids perspektiv och ingång i yrket är inte från en strikt 

bibliotekariesynpunkt, något som jag menar genomsyrar hela Dieselverkstadens 

biblioteks verksamhet.  

5.3.1.2 Folkbiblioteket och dess viktigaste funktioner 

Här besvaras frågan om vad informanterna tror är bibliotekens viktigaste 

funktioner. Biblioteken som institution bygger på idéer om demokratiska värden 

och social utjämning och därför är det inte konstigt att när jag frågar 

informanterna om vad bibliotekens viktigaste funktion i samhället är så är det just 

denna typ av svar jag får. En plats för alla människor. Tobias säger att han tänker 

mycket på detta just nu: 

Jag tycker ju att den demokratiska funktionen är den allra viktigaste. Och, kanske… Det här 
håller jag på och funderar på ganska mycket just nu. Att vi har ett väldigt… Bibliotekets roll.. 
blir på ett sätt mycket viktigare.. för att det är så stora.. Det här pluralistiska samhället har 
också väldigt stora klyftor i kunskapskapital och olika medieformer. Och vissa lever i en 
hypermodern värld, andra lämnas bakom. Och jag tänker att bibliotekets roll, dels att vara ett 
offentligt rum, i ett sammanhang där de offentliga rummen, alltså den ytan, har minskat 
betydligt. Där har vår betydelse ökat. Också i vår roll att kunna garantera någon slags tillgång 
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till information, också att kunna guida folk i de här informationsdjunglerna och i de olika 
medieformaten.  

Tobias menar alltså att bibliotekets roll som en socialt utjämnande faktor har ökat 

i och med en ny klyfta i samhället, den som informationstekniken skapat mellan 

de som har tillång till och kunskap om informationsteknik och de som inte har det. 

Detta uppdrag benämns i IFLA:s riktlinjer som en utmaning och ett nytt uppdrag 

för folkbiblioteken: ”Public libraries face an exciting opportunity to help to bring 

everyone into this global conversation and to bridge what is often called ‘the 

digital divide’.”118 Tobias i Alby benämner ett för folkbiblioteken relativt nytt 

område att verka inom. Han menar också att bibliotekariernas vägledande 

funktion i informationssamhället är väldigt viktig. En funktion som hänger 

samman med tillgängliggörandet av informationstekniken.  

Tobias tar också upp bibliotekets funktion som offentligt rum (lågintensiv 

mötesplats) i ett samhälle där de gemensamma icke-kommersiella utrymmena 

krymper. Vikten av bibliotekets rum har vi sett i svaren från Alby biblioteks 

besökare. En effekt av den informationella kapitalism som Castells beskriver är att 

den omvandlar synen på människor från medborgare till konsumenter. Det gör de 

offentliga platser som inte syftar till ekonomisk vinning extra värdefulla. 

Biblioteket kräver ingenting (ingen ekonomisk ersättning) av sina besökare. 

Rummet finns till för dem, för att det ska användas. Samtidigt utnyttjas närheten 

till de kommersiella ytorna av biblioteken. Dieselverkstadens bibliotek ligger intill 

ett stort kommersiellt centrum och i användarundersökningen har vi sett att de 

gynnas av det. Människor med andra ärenden (som att äta shoppa eller äta lunch) 

hamnar på biblioteket av en slump och på så sätt blir biblioteket viktigt för nya 

personer, som inte själva skulle söka upp ett bibliotek aktivt.  

Margareta Swanelid nämner vikten av att presentera och tillgängliggöra ny 

teknik: ”[B]iblioteken har en viktig uppgift när man pratar om digital jämlikhet. 

Att visa på och erbjuda tillgång till datorer och ny teknik.” Att ge tillgång till olika 

sorters ny teknik är något som Dieselverkstadens bibliotek arbetar aktivt med, 

både genom att ha ipads vid entrén och genom den stora arsenal av spel som går 

att spela i bibliotekets tv-spelskonsoler med tillhörande skärmar (fem stycken). 

Margareta Swanelid säger också:  

Att vara ett folkbibliotek bygger ju ändå på […] Att lånen ska vara gratis. Att alla ska vara 
välkomna. Att det finns för alla åldrar, alla etniciteter, även om man inte kan ha världens alla 
språk på sina hyllor, men ändå möjlighet att plocka fram det. Den inställningen att det är.. att 
man inte har selekterat på något sätt. Och just att det är gratis.  

Margareta Swanelids svar pekar på bredden – att man inte har ”selekterat” som 

hon säger – och att allting ska kunna finnas tillgängligt utan kostnad. Det är lite 

                                                 
118 IFLA Public Library Service Guidelines 2nd completely revised edition (2010) Red. Christie Koontz & 

Barbara Gubbin, s. XII. 



 70 

motsägelsefullt eftersom alla deras lån inte är gratis, och de inte har alla språk på 

sina hyllor som hon själv säger. Hennes svar visar hur viktiga dessa principer är, 

hur konstituerande de är för biblioteksverksamheten. För trots att hennes eget 

bibliotek inte till fullo uppfyller dessa principer är de ändå viktiga och en 

förutsättning för verksamheten. 

Margareta Berg beskriver vad folkbibliotek är såhär:  

Det handlar om kunskap och alla människors rätt att kunna nå kunskap. Det är det ena spåret. 
Och det andra är litteraturen och det konstnärliga språket. Både som uttrycksmedel för en 
själv men också för att ta in från andra så att säga. Det är mina två huvudspår.  

Hon kommer också in på demokratifrågan. Hur folkbiblioteken ska kunna 

förmedla kunskap och litteratur till alla människor: 

Ja, och för mig är det det som gör dem till folkbibliotek. Skillnaden då från specialbibliotek 
och högskolebibliotek och skolbibliotek, som på något sätt handlar om, det är ju också 
oerhört viktigt, att hjälpa människor i studiesituationer och på något sätt ge redskapen. Men 
folkbiblioteken har det här vida uppdraget. 

Margareta verkar väldigt säker på sin sak och jag får också intrycket att hon 

tycker att bibliotekens viktigaste funktioner (eller spår som hon säger) är 

beständiga. Att förmedla kunskap och litteratur. Dessa funktioner är inte nya, 

något som informationstekniken skapat, utan har varit grundläggande för 

folkbiblioteken sen deras tillkomst. Även hon pekar på bredden – det vida 

uppdraget – som är unikt för folkbibliotekens verksamhet. Vidden återstår ju trots 

att många bibliotek idag profilerar sig. De specialiserar sig på en viss åldersgrupp 

eller en viss sorts samling. Det gör att de kan bli bättre på något, utveckla sin 

kompetens och relevans och är också det som Andersson och Skot-Hansen syftar 

till med sin analysmodell. Andersson och Skot-Hansen önskar att enskilda 

bibliotek ska använda modellen som redskap för att ta reda på om just det 

biblioteket fokuserar på rätt funktioner i det sammanhang de verkar i. 

Elisabeth från Dieselverkstaden tycker att bibliotekens funktioner skiljer sig 

från hur det såg ut innan internet fanns:  

[D]et är mer vägledning. Och att tillhandahålla. Och sen kan man ju till stor del skaffa den där 
informationen själv. Om det nu är information man söker. Om man tänker på hela 
fackavdelningarna på biblioteken. Väldigt mycket finns ju på nätet nu. Jag tänkte också på det 
här när jag funderade. […] Bibliotekspersonalens, bibliotekariernas nya yrkesroll är ju också 
det här att det blir ett mer ömsesidigt bemötande för de som kommer har redan en ingång och 
en förhandskunskap om vad det är de vill ha.  

Elisabeth pekar på den vägledande funktionen, en pedagogisk roll, som 

biblioteken har. Men också på bemötandet som något som blivit viktigare i dagens 

biblioteksdiskurs.  

När man ser till svaren på vad bibliotekens viktigaste funktioner är idag så är 

svaren: social utjämning, förmedling av kunskap och litteratur, en vägledande roll 
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i informationssamhället, förmedlandet av teknik, överbryggandet av ojämlikheter i 

informationskompetens och bibliotekets roll som offentligt rum. Dessa funktioner 

tangerar på många sätt de egenskaper som Castells använder för att beskriva 

nätverkssamhället; skillnaderna i informationsrikedom, betydelsen av teknik för 

hur samhället utvecklas, och de ekonomiska incitament som styr vårt samhälle 

(som kan göra att få offentliga utrymmen utan kommersiella intressen existerar).  

5.3.1.3 Dagens folkbibliotek och generationen innan 

Här besvaras frågan om hur informanterna tror att dagens folkbibliotek och synen 

på folkbibliotek inom biblioteksvärlden skiljer sig från tidigare, generationen som 

kom innan.  

Margareta Berg (Botkyrka) tycker att ordet folkbildning inte längre känns 

modernt men säger att det samtidigt självklart fortfarande är bibliotekens uppgift 

att visa människor litteratur och kultur som de inte känner till: 

Jag tror det är en stor skillnad. […] Man hade mycket mer av ett slags uppifrånperspektiv. 
Man skulle ge möjligheterna och man visste vad som människor behövde. Och man 
kristalliserade ut vad som är kvalitet och sådana här saker. I någon mån tycker jag att det 
ligger någonting i det fortfarande. Jag tycker inte man ska kasta bort det som en del gör.. Men 
det var ju ändå så att man på något sätt gav sig en roll, ibland på ett ganska… pekpinneaktigt 
sätt.  

Det Margareta beskriver är ett ganska ojämlikt förhållande mellan publik och 

bibliotekarier. Något som hon idag tar avstånd ifrån. Samtidigt har hon ändå svårt 

att helt avfärda folkbildningstanken:  

Hur sjutton ska någon kunna upptäcka det de inte känner till. Det har alltid varit centralt för 
mig. Och när man jobbar med barn är det så uppenbart. Inget barn möter något utan att en 
vuxen är emellan och [medierar]. 

Hon håller alltså fast vid att biblioteken ska försöka visa för människor sådant 

som de inte hade hittat själva.  

Margareta Swanelid pratar om folkbildningsuppdraget som något som 

framförallt kännetecknade en tidigare generations folkbibliotek: 

För då var ju inte boken allmängods eller läsnivån var ju inte så himla hög. Så det blev ju 
väldigt mycket av.. och uppgiften var ju väldigt mycket.. en bildande, folkbildande uppgift. 
Och jag kan inte.. Jag kan tycka nästan, att i ordet folkbildning så ligger lite översitteri. Så vi 
pratar här aldrig om folkbildning. […]Idag ser ju samhället helt annorlunda ut. Det är ju 
snarare en handledande uppgift. Att hjälpa till att få fram adekvat information i hela det här 
enorma informationsflödet som finns idag. 

Det blir tydligt att båda förknippar folkbildning med en attityd som var självgod 

och omedveten. Elisabeth berättar att hon i början av sin karriär brann väldigt 

mycket för folkbildningstanken men att situationen inte riktigt ser ut så idag. Hon 

säger:  
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Jag tror att det som har hänt är att alla numera har tillgång till i princip all information nästan. 
Så det här med information och tillgång till de här kanalerna för att få information det är inte 
länge någon förborgad hemlighet som bara några få sitter på, till exempel bibliotekspersonal 
eller informationspersonal. 

Hon tror (som tidigare också citerats) att bibliotekens och bibliotekariens roll idag 

snarare är att vägleda i informationen och tillhandahålla den.  

Tobias har lite svårt att tala om tidigare generationers bibliotek eftersom han 

bara har arbetat i några år och är för ung för att ha varit med på 70-talet men när 

vi pratar om Det frågeorienterade biblioteket – projektet han var med i för Nackas 

räkning – så berättar han att det handlade om att organisera kunskapen utifrån 

besökarnas perspektiv snarare än bibliotekariernas (som till exempel SAB är 

organiserat). Han tar alltså också upp just användarperspektivet som ett exempel 

på ett samtida bibliotek. 

I denna fråga är det tydligt att informanterna är överens, deras svar pekar alla 

mot hur attityden på biblioteken har förändrats – förhållandet till besökarna är mer 

jämställt idag än det var tidigare, på sjuttiotalet och innan dess. Bibliotekarierna 

har blivit mer självkritiska, mindre inriktade på att sprida ”god” litteratur och 

kultur och mer fokuserade på användarnas perspektiv. Det är också tydligt att det 

råder viss ambivalens inför begreppet folkbildning, att ordet inte används men att 

något ny term som skulle kunna ersätta denna tanke inte har uppstått.  

5.3.1.4 Internet och folkbibliotek 

Här besvaras frågor om hur informanterna tror att internet har påverkat 

biblioteken och hur informanterna menar att biblioteken arbetar eller bör arbeta 

med informationsteknik.  

Margareta Berg säger att datoriseringen först revolutionerade 

biblioteksverksamheten: ”Som möjlighet att förändra det där nästan 

fabrik…maskineriet. Det var ju så ohyggligt mycket hantering i bibliotek. Och det 

kunde man bli av med.” Om internet säger hon att tekniken har skapat nya former 

för att rymma vad som tidigare bara fanns i böckerna:  

 När internet kom så är det ju ännu mycket mer för där ligger ju det här som förut låg i 
böckerna. […] Jag skulle önska att det var mycket mer så att man frigjorde sig från formen 
och bara såg till innehållet. Formatet är fullständigt egalt. 

Hon menar att biblioteken befinner sig i början av att integrera sociala medier i sin 

verksamhet, och tycker att biblioteken bör satsa på den typen av kanaler, men 

säger samtidigt att det är en balansgång:  

Vi är nog i den processen, vi är inte framme än. Och jag menar att… jag kan inte säga att jag 
själv i alla stycken behärskar de här världarna, men de är ju fulltsändigt självklart det som är 
bibliotek, som borde vara mycket mera mitt i.[…] Men man måste ju kunna tala till olika 
generationer, eller olika inte bara generationer, det är ju människor också, det är inte så 
mycket en generationsfråga kanske. Men absolut så är vi inte där än, att det här är en självklar 
del. Jag tror också att det förändrar själva litteraturen och att det händer en väldig massa, det 
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förändrar språket. Det .. vi måste vara öppna mot allt det här, samtidigt som vi också ska 
värna det där kulturarvet. Det här är det som gör det så svårt. 

Hon beskriver vikten av att inte glömma bort dem som kanske inte befinner sig i 

teknikens framkant och också att ny teknik inte får helt överskugga uppdraget att 

värna äldre kulturarv, lokal kultur. Där blir det viktigt att väga, att påminna sig om 

det breda uppdraget. 

Elisabeth svarade på en annan fråga (se svar om bibliotekens viktigaste 

funktioner) med att ta upp funktioner som hänger samman med bibliotekets 

förändrade roll i informationssamhället. I och med internet och informationens 

tillgänglighet tror hon att biblioteken måste ägna sig mer åt vägledning i 

informationslandskapen. Detta är en åsikt som även Tobias för fram.  

När jag frågar informanterna om de tror att biblioteken hotas av internet på 

något sätt, att internet skulle slå ut biblioteken genom att ge tillgång till 

information och litteratur, svarar alla informanterna nekande. Margareta Swanelid 

säger:  

Nej. Man har alltid i Sverige trott att ”när teven kommer så kommer man aldrig att träffas”. 
Folk är ju tillräckligt smarta, man lär sig att hantera sådant som är nytt. […]Det enda som är 
ett hot, det är den traditionella synen. Människor som kommer till biblioteket kan mycket 
mer. De gör ju det, de kan mycket. 

Margareta Swanelid talar avståndstagande om hur det är ”i Sverige” om en rädsla 

för ny teknik som hon tycker är löjlig. Med den ”traditionella synen” syftar 

Margareta Swanelid på en attityd som hon menar har funnits i biblioteken, och 

kanske fortfarande finns på vissa bibliotek, att se ner på låntagarna lite ”von 

oben”, att bibliotekarien har varit expert, vilket hon menar inte längre är fallet, då 

låntagarna ofta är väldigt kunniga om sina intresseområden. När jag frågar om 

hon tror att biblioteken går igenom en kris säger hon ”Ett paradigmskifte.” Jag 

frågar om det hänger ihop med internet. 

Margareta S: Det hänger ihop med inställning och kompetens. 
Maya: På vilket sätt då? 
Margareta: Biblioteken har ju varit väldigt skyddade verksamheter som aldrig egentligen 

har blivit ifrågasatta. Den här diskussionen har startat för att besökarna, utlånen har minskat. 
Och då för att lösa det har man lagt ner bibliotek och så. För att bibehålla efterfrågan eller 
skapa en större efterfrågan så måste man då se till och förändra både inställning, innehåll, 
kompetens och ålderstruktur på biblioteken. 

Maya: Att föra in yngre krafter? 
Margareta S: Ja, och att de yngre krafterna också får tillfälle att tillämpa sina nya 

kunskaper, för det är inte alltid så. Och det hör ju vi som har många praktikanter här, att de 
kommer med nya idéer men möts av: ’Nej men på det här stället har vi alltid gjort såhär.’ Det 
tror jag är jätteviktigt. 

Margareta Swanelid återkommer här till ämnet om hur bibliotek drivs och att det 

måste föras in nya idéer och tankar i biblioteksvärlden för att den inte ska 

stagnera, för att biblioteken ska vara fortsatt relevanta i informationssamhället. 
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Hon menar att sättet som bibliotek styrs och organiseras på står inför ”ett 

paradigmskifte” och där kan man ana att hon känner att Dieselverkstadens 

bibliotek exemplifierar värderingar i det nya paradigmet. Det är alltså enligt 

Margareta S. helt andra saker än internet som hotar biblioteken, nämligen 

föråldrade synsätt på biblioteksdrift och en ovilja till förändring. Till skillnad från 

forskningen där man ser de nya villkoren som bibliotek verkar under som 

problematiska bejakar Margareta S. verkligen sin tid. Margareta står delvis fri från 

de normer och regler som lärs ut på biblioteksutbildningarna och tycks snarare 

vilja göra annorlunda än andra.  

Margareta Berg från Alby tror inte heller att internet utgör ett hot för 

biblioteken: 

Lite som folk som säger men som nu finns ju allt att hitta på nätet nu behöver man inget 
bibliotek. Jag tycker inte alls det är en problematik. […] Det finns ju de som behöver hjälp att 
hitta. Annars får vi ju ännu mer ett samhälle som går isär där några har makt och andra inte 
har det.  

Margareta B. menar att bibliotekens relevans är som vägledande, också i den 

digitala världen, och behövs för att utjämna skillnaderna i kunskap och kompetens 

kring informations- och kommunikationsteknik. Margareta B. tror alltså att 

biblioteken kommer fylla samma roll som utjämnande instans i en digital värld, 

som man gör och har gjort i den analoga, textuella, tryckta världen. Hon ser ingen 

större skillnad på formaten och menar att bibliotekets funktion är densamma, 

beständig och viktig.  

Tobias tror, som Margareta B, att bibliotekariens roll och kunskaper i 

informationssökning och värdering av information, är viktig, och inte kan ersättas 

av internet: 

Det finns ju den här bilden av att allt finns tillgängligt på nätet. Det har ju så klart förändrat 
bibliotekets roll. Att man inte behöver gå till biblioteket längre för att få information. Men 
samtidigt så tänker jag mig bibliotekariens roll, att det finns en kontinuitet där. Att vi kommer 
fortfarande behöva hjälpa folk att hitta den där informationen. Sovra och.. Och också att det 
finns ett behov av en. Folk behöver. Eller, folk. Det behövs någon verifiering av fakta och där 
tror jag att bibliotekarier spelar roll och lärare och biblioteket och bokhandlarna. Att det finns 
någon slags garant för ett slut. För att de här fakta stämmer. 

Den funktion som Tobias tar upp är intressant. Att biblioteken ska kunna ge stöd i 

källkritik, och bekräfta vad som är relevanta och trovärdiga informationskällor på 

internet och vad som inte är det, skulle mycket väl kunna vara en viktig funktion 

för biblioteken och är det antagligen redan idag. Framförallt barn och unga som 

studerar måste lära sig att hantera internet som informationsredskap. Det ställer 

också höga krav på bibliotekariernas kompetens och skicklighet, så att denna 

”verifiering” inte sker godtyckligt, beroende på vilken bibliotekarie man möter.  

Informanterna för fram liknande åsikter på dessa frågor. De tror alla att 

biblioteken måste ägna sig åt att hjälpa människor sortera och hitta i de massor av 
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information som finns tillgängliga via internet. Att värdera informationen och lära 

ut konsten att värdera den är också något de tror är viktigt. Den typen av 

kompetens är inte självklar. Castells tar också upp hur nätverkssamhället skapar 

en klyfta mellan dem som är en del av den digitala kulturen och de som står 

utanför den. Där är bibliotekets uppgift att bjuda in alla människor att ta del av 

teknik och hanterande av IKT. En uppgift som syftar till social utjämning mellan 

olika grupper, något som tidigare skedde framförallt genom tillhandahållandet av 

böcker.    

5.3.1.5 Folkbibliotekens driftsformer 

Här presenteras svar på frågor om hur framförallt Margareta Swanelid och 

Elisabeth Simonsen ser på driftsform och de kontroverser och åsikter som finns 

kring Dieselverkstades driftsform – aktiebolaget. Min tanke kring driftsformen var 

att Dieselverkstadens bibliotek på något sätt utmanar de riktlinjer som finns för 

folkbiblioteksverksamhet genom att drivas på entreprenad. De utmanar 

föreställningen om hur ett bibliotek ska drivas. Bibliotekets elasticitet töjs då men 

inte på grund av ett tryck på lokal nivå utan snarare på grund av ett tryck inifrån 

biblioteket självt.  

Jag börjar med att fråga vad som skiljer deras bibliotek från kommunalt 

drivna folkbibliotek. Margareta svarar: 

Nej men jag tror överhuvudtaget inställningen till ens uppdrag. Till varför man driver ett 
bibliotek. Den skiljer sig lite. Alltså, vi har ju faktiskt hundraprocentigt kundfokus. Vi ägnar 
väldigt liten del av vår tid till någon slags inre organisation eller du vet så. […]Vi ägnar all 
vår energi åt kunden på olika sätt. Både öppettider, mediesamlingar, verksamhetsinnehåll och 
så. Medan ofta kan man säga att det är precis tvärtom på många andra bibliotek. 

Margareta framför här hennes vision av hur ett bibliotek bör drivas och en kritik 

av hur hon uppfattar att många kommunala folkbibliotek drivs, inte för besökaren 

utan för bibliotekets egen skull och på ett alltför kostnadskrävande sätt. Hon 

berättar:  

När vi öppnade det här biblioteket så var det ju så här. Alltså det var ju ganska enkelt. Vi 
gjorde ju bara precis tvärtom. Vi tog bort det här med scheman och pass. Jamen du vet, allt 
det som är av tradition.  

Margaretas svar visar hur hon en stolthet för att de gjort ”tvärtom”, kastat ut 

”tradition” och fört in nytänkande. Det är intressant och i hennes svar anar jag en 

tydlig konflikt, mellan hennes tankesätt och ett annat mer traditionellt. Hon tycks 

provocerad och även vilja provocera eller positionera sig. 

Elisabeth menar att det är två saker som skiljer dem från andra folkbibliotek. 

Dels att biblioteket inte har några schemalagda ”pass”, att de inte alls pratar i de 

termerna:  
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När jag jobbat tidigare, då jobbade jag sju år på samma ställe, alltid måndagskvällar med 
samma människa. Och det var inget ont om henne, men det blir ju väldigt odynamiskt på 
något sätt. Att man håller så på de här passen. Men det blir ju också så att vi går runt på sex 
personer. Sex ordinarie. För vi går ut och in så här och anpassar oss.  

Frånvaron av pass har tydligen irriterat bibliotekskollegor omkring väldigt. Det 

system som bibliotekarierna arbetar efter nu baseras på flexibilitet. Men Elisabeth 

Simonsen berättar att biblioteket har vikarier för situationer då det inte finns 

tillräckligt med personal.  

Jag frågar Margareta Swanelid om det går att tjäna pengar på att driva 

bibliotek. Hon svarar:  

När vi var kommunala så hade vi en medieersättning, en mediepeng på 240 000 om året. 2010 
köpte vi media för 1.1 miljon. […] Nej men det är ju så. En kommunal stor organisation suger 
ju mycket pengar. Det är ju faktiskt så. Dels så finns ju alla de här overhead-kostnaderna man 
ska betala, för hierarkiska nivåer som är ovanför en. Dels så handlar det ju om sättet att 
förhålla sig till ekonomi… och hur man jobbar. För där kan det vara så att är det någon som 
är sjuk som skulle ta det här passet då.. Du vet.. Ja men då så kanske det inte går in någon 
annan utan man tar in en vikarie. Så. Vi har aldrig gjort så.  

Maya: Nej. 
Margareta: Nej. Så. Det är ett sätt. Vi åker ju inte heller på.. eller.. Vi tar inte in konsulter 

när vi ska göra någonting eller så. Vi gör ju allting själva egentligen.[…] Men på det sättet.. 
genom att jobba effektivare så kan man ju få mer pengar över för att just köpa mer media. 
Som går direkt ut till kund. Det är ju vår upplevelse. Och sen de pengar som vi ”får över” när 
allt är betalt för året. Det är ju sådant som vi lägger ner på bibliotekslokalen. Ofta. Alltså, man 
blir ju inte rik. Så kan man väl säga. 

Utifrån Margaretas svar får jag intrycket att incitamentet för att driva bibliotek på 

entreprenad är hennes känsla av att det kan göras på ett mycket bättre och 

ekonomiskt sätt än vad som är möjligt i en kommunal organisation. 

Dieselverkstadens bibliotek har visserligen drivits likadant även innan 

omvandlingen, som kommunalt bibliotek, men Margareta upplevde det som att 

deras sätt att tänka inte uppskattades i den kommunala organisationen: 

Ja.. och det hade ju.. Det visste vi.. Kände vi av redan innan… För Jante bor ju definitivt här i 
Nacka kan jag ju säga..[…] Men vi upplevdes som ett hot.  Och sen hade vi ju inte stämplat 
böckerna ordentligt. Och det var ju.. det var ju inte så biblioteksmässigt tyckte de. Så vi var 
väl värda all kritik. Sen så föreslog de, bibliotekschefen, att vi skulle minska våra öppettider 
och ge ifrån oss en och en halv tjänst. Och [Dieselverkstadens bibliotek] var ju redan då ett 
bibliotek som hade många besökare och uppgången var total här. Det sa hon till mig på ett 
sammanträde sommaren 2005 och då sa jag ’Vi går inte med på det här. Vi går inte med på 
det här. Det är inget bra förslag. Att vi ska bli sämre för att andra ska kunna bli bättre. Det är 
helt oacceptabelt.’  

Detta var det som gjorde att Margareta och resten av personalen skrev till 

kulturnämnden och bad att få prova på att driva biblioteket i privat regi. Margareta 

berättar: 

Vi trivdes aldrig i den kommunala organisationen. Det var inget kul. Möten hela tiden. Och 
alltså alltid när vi kom ifrån de där mötena så var det ju… Nej men det var värdelöst. Det var 
faktiskt det. Ja. 
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Jag frågar om de ser några risker med att driva bibliotek på entreprenad som de 

gör. Elisabeth tror inte det:  

Jag personligen känner nog att det ska finnas kommunala bibliotek också men sen så tycker 
jag att det kan tillåtas att det finns ett och annat bibliotek som drivs i privat regi. Och så länge 
som vi finansieras av skattemedel och kommunen har full insyn, både i ekonomi och hur man 
arbetar och så, och det är ju också reglerat genom avtal, och så länge man följer det avtalet så 
har jag väldigt svårt att risken är så stor att det skulle bli tokigt på något sätt. Att de som 
driver biblioteken skulle försöka få det väldigt, i något slags egenintresse, ideologiskt 
egenintresse. 

Elisabeth menar att de lagar som styr bibliotekets verksamhet utgör en garant för 

att de privatstyrda biblioteken inte kan korrumperas. När jag frågar Tobias 

Willstedt i Alby hur han ser på avknoppade bibliotek svarar han: 

[D]et finns en väldig kortsiktighet.. På kort sikt är det inte så farligt. Biblioteken kommer att 
fungera ungefär likadant. Men det är på längre sikt. Ju längre tiden går ju mer kommer det här 
vinstmaximeringstänket. Biblioteken nu kan vara ganska neutrala gentemot våra kommuner. 
Vi kan ha program som skaver lite obekvämt. Men om man bara vill tjäna pengar, var finns 
möjligheten att vara obekväm?  

När jag frågar Elisabeth hur hon förhåller sig till det politiska beslutet i Nacka 

kommun att göra det möjligt för alla kommunala bibliotek att knoppa av har hon 

svårt att svara. Vi pratar lite om att det krävs ganska mycket för att lyckas med en 

sådan avknoppning, att Dieselverkstadens bibliotek hade speciella förutsättningar, 

en speciell personalgrupp. Hon verkar förstå att beslutet skapat ilska:  

Jag tror att det har blivit lite fel, de vill öppna upp för andra. […] Jag tror att de tänker att ett 
eller två bibliotek kanske är intresserade. […] Men de får ju stå sitt kast. Men det tråkiga är 
att det har spillt över på oss. Vi kan inte blandas ihop med deras klantiga formulering. Om jag 
inte hade varit insatt som jag är hade jag också reagerat på samma sätt. […] Jag hade nog 
reagerat.. Det hade jag definitivt gjort.   

När vi pratar mer allmänt om debatten om privat drivna bibliotek och de starka 

känslor och den hårda tonen som förekommit bland de som är motståndare mot 

privat drivna bibliotek säger Elisabeth: 

[V]i har funderat över det, varför det är så heligt med bibliotek. Det enda jag kan tänka är 
public service, och i Sverige, ABF och de gamla folkrörelsebiblioteken. Men då pratar man 
om ett Sverige som inte finns längre. Det är fortfarande ett klassamhälle, men det ser inte 
likadant ut. Det är man inte heller medveten om man tänker att biblioteken ska se likadana ut 
som de gjorde för trettio år sen eller hundra år sen när inte samhället ser likadant ut. Om man 
tittar på olika sociala grupper […] det ser ju inte alls likadant ut som det gjorde.  

Det Elisabeth påtalar tror jag är riktigt; det är på grund av folkbibliotekens historia 

och ursprung och ideologi som de starka känslorna emot omvandlingen av 

biblioteken till annan driftsform finns. Jag tror, som Elisabeth också pekar på, att 

grunden till de upprörda känslorna kring att lägga ut drift av bibliotek på 

entreprenad ligger i en slags ideologisk konflikt. Denna konflikt finns ju även att 
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läsa om i biblioteksforskningen och jag har tagit upp flera exempel på den. Jag 

tror att Dieselverkstadens bibliotek och deras driftsform visar hur 

biblioteksverksamhet kan påverkas av det globala tryck som nätverkssamhället 

och den informationella kapitalismen utgör. Hur folkbiblioteken har tagit klivet ut 

på en ekonomisk marknad. 

5.3.1.6 Bibliotek eller fritidsgård? 

Här besvaras frågor om ett alltför hårt tryck i form av till exempel besökare kan 

påverka ett biblioteks verksamhet och hur denna stökighet kan bemötas. Det är 

främst informanterna från Botkyrka som besvarat dessa frågor. 

Biblioteket i Alby har och haft och har fortfarande periodvis problem med 

högljudda ungdomar som stör på biblioteket men det var enlig Margareta Berg 

väldigt mycket värre på det gamla biblioteket i Alby, som låg i det som var 

Albyskolan (som inte finns längre):  

Under en ganska lång tid hade man kämpat med en problematik med barn och ungdomar.[…] 
Det var inget roligt att vara där som vuxen. Man kunde bli nästan skrämd som mindre barn 
och så vidare.  

I citatet beskrivs en situation där det hela tiden utspelades en kamp mellan 

bibliotekets personal och barnen om kontrollen över biblioteksrummet. Hon håller 

med om att bibliotekets elasticitet brast under den här tiden:  

Ja det tycker jag. Jag tycker det var ett exempel på när ett bibliotek inte längre är ett bibliotek. 
Jag har stor respekt för fritidsgårdar så jag .. ett uppehållsrum av dålig kvalitet och det ska vi 
inte vara. Det räcker inte med det.  

I det nya Alby bibliotek är klimatet lugnare (även om det fortfarande kan bli lite 

vilt ibland). Jag frågar vad hon tror att det beror på. Margareta Berg svarar:  

En nyckel var kanske att det så tydligt vänder sig till alla generationer. En bra personal. Att 
sätta normer. Att bestämma sig för vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och det var ett väldigt 
målmedvetet arbete. Det tror jag var avgörande så att på något sätt fick en norm redan från 
början. 

Margareta lyfter alltså fram några saker som hon tror kan skapa ett bra klimat på 

biblioteket: målmedvetet arbete med vad som är tillåtet och vad som inte är det, 

att bibliotek vänder sig till många olika åldrar.  

När jag frågar om folkbibliotek kan riskera att vara för välkomnande, att bli 

en ”mötesplats” i för stor utsträckning svarar hon:  

[M]ötesplats är ju inte heller bara en plats där man träffas och pratar, mötesplats är ju att man 
gör saker i samma rum som andra människor, även om man inte ens gör de tillsammans, som 
gör att det är roligare att kanske sätta sig i ett bibliotek och studera än att göra det hemma, 
ensam. Jag tror att människor tycker om att göra saker nära andra människor. Det är en del av 
det där man brukar kalla den lågintensiva mötesplatsen.  
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Margareta Berg gör här en viktig precisering för hur ordet mötesplats ska förstås. 

Mötesplats betyder inte café, uppehållsrum eller värmestuga, utan just en 

lågintensiv mötesplats där människor tillsammans ägnar sig åt olika saker men i 

samma rum.  

Tobias håller med om att trycket från ungdomarna i Alby bibliotek ibland gör 

att bibliotekets elasticitet brister: 

Jag tänker att… biblioteket är ett rum där många olika grupper måste samsas och när man inte 
respekterar det.. till exempel genom att springa omkring och vara högljudd när någon annan 
vill läsa, då har man gått över en gräns. För då har man.. även om biblioteken har en social 
funktion så har de den här folkbildande funktionen och information och kunskap .. och den 
tanken är också viktig.. Och alla de här funktionerna måste fungera ihop och det gör de inte 
alltid i Alby och då har man överträtt den här gränsen. 

Vi pratar lite om beslutet att stänga av ungdomarnas datorer. Jag frågar om det är 

ett sätt att försöka hantera trycket:  

Ja, det stämmer. Det handlar om gränssättning och en dialog. Det här med ungdomsdatorerna 
kan inte vara annat än tillfälligt. Tycker jag i alla fall. Det kan inte vara så att biblioteket i 
Tullinge har ungdomsdatorer men inte biblioteket i Alby. Nu testade vi detta för att det har 
varit stökigt. Man kan be ungdomar att gå, eller vuxna för den delen.  

När Alby biblioteks personal känner sig tvungna att stänga ner datorer på det här 

sättet uppstår ett tillstånd när biblioteket inte längre till fullo uppfyller alla de 

funktioner som det bör. Biblioteket blir det som Margareta Berg talade om – ”ett 

bibliotek som inte längre är ett bibliotek” då det inte längre uppfyller kraven på att 

förmedla internet till alla besökare såsom bibliotekslagen kräver. Samtidigt har 

åtgärden att stänga av datorerna effekt: jag observerar att högljuddheten och 

busandet nästan helt försvinner när datorerna är avstängda och gör rummet till det 

som det är avsett att vara, en plats för läsning, lågmälda samtal, studier. Det 

intensiva trycket försvinner och biblioteket återtar sin ideala form. 

Tobias berättar att biblioteket anlitat en person som tidigare varit chef för en 

ungdomsgård i Alby:   

Vi har tagit hjälp av Alvaro här som haft en slags biblioteksassistentfunktion. Men det har 
betytt mycket för oss att han har fungerat som en slags mentor i ungdomsverksamheten, för 
mig till exempel. Att han besitter såna kunskaper. […] Han har en massa lokalkännedom och 
känner ungdomarna och har ett stort kunskapskapital som man kan ta till sig av.  

Alvaro är alltså (liksom Margareta Swanelid var när hon började arbeta på 

bibliotek) en person med en annan yrkesroll än bibliotekarie som ändå arbetar på 

bibliotek (om än bara en kväll i veckan). Han är någon med ett annat perspektiv, 

från att leda fritidsgårdar, som kommer in i organisationen och berikar den med 

andra tankar och erfarenheter än från biblioteksvärlden, något som Tobias tycker 

är värdefullt. Hans lokalkännedom och kontakter med ungdomarna i Alby tillför 

mycket för den funktion biblioteket har som socialt center.  
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Det var Alby bibliotek som skapade tanken på bibliotekets elasticitet och 

gränser. Alby biblioteksrum används verkligen och det är något positivt, men 

ibland blir unga besökare för högljudda och att hantera det kräver mycket av 

bibliotekets personal. Jag undrade hur man kunde formulera sig kring det. 

Informanterna från Botkyrka tycker att min tes stämmer; när trycket på biblioteket 

blir för hårt brister bibliotekets elasticitet och ideala form. Det går sönder. Vilken 

intensitet i trycket på lokal nivå är beror på området och även på vilka andra 

offentliga rum som finns att tillgå för invånarna. Om tillräckligt många platser 

med olika funktioner finns kanske det motverkar att besökarna använder 

biblioteket på ”fel” sätt. Delvis ligger kanske förklaringen till det hårda trycket på 

Alby bibliotek utanför biblioteket. Tobias nämner detta också i ett tidigare avsnitt 

– allt färre offentliga rum, och jag vill tillägga – som inte präglas av 

informationell kapitalism. För offentliga rum som präglas av konsumtion finns det 

gott om.  
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6 Slutdiskussion 

Här kommer uppsatsens resultat att lyftas fram, diskuteras och relateras till de 

teoretiska utgångspunkterna. En sammanfattning ges i slutet av detta kapitel och 

förslag på framtida forskning läggs också fram där. Slutdiskussionen är 

organiserad utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Syftet med denna uppsats var att avgöra om och hur det går att applicera 

begreppet elasticitet på folkbibliotek. Jag ville också koppla bibliotekens 

elasticitet till nätverkssamhället.  

6.1 Hur kan begreppet elasticitet appliceras på 

biblioteksverksamhet? 

Egentligen kan man säga att hela denna uppsats har kretsat kring denna fråga och 

att försöket att svara på denna fråga påbörjades redan i kapitel tre, i avsnittet för 

avgränsningar och definitioner. Resultaten i uppsatsen visar också att det inte var 

helt enkelt lät sig göras. Vissa verksamhetsområden lät sig inte definieras, gick 

inte att ringa in som elastiska eller icke-elastiska. De hade vissa elastiska 

kvalitéer. Begreppet gick dock på vissa sätt väldigt bra att applicera, och 

begreppet visade sig också produktivt – det skapade nya sätt att formulera vad 

som sker när bibliotek inte fungerar (se avsnitt 6.3).  En konflikt mellan ideal och 

verklighet uppstår, och biblioteken blir en scen där denna konflikt spelas upp.  

För att kunna applicera begreppet elasticitet på folkbibliotekens verksamhet 

var jag tvungen att först definiera begreppets egenskaper, vad är något när det är 

elastiskt? Jag utgick från Nationalencyklopedins definition av elasticitet och lyfte 

fram tre egenskaper som jag menar gör begreppet intressant att applicera på 

folkbiblioteksverksamhet: 1) Elasticitet betecknar hur en enhet formas av tryck 

utifrån. 2) Denna formbarhet har en gräns. 3) Om trycket på ett elastiskt objekt 

upphör, återtar objektet sin ursprungliga form.  

Jag definierade också trycket på biblioteket som två skilda sorters tryck – 

lokalt tryck och globalt tryck även om jag också insåg att det ur dessa två grova 

indelningar går att finna fler, mer exakta, indelningar.  

För att kunna avgöra huruvida folkbibliotek är elastiska var jag också tvungen 

att definiera folkbiblioteksverksamhet, vad den består av och hur den bör fungera. 
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Jag insåg att folkbiblioteksverksamhet är komplex och består av många delar. 

Genom att bryta ner folkbiblioteksverksamhet i mindre delar skapade jag mer 

hanterbara enheter. Genom att tolka två auktoritativa texter, IFLA:s riktlinjer för 

folkbiblioteksverksamhet från 2010 och svensk bibliotekslag, kunde jag definiera 

nio verksamhetsområden som utgör helheten folkbibliotek och även huruvida 

elastiska egenskaper finns inskrivna i dessa texter.  

Detta förarbete var nödvändigt för att sedan kunna undersöka två verkliga 

bibliotek och deras potentiella elasticitet, något som genomfördes i denna uppsats 

undersökningsdel. Detta instrumentaliserande av begreppet elasticitet präglar 

uppsatsens resultat snarare än Manuel Castells teoribygge, något som jag insåg 

efterhand som uppsatsarbetet fortskred. Castells teori kom bort på vägen och i 

efterhand kan jag se att nätverksteorin kanske inte var den bästa för att tolka 

elasticiteten. En teori om sociala och kulturella faktorers inverkan på människor 

och samhällen hade kunnat vara till större nytta.   

6.2 Vilka verksamhetsområden är elastiska – i text och 

praktik?  

Inte helt oväntat gick vissa av verksamhetsområdena att beskriva som elastiska, 

vissa som delvis elastiska, och vissa som inte alls elastiska. Något som jag inte 

hade förutspått var att det var svårt, om inte omöjligt, att utifrån de normativa 

texterna avgöra huruvida elasticiteten i de olika områdena hade någon gräns. 

Detta uppenbarade sig istället vid studien av biblioteken i praktiken. Även om 

gränsen inte överskreds och elasticiteten brast så var det lättare att föreställa sig en 

gräns i närkontakt med praktisk verksamhet.  

Vid jämförelsen mellan elasticiteten i texterna och elasticiteten i praktiken 

blev det också tydligt att elasticitet delvis är en tolkningsfråga och det är viktigt 

att hela tiden vara klar över vilket slags tryck som formar vad. Något som gjorde 

min jämförelse knepig var definitionen av behov. Vissa behov är mer 

allmängiltiga och andra är specifika för en viss plats och de förutsättningar som 

gäller där. Till exempel är behovet av att enkelt kunna söka och hitta en bok ett 

väldigt allmängiltigt behov i ett bibliotek. Kan man ändå säga att det behovet är 

ett lokalt tryck som formar biblioteket? Det är en fråga som jag inte helt har 

kunnat svara på. Nedan diskuterar jag åter vilka verksamhetsområden som kan 

kallas elastiska, i text och praktik. 

Beståndet är elastiskt på så sätt att det har en ideal form (framskriven i 

lagtext) och att det formas av lokalt och globalt tryck, men det var svårt att utifrån 

de normativa texterna avgöra var elasticitetens gräns skulle kunna gå. Detta gick 

dock att förstå utifrån praktiken. Beståndets elasticitet skulle kunna brista om det 

formades för hårt, eller enbart, av besökarnas önskemål eller förfrågningar. 
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Beståndets elasticitet skulle också kunna brista om trycket blir för stort i 

jämförelse med vilka resurser som finns. Om väntetiderna på en bok blir för långa 

uppfyller inte biblioteket sitt uppdrag. Bestånd är i praktiken ett elastiskt 

verksamhetsområde.  

Kunskapsorganisationen visade sig vara ett verksamhetsområde som delvis 

kan kallas för elastiskt. Undersökningen av verksamhetsområdet i praktiken gav 

inte heller några nya resultat jämfört med studien av hur elasticitet formulerades i 

de normativa texterna. Behovet att enkelt hitta medier i samlingen formar 

kunskapsorganisationen men det är ett så allmängiltigt generellt behov hos alla 

biblioteksbesökare att det är svårt att definiera som lokalt eller globalt tryck. Det 

är också svårt att se att trycket på biblioteket gällande detta behov skulle kunna bli 

för intensivt. Så intensivt att verksamhetsområdets elasticitet skulle brista. Det 

gick med andra ord inte helt att applicera elasticitet på detta verksamhetsområde. 

Det klumpiga verksamhetsområdet bibliotekarien kunde inte genom analysen 

av de normativa texterna sägas vara elastiskt, men i analysen av praktiken 

framstod det som elastiskt. Idealet som skrivs fram i IFLA:s riktlinjer är att 

personalen som arbetar på bibliotek ska ha lämplig utbildning.  Huruvida detta 

efterföljs beror på beslut tagna av bibliotekets ledning. Det går inte att utesluta att 

ett biblioteks ledning påverkas av globalt tryck då det beslutar att ha personal utan 

adekvat utbildning. Då formas verksamhetsområdet av tryck utifrån så hårt att 

dess ideala form går sönder, elasticiteten brister.  

Företeelsen med profilinköp kan också sägas frångå de ideal som ställs upp av 

IFLA. Precis som med besluten kring anställda och deras utbildning, är det inte ett 

lokalt tryck som gör att biblioteket frångår idealet. Trycket kommer inifrån men 

påverkas eventuellt av ett globalt tryck som skapar förutsättningar för denna typ 

av outsourcing, trycket från tingens ordning i nätverkssamhället.  

Detta verksamhetsområde skulle kunna formas av trender, tryck, på global 

nivå, på världsomspännande nivå, även om det är svårt att belägga. Dessa trender 

och inflytandet från dem gör att verksamhetsområdets elasticitet skulle kunna 

brista. Biblioteket fortsätter att fungera i detta brustna tillstånd.  

Läsfrämjande för unga och barn är ett verksamhetsområde som inte helt kan 

kallas elastiskt. Utifrån textstudien kunde jag inte heller direkt se att det var ett 

formbart verksamhetsområde, något som dock visade sig vid studien av praktiken. 

Den läsfrämjande verksamheten formas efter trycket från de unga som deltar i 

bibliotekets aktiviteter. Men, det går dock inte att tänka sig att detta tryck skulle 

kunna bli för hårt. Elasticiteten kan inte brista i detta fall. Därmed är detta inte ett 

verksamhetsområde som uppfyller kriterierna för vad jag har valt att kalla 

elastiskt.  

I de normativa texterna var det svårt att se hur verksamhetsområdet att ge 

tillgång till information och internet kunde formas för mycket av ett tryck utifrån. 

Detta blev däremot tydligt vid studien av biblioteket i Alby. Där var trycket, eller 
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behovet och pressen för hård på de datorer med internetuppkoppling som fanns 

tillgängliga för ungdomar. Det bråkades och lektes kring datorerna som 

bibliotekarierna beslutade att stänga av. Då sattes biblioteket ur funktion och dess 

elasticitet brast. När trycket avlägsnades genom en åtgärd (som den i Alby) 

försvann trycket och biblioteket återfick sin ideala form, men decimerat. Det 

uppfyllde inte längre de lagstadgade kriterierna för att få kallas ett folkbibliotek. 

På så sätt är detta verksamhetsområde elastiskt i praktiken. 

Bibliotekets miljö och rum uppvisar delvis elastiska drag i text men uppvisade 

helt elastiska drag i praktiken. Verksamhetsområdet formas av tryck på lokal och 

på global nivå. Det kan påverkas tryck på lokal nivå genom att utformats i 

samspel med sin omgivning. Det formas oundvikligen av tryck på global nivå då 

bibliotekets form och miljö speglar de värden som är viktiga i nätverkssamhället – 

flexibilitet, rörlighet, tillåtande ljudvolym (rentutav buller) och dessutom är 

barnens plats är framträdande. Dessa trycks inverkan sker framförallt vid 

skapandet av biblioteksrummen.  

Den utåtriktade verksamheten är delvis elastisk i både text och praktik, ingen 

skillnad blev påtaglig i jämförelsen dem emellan. Trycket från lokalområdet kan 

(och bör) forma verksamhetsområdet, och på så sätt finns elasticitet inskriven i 

normerna men det gick inte att ur lagtexten och IFLA:s riktlinjer eller praktiken 

uttyda hur elasticiteten skulle kunna brista. På så sätt är det inte ett elastiskt 

verksamhetsområde. Däremot var det tydligt att detta område kan formas olika 

mycket och att det i Alby formats mycket mer av lokalområdet än i Nacka. Eller 

åtminstone på olika sätt.  

Utifrån de normativa texterna är biblioteksplanen bara delvis ett elastiskt 

område. I praktiken blev det tydligt att biblioteksplanen verkligen formas av sitt 

område och dess invånares behov men även av globala trender. Det gick dock inte 

heller utifrån praktiken att se hur detta verksamhetsområdes elasticitet skulle 

kunna brista p.g.a. ett för hårt tryck på lokal eller global nivå. Det är alltså ett 

delvis men inte till fullo elastiskt verksamhetsområde.  

Utifrån textanalysen gick det inte att avgöra huruvida driftsformen var 

elastisk. I analysen av praktiken gick det att hävda att verksamhetsområdet är 

elastiskt. Det har en ideal form – med kommunen som huvudman och formas av 

tryck på framförallt global men även lokal nivå (genom politiska tendenser och 

trender, något som blir väldigt tydligt i Nacka). Verksamhetsområdets elasticitet 

har en gräns där det skulle kunna brista på grund av att trycket på lokal eller 

global nivå (som inkorporerats och blivit ett internt tryck) blir för hårt.  

Av nio verksamhetsområden var det alltså fem verksamhetsområden som var 

elastiska i praktiken: beståndet, bibliotekarierna, att ge tillgång till information 

och IKT, bibliotekets rum och miljö och driftsformen. Utifrån de normativa 

texterna var det svårt att förutspå elasticitetens gränser och därmed svårt att säga 

om de kunde kallas elastiska. Detta innebär också att om man hade undersökt 
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andra bibliotek hade det kanske gett andra resultat. Ett genomgående problem var 

att det globala trycket på bibliotekens verksamhetsområden var svårt att härleda 

och belägga.  

6.3 Vad sker när elasticiteten brister? 

När elasticiteten brister, såsom blev fallet i Alby då bibliotekets datorer stängdes 

av, uppstår en konflikt mellan ideal och verklighet. Biblioteket blir en scen där 

denna konflikt spelas upp. En liknande konflikt spelas upp när Dieselverkstadens 

bibliotek på eget initiativ frångår bibliotekets ideal att tillgängliggöra litteratur på 

andra språk än engelska och svenska och att erbjuda sitt bestånd gratis. Men då 

har elasticiteten inte brustit. Biblioteket har själv skapat en situation då en konflikt 

mellan traditionella biblioteketsideal och andra intressen blir synlig. Vad dessa 

andra intressen består av är dock osäkert. Att biblioteket påverkas av globala 

trender och nätverkssamhällets egenskaper är väldigt troligt, men gick inte att 

belägga.  

Var elasticitetens gräns går blev tydligt vid studien av de två bibliotekens 

verksamhet. Rättare sagt – då ett verksamhetsområdes elasticitet brister på grund 

av ett tryck utifrån blir dess elasticitets gräns tydlig, men ofta är det inte förrän då 

som gränsen går att se. Det är alltså inte enkelt att i förväg förutspå var och varför 

elasticiteten kommer att brista, för det beror helt på vilka förutsättningar som 

råder i det samhälle och bland de besökare som det specifika biblioteket har. Det 

är alltså genom att studera bibliotek som inte fungerar som man kan förstå detta 

och utifrån dysfunktion förstå vilka områden som ett bibliotek måste lägga ner 

kraft och energi på att stärka. Att studera det trycket som biblioteket utsätts för ger 

självklart också ledtrådar i var biblioteket behöver stärkas.  

I denna uppsats har jag undersökt två bibliotek i två helt olika typer av 

samhällen som också visat sig vara elastiska på helt olika sätt. Alby bibliotek som 

ligger i ett socialt och ekonomiskt utsatt område påverkades av ett lokalt tryck i 

högre grad och Dieselverkstadens bibliotek som ligger i ett rikare område 

påverkades (antagligen) av globalt tryck.  

6.4 Hur förhåller sig bibliotekets elasticitet till 

nätverkssamhället och IKT? 

Biblioteken formas båda av trender på global nivå, av teknik och politik, och 

kännetecken för nätverkssamhället går att återfinna i båda bibliotekens 

verksamhet.  
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I intervjuerna med bibliotekens personal blev detta mer tydligt än i de övriga 

undersökningarna. Representanterna från Dieselverkstadens bibliotek talade om 

bibliotek som om det vore ett företag, vilket det i deras fall också är. Genom att 

tala om biblioteken så förs biblioteken in i en ekonomisk diskurs, och det tycktes 

ganska avlägset att bibliotek är politiska verktyg, vars verksamhet styrs av 

kommunens politiker. På detta sätt avvecklas statens makt till förmån för 

företagandets.  

Ingen bibliotekspersonal trodde att internet hotade bibliotekens existens. De 

menade att bibliotekens viktigaste funktioner var social utjämning, förmedling av 

kunskap och litteratur, en vägledande roll i informationssamhället, förmedlandet 

av teknik, överbryggandet av ojämlikheter i informationskompetens och 

bibliotekets roll som offentligt rum. Funktioner som försöker kompensera och 

åtgärda de problem finns i ett nätverkssamhälle.  

Något som skulle kunna vara ett uttryck för globalt tryck var också 

företeelsen med profilinköp på Dieselverkstadens bibliotek. 

6.5 Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att försöka applicera begreppet elasticitet på 

biblioteksverksamhet för att se om detta kunde avslöja något om bibliotekets 

gränser och förhållande till nätverkssamhället.  

För att kunna applicera begreppet gjordes ett antal avgränsningar och 

definitioner. Elasticiteten tre egenskaper definierades: 1) Elasticitet betecknar hur 

en enhet formas av tryck utifrån. 2) Denna formbarhet har en gräns. 3) Om trycket 

på ett elastiskt objekt upphör, återtar objektet sin ursprungliga form.  

Två sorters ”tryck” på biblioteket definierades: tryck på lokal och tryck på 

global nivå. Tryck på lokal nivå innebär tryck från besökare och närsamhälle och 

tryck på global nivå innebär tryck från globala politiska förändringar och tekniska 

innovationer som påverkat samhället och därmed även biblioteken som en del av 

detta samhälle.  

Genom att studera IFLA:s riktlinjer och svensk bibliotekslag delades 

folkbibliotekens verksamhet in i nio mer lätthanterliga verksamhetsområden: 

bestånd, kunskapsorganisation, bibliotekarier, läsfrämjande för barn och 

ungdomar, att ge tillgång till information och internet, biblioteksrum och miljö, 

utåtriktad verksamhet, biblioteksplan, driftsform. Genom studiet av ovan nämnda 

texter utforskades även huruvida elasticitet är inskriven i dessa texter. Det blev 

tydligt att det är svårt att förutspå var elasticitetens gräns skulle kunna gå genom 

studiet av texterna. Gränsen blev dock synlig i undersökningen av Alby bibliotek 

och Dieselverkstadens bibliotek i praktiken.  
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Undersökningarna visar att vissa av fem verksamhetsområden är elastiska i 

praktiken: beståndet, bibliotekarierna, att ge tillgång till information och IKT, 

bibliotekets rum och miljö och driftsformen.  

De visar också att de två biblioteken är elastiska på olika sätt. Alby bibliotek 

formas i högre grad av lokalt tryck medan Dieselverkstadens bibliotek i högre 

grad formas av globalt tryck. Ett genomgående problem var att det globala trycket 

på bibliotekens verksamhetsområden var svårt att härleda och belägga.  

I Alby formas biblioteket mer tydligt efter besökarnas behov. Detta kan bero 

på att behoven är större, att området är mer ekonomiskt och socialt utsatt. 

Dieselverkstadens utåtriktade aktiviteter formades inte på samma tydliga sätt av 

besökarna. Detta kan bero på att besökarna inte har lika tydliga och inte lika akuta 

behov. Det kan också bero på att biblioteket försöker och också lyckas locka 

många nya besökare (tidigare icke-besökare).  

Undersökningarna visar att ett biblioteks elasticitet kan ha brustit på grund av 

ett tryck på lokal nivå, men ändå fortsätta att fungera. Biblioteken då blir ett slags 

scen där konflikter ideal och verklighet utspelas.   

Resultaten från uppsatsen visar också att internet och de egenskaper som 

kännetecknar nätverkssamhället påverkar synen på bibliotek och hur de bör 

drivas. Dessa komponenter är en del av ett globalt tryck. Det trycket påverkar med 

största sannolikhet biblioteken starkt. Detta har framförallt framkommit i 

intervjuerna med Dieselverkstadens biblioteks företrädare.  

6.6 Framtida forskning 

Denna uppsats har med hjälp av begreppet elasticitet försökt säga något om 

bibliotekets gränser och dess relation till nätverkssamhället. En svaghet i denna 

uppsats är att den försöker täcka in så mycket. Att gå in på djupet i varje 

verksamhetsområde och se hur bibliotek förhåller sig till de principer, eller lagar 

som styr dem, vore väldigt intressant.  

Jag gör i denna uppsats en koppling mellan vilken slags tryck som bibliotek 

formas av och de ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar som finns i 

det område de verkar i. Att vidare utforska denna koppling vore intressant.  

Att studera hur diskurser styr bibliotekens verksamhet och hur elastiska olika 

verksamhetsområden är i förhållande till en annan typ av ideal (än skrivna 

normerande texter) vore ett spännande nästa steg. I skrivandet av denna uppsats 

har det blivit tydligt att det i hög utsträckning är just diskurser och outtalade ideal 

som styr biblioteksverksamhet, till exempel bibliotekariernas roll.  



 88 

Käll- och litteraturförteckning  

Otryckt och empiriskt material 

 

Dokument Botkyrka kommun 

Kunskap och upplevelse Strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun 2005. 

Kunskap och upplevelse del 2 Förslag till biblioteksutveckling 2005-2010 i 

Botkyrka kommun 2005. 

Kunskap och upplevelse Strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun, Bilagor 

2005. 

Förstudie för ett nytt bibliotek i Alby centrum 2006. 

Följebrev medborgardialog 2005.  

Medborgardialog (broschyr) Kunskap och Upplevelse: Förslag till strategisk 

biblioteksplan för Botkyrka kommun 2005. 

Medborgardialog om Biblioteken i Botkyrka i framtiden – sammanställning av 

synpunkter 2005-05-17 

Nytt bibliotek i Alby centrum 2007.  

 

Dokument Nacka kommun 

Fördelning av budget för biblioteksverksamheten år 2006 inklusive förslag till 

försöksverksamhet på Dieselverkstadens bibliotek. 

Förslag till avtal mellan kulturnämnden och Dieselverkstadens biblioteks 

ekonomiska förening, försöksverksamhet år 2006. 

Försöksverksamhet med privat drift av bibliotek, 2006.  

Dieselverkstadens biblioteks verksamhetsrapport år 2009. 

Dieselverkstadens bibliotek, Verksamhetsberättelse år 2007. 

Dieselverkstadens bibliotek, Verksamhetsberättelse april-augusti 2006 .  

Utredning av verksamheten på Dieselverkstadens bibliotek – med syfte att belysa 

effekter av övergången från kommunal till privat regi av Earnst & Young 

2010.  

 

Intervjuinspelningar och intervjutranskriptioner 

Inspelning och transkribering från intervju med Margareta Swanelid, Nacka, 

2011-02-24.  



 89 

Inspelning och transkribering från intervju med Elisabeth Simonsen, Nacka,  

2011-03-11.  

Inspelning och transkribering från intervju med Margareta Berg, Tumba,  

2011-02-16.  

Inspelning och transkribering från intervju med Tobias Willstedt, Alby,  

2011-03-01. 

Inspelning och transkribering från intervju med informant 1-20, Dieselverkstadens 

bibliotek, 2011-02-10.  

Inspelning och transkribering från intervju med informant 1-21, Alby bibliotek, 

2011-02-09.  

Tryckt material  

Andersson, Marianne och Skot-Hansen, Dorte (1994), Det lokale bibliotek – 

afvikling eller udvikling? Köpenhamn: Danmarks biblioteksskole. 

Audunson, Ragnar (2005), “The public library as a meeting-place in a 

multicultural and digital context: The necessity of low-intensive meeting-

places.” i Journal of Documentation 61 (3), s. 429-441, ca 13 sid. Finns som 

e-tidskrift.  

Audunson, Ragnar (1996), Change processes in public libraries – a comparative 

project with an institutional perspective. HiO-rapport nr 1996:1, Oslo: 

Høgskolen i Oslo.  

Birdsall, William F. (2001), “Folkebiblioteket på den politiske arena” i Det 

siviliserte informasjonssamfunn – folkebibliotekenes rolle ved inngangen til 

en digital värld. Bergen: Fagbokforlaget.  

Bremberg, Alberte (2010), ”Bibliotek låter Adlibris styra urvalet av böcker” i 

Svensk Bokhandel nr 7, s. 6. Finns som e-tidskrift.  

Börjesson, Lisa (2011), Särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra 

minoriteter? En fallstudie av relationen mellan styrdokument och 

bibliotekspraktik i en lokal kontext. Masteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap, Uppsala universitet; Inst. för ABM, 2011:525. Finns i 

fulltext via DiVA, URL: http://www.diva-portal.org/  

Carnegie, Teena A.M. & Abell, John (2009),”Information, Architecture, and 

Hybridity: The Changing Discourse of the Public Library” i Technical 

Communication Quartely. Finns som e-tidskrift.  

Castells, Manuel (1996), Nätverkssamhällets framväxt, Band 1 av 

Informationsåldern – ekonomi, samhälle och kultur. Göteborg: Daidalos.  

Egholm, Charlotte och Jochumsen, Henrik (2000), “Perspectives concerning user 

fees in public libraries” i Library Management, 2000, vol. 21, nr 6,  

s. 298-336. Finns som e-tidskrift.  



 90 

Ekström, Åsa (2007), ”Profileringen av Nackabiblioteken” i Biblioteksbladet, 

årgång 92, nr 2, s.6 - 7. Finns som e-tidskrift.  

Enmark, Romulo (1992), ”Biblioteksforskning på nya vägar” i Bibliotek og 

Samfunn – forskning om bibliotek Oslo: Universitetsforlaget sid. 27-37. 

Gisolfi, A. (2010), Public libraries in transition from 20 to 21st Century Models i 

Advances in Library Administration and Organization, vol. 29, s. 1–36. Finns 

som e-tidskrift. 

Google Scholar, den amerikanska versionen. URL: 

http://www.scholar.google.com/ [2011-04-11]. 

IFLA Public Library Service Guidelines, 2nd completely revised edition (2010). 

Red: Koontz, Christie & Gubbin, Barbara. IFLA publications 147, Haag: 

IFLA.  

Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper Hvenegaard (2000), Gør biblioteket en 

forskel? Köpenhamn: Danmarks biblioteksforening.  

Johannsen, Carl Gustav (2004), “”Money makes the world go around” – fee-based 

services in Danish public libraries 2000-2003” i New Library World, vol. 105 

nr 1196/1197. Sid 21-32. Finns som e-tidskrift. 

Nationalencyklopedin, webbversionen. URL: http://www.ne.se/ [2011-04-21]. 

Nilsson, Sven (2003), Kulturens nya vägar – Kultur, kulturpolitik och 

kulturutveckling i Sverige. Malmö: Polyvalent.  

Rabe, Annina (2010), ”Bibliotekets dröm blev alltför sann” i Svenska dagbladet, 

publicerad 27 november år 2010, URL: 

http://www.svd.se/kultur/litteratur/bibliotekets-drom-blev-alltfor-

sann_5743105.svd [2011-06-12]. 

Ristarp, Jan & Anderson, Lars G., (2001), Mitt i byn! Om det moderna 

folkbibliotekets framväxt. Lund: Bibliotekstjänst.  

Rooney-Browne, Christine & McMenemy, David (2010), “Public libraries as 

impartial spaces in a consumer society: possible, plausible, desirable?” i New 

Library World. vol. 111. nr 11/12, s.455-467. Finns som e-tidskrift. 

Stattin Berg, Robin (2010), Framtidens bibliotek? Dieselverkstadens bibliotek AB, 

Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Umeå Universitet: 

Sociologiska institutionen, avd. för biblioteks- och informationsvetenskap, ht 

2010.  

Svedjedal, Johan (1993), Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och 

svensk bokmarknad 1887-1943 I-II. Stockholm: Svenska  

bokförläggareföreningen.  

Thente, Jonas (2010), ”Ombytta roller” i Dagens Nyheter , 27 november år 2010, 

URL: http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/jonas-thente-ombytta-roller [2011-

06-16]. 

 

 



 91 

Webbsidor 

Alby biblioteks webbsida. URL: http://www.botkyrka.se/ [2011-04-21]. 

Botkyrka kommuns webbsida. URL: http://www.botkyrka.se/ [2011-04-21]. 

Dieselverkstadens biblioteks webbsida. URL: http://www.dvbib.se/ [2011-04-21]. 

Nacka kommuns webbsida. URL: http://www.nacka.se/ [2011-04-21]. 

Statistiska centralbyråns webbsida. URL: http://www.scb.se/[2011-06-12]. 

Sickla köpkvarters webbsida. URL: http://www.sickla.se [2011-06-16]. 

 



 92 

Bilaga A – Frågelista till besökare 

1. Vad ska du göra på biblioteket idag? 

2. Är det det som du brukar göra eller brukar du göra andra saker på 

biblioteket? Vad då i så fall? 

3. Hur ofta skulle du säga att du besöker biblioteket? 

4. Besöker du andra bibliotek också, vilka då i så fall? 

5. Vad är viktigast för dig på biblioteket? (Är det böckerna, filmerna, platsen, 

något annat?) 

 

Så ska jag bara be att få ställa några bakgrundsfrågor: Hur gammal är du? 

Har du studerat på gymnasium? Om ja, har du studerat på universitet? 

Arbetar du? Bor du i promenadavstånd till biblioteket eller har du färdats 

med buss/tunnelbana/tvärbana/annat för att komma hit? 
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Bilaga B – Frågelista till bibliotekarie i Alby 
bibliotek  

Bakgrund 

Berätta om din bakgrund. Hur kom det sig att du blev bibliotekarie?  

Vad var det som lockade med det?  

Här är du ungdomsbibliotekarie – var det ett medvetet val?  

Vad består ditt arbete av, på ett övergripande sätt? 

Vad tycker du är roligast?  

Vad är svårast?  

Det moderna folkbiblioteket 

Du anställdes i samband med att biblioteket i Alby skulle komma till. Det var din 

andra anställning som bibliotekarie. Berätta om hur det gick till?  

Berätta om FrågeO?  

Vad skiljer ett frågeorienterat bibliotek från ett som inte är det?  

I FrågeOs rapport formulerar du vad du tänker är ett ”frågeorienterat bibliotek i 

slutet på 00-talet, ”en öppen, tillgänglig och tillåtande plats där bibliotekarier och 

besökare är jämställda.” Är det något som du fortfarande tänker?  

Finns det något du vill lägga till nu, tre år senare?   

Är Alby bibliotek ett exempel på ett sådan öppen och tillgänglig plats?  

Vad är folkbibliotekets främsta uppgift i samhället tänker du?  

Hur ser du på ert arbete här? Skiljer sig vad ni gör från vad andra folkbibliotek 

gör? 

 

IT 

Om vi närmar oss just nätverkssamhället eller informationssamhället och 

folkbiblioteken.  

Hur tänker du att IT och informationssamhället har påverkat och påverkar 

biblioteken?  
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Hur kan biblioteken arbeta för att förmedla informationskompetens? 

Tror du att IT på något sätt hotar folkbibliotekens existens? 

Befinner sig folkbiblioteken i någon slags kris?  

Hur tror du folkbibliotekens framtid ser ut?  

Om vi ponerar att flexibilitet tycks vara en utmärkande egenskap för 

informationssamhället. Hur skulle du säga att Alby bibliotek är flexibelt? 

Vad är positivt med denna egenskap?  

Finns det några risker med flexibilitet? 

Tror du att nätverkstänkandet eller flexibilitet smittat av sig även på 

biblioteksrummet?  

På vilket sätt?  

Kan man se det i Alby? 

 

Arbetet i rummet  

Hur ser arbetet i informationsdisken ut? 

Vilken sorts problem/frågor besvarar ni där?  

Vilka behov finns?  

Får du även lösa problem som går utanför din roll som bibliotekarie? 

Hur används biblioteksrummet i Alby?  

Fungerar det som man hade tänkt? 

Vilka är användarna i Alby?  

Hur märks det i arbetet vid informationsdisken? 

Jag tänker att Alby bibliotek utsätts för ett väldigt konkret tryck utifrån, genom de 

ungdomar som ibland bara är här, och busar eller använder biblioteket som 

uppehållsrum. Hur tänker du kring det?  

Riskerar Alby biblioteks gräns att överträdas av besökarna?  

Vad händer då?  

Vad tror du att det kan bero på?  

Vad kan man göra för att motverka att biblioteket används som uppehållsrum? 

Ni har precis stängt av datorerna för ungdomar. Varför och hur känns det för dig?  

 

Bibliotekarierollen och gränser 

Hur ser du på din yrkesroll när du arbetar i informationsdisken?  
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Är den okomplicerad?  

Går du utanför det som du tänker dig är din uppgift där? 

Hur ser du på bibliotekarieyrket? Tycker du att det skiljer sig mycket från en slags 

ideal/teoretisk bild av bibliotekarieyrket och verklighetens arbetsuppgifter och 

yrkesroll? 

När jag gjorde min användarundersökning var det flera som nämnde dig, ditt 

namn. Tror du att enskilda bibliotekarier, vilka de är och deras relation till 

besökarna är viktiga?   

 

Socialtjänst/uppehållsrum/medborgarkontor 

Hur ser du på bibliotekens samarbete med socialtjänst?  

Hur ser du på situationen i Fittja, där de har en resursperson på biblioteket?  

 

Slutligen: 

Nu har det gått tre år sen biblioteket uppfördes. Hur ser du framåt? 

Då har jag inga fler frågor. Är det något som du vill tillägga eller undrar över?  

Tack för intervjun.  
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Bilaga C – Frågelista till chef för biblioteken i 
Botkyrka 

Margaretas bakgrund 

Hur kom det sig att du blev bibliotekarie? Vad gjorde att du sökte dig till den 

världen?  

Hur länge har du arbetat i Botkyrka?  

Har du varit chef hela tiden? Var arbetade du innan?  

 

Folkbibliotekens verksamhet 

Om vi börjar med att försöka definiera folkbibliotekens verksamhet.   

Vad tänker du att ett modernt folkbibliotek är?  

Hur skiljer det sig från ett som inte är modernt folkbibliotek, en tidigare 

generations bibliotek?  

Är Alby ett exempel på ett modernt folkbibliotek? 

Hur tycker du att du har sett att denna utveckling (från tidigare generationers 

bibliotek och deras ideal till dagens) har skett?  

Jag tänker att talet om biblioteket som mötesplats är en viktig modern företeelse 

tänker jag.  Internet en annan. Den månkulturella, urbana, befolkningen är 

kanske en tredje på vissa sätt modern kontext som biblioteket verkar i. Att 

våga bli tydligare, t.ex. genom profilering är ett annat sätt. 

Användarperspektivet. Hur ser du på dessa aspekter?  

 

IT 

Om vi närmar oss just nätverkssamhället eller informationssamhället och 

folkbiblioteken.  

Hur tänker du att IT och informationssamhället har påverkat och påverkar 

biblioteken?  

Är internet och sociala medier en helt okomplicerad del av biblioteken?  

Hur kan biblioteken arbeta för att förmedla informationskompetens?  

Är det viktigt? 
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Om vi säger att flexibilitet tycks vara en utmärkande egenskap för 

informationssamhället. Hur skulle du säga att Alby bibliotek är flexibelt? 

Vad är positivt med denna egenskap?  

Finns det några risker med flexibilitet? 

Tror du att nätverkstänkandet smittat av sig även på biblioteksrummet?  

På vilket sätt?  

Kan man se det i Alby? 

 

Rummet – användarperspektiv  

Hur såg processen ut när ni skulle skapa det nya biblioteket i Alby?  

Berätta om hur ni förankrade planerna på ett nytt profilbibliotek i lokalsamhället? 

(Vad är profilbibliotek? ) 

Ni förde medborgarsamtal?  

Som jag har förstått det fanns det en oro bland Albyborna? 

Ni genomförde fokusgruppssamtal med högstadieungdomar för att ta reda på vad 

de ville ha.  

Hur fungerade det?  

Var du med på dessa?  

Minns du vad ungdomarna önskade sig? 

 

Berätta om FrågeO. Hur hängde ungdomsprofilen ihop med detta projekt? 

 

I FrågeO projektet har man tagit hjälp av butiksexperter för att hjälpa biblioteken 

att hålla kvar besökare längre, att bli mer ”säljande”. Hur ser du på att biblioteken 

tar hjälp från experter från handeln i sin strävan att bli mer tillgängliga?   

Finns problem? 

 Är det på ett ideologiskt eller praktiskt plan som konflikten med gamla trossatser 

för bibliotek uppstår?   

 

Jag undersöker också Dieselverkstadens bibliotek som ju har arbetat mycket för 

att vara ”lika bra som en bokhandel” eller likna bokhandeln – ni var på 

studiebesök hos dem inför skapandet av Alby bibliotek, på vilket sätt är 

Dieselverkstaden ett inspirerande bibliotek för er? 

Berätta om Rum som överraskar – projektet som Albys utformning var en del av. 

Var det en del av FrågeO? På vilket sätt ville ni överraska med rummet?  
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Berätta om arbetet med Sandellsandberg – arkitekterna. Hade de erfarenhet av att 

skapa biblioteksrum? 

Hur har de runda hyllorna fungerat?  

Finns någon motsättning mellan form och funktion?  

Ni fortsatte med samma arkitektkontor för utformningen av Fittja bibliotek, vad 

tog ni med er för erfarenhet från arbetet i Alby?  

Var Botkyrka en del av regionbibliotek Stockholms barn och ungdomssatsningar 

Hissa segel och bygga vindskydd och DOFF? Känner du till dom? Dessa handlar 

ju framförallt om att förenkla litteratursökandet för barn. Hylluppställning och 

symboler. 

 

Gränser, fritidsgård, socialtjänst 

Berätta lite om det gamla Alby bibliotek? 

I en skrivelse inför skapandet av nya Alby bibliotek skriver du att det gamla 

biblioteket ibland har använts som fritidsgård, är det en gräns som man 

skrider över då, då biblioteket blir något annat?  

Skulle man kunna säga att bibliotekets elasticitet brast då?   

Finns någon konflikt i devisen att biblioteket ska vara en mötesplats?  

När biblioteket för ungdomarna uteslutande bli en mötesplats?  

Hur kan man göra för att motverka denna konflikt? 

Om biblioteket används som fritidsgård, vad kan det bero på? Bristen på 

fritidsgårdar? 

Ser det ut på samma sätt i nya Alby bibliotek tycker du eller är det bättre? 

På många platser kombinerar man bibliotek och medborgarkontor, hur ser du på 

det?  

Är det en lyckad kombination?  

Har biblioteken i Botkyrka kontakt med de sociala myndigheterna?  

Är det ett sådant fall där gränserna för bibliotekets ansvar och uppdrag riskerar att 

bli otydliga, eller överträdas? 

 

Slutligen 

Nu har det gått tre år sen biblioteket uppfördes.  

Hur ser du framåt? 

Nu har jag inga fler frågor. Är det något du vill tillägga?  

Tack för intervjun.  
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Bilaga D – Frågelista till bibliotekarie i 
Dieselverkstadens bibliotek  

Bakgrund 

Berätta lite om din väg in i biblioteksvärlden. Hur kom det sig att du blev 

bibliotekarie? Vad var det som lockade? 

Vilken slags bibliotekarie är du?  

Vad består ditt arbete av för områden? 

Hur länge har du arbetat här i Dieselverkstaden? I Nacka?  

Har du arbetat någon annanstans innan?  

Vad tycker du är den roligaste delen av ditt arbete?  

Vad är svårast?  

Jag kanske också kan fråga dig: Är alla som arbetar här utbildade bibliotekarier? 

Har du någon uppfattning om det? 

 

Folkbibliotekets verksamhet 

Vad tänker du att ett modernt folkbibliotek egentligen är, ett folkbibliotek i 

Sverige år 2011?  

Kan man försöka definiera eller avgränsa dagens folkbibliotek?  

Hur kan man säga att ett samtida, eller folkbibliotek av sin tid skiljer sig från förra 

generationen folkbibliotek?  

Vad är de viktigaste kännetecknen tänker du? 

Är Dieselverkstaden ett exempel på detta?  

Ert koncept känns också väldigt långt ifrån ett gammaldags ideal av bibliotek som 

försöker hålla upp en kanon för sina besökare och säga – det här är god 

litteratur, det här är något att sträva efter. Snarare tvärtom, att man försöker 

lära sig av sina besökare genom att införa ny teknik och arbeta med speciella 

genrer av litteratur som sci-fi och skräck som ansetts som mindre ”fin” kultur.  

Är det en balansgång tycker du, ett gammalt folkbildningsideal och ett nytt 

användarperspektiv?  
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Är det gamla folkbildningsidealet utspelat för folkbiblioteken?  

Vad är folkbibliotekets främsta uppgift i samhället tänker du?  

Hur ser du på ert arbete här?  

Skiljer sig vad ni gör från vad andra folkbibliotek gör?  

Delar ni värderingar kring det här tror du? 

 

Om man tänker kring folkbibliotekets gränser eller vad som konstituerar ett 

bibliotek så tänker jag att ni utmanar dessa gränser genom att vara så orädda för 

att anamma metoder och kanske även tankebanor från handeln, att ni inte i 

praktiken men idémässigt utmanar gränsen för vad ett bibliotek är.  

Har ert bibliotek andra kanaler för att göra inköp än kommunala bibliotek? Hur 

fungerar det?  

 

Rummet 

Hur har ni arbetat med utformningen av biblioteksrummet?  

Ni har en väldigt fin barnhörna som besökarna verkar uppskatta?  

Hur används biblioteksrummet?  

Fungerar rummet som man hade tänkt eller används det på några sätt som man 

inte hade förutsett? 

Är ni nöjda med ert rum?  

Er policy är att vara tillåtande, inte dämpa prat, tillåta mobiltelefonprat och 

kaffedrickande. Hur tycker du att det fungerar, märker du skillnad från andra 

folkbibliotek? Märker du hur besökarna upplever det?  

Hur ser arbetet i informationsdisken ut?  

Vilken sorts problem/frågor besvarar ni där?  

Får du även lösa problem som går utanför din roll som bibliotekarie?  

Har du någonsin svårt att hålla dig till din yrkesroll? Utmanas den på något sätt? 

 

Driftsformen 

Du är bibliotekarie men också delägare i ett aktiebolag AB Dieselverkstadens 

bibliotek. Vad innebär det för ditt arbete? 

Vad tänker du är skillnaden mot att arbeta i ett kommunalt drivet bibliotek?  

 

Nu är det mycket rabalder om att Nacka kommun ska erbjuda alla bibliotek att gå 

över i privat drift. Hur ser du på det?  
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Är det något som du välkomnar? 

 

IT 

Om vi närmar oss just nätverkssamhället eller informationssamhället och 

folkbiblioteken. 

Hur tänker du att IT och informationssamhället har påverkat och påverkar 

biblioteken?  

Hur kan biblioteken arbeta för att förmedla informationskompetens? 

Tror du att IT på något sätt hotar folkbibliotekens existens?  

Befinner sig folkbiblioteken i någon slags kris?  

Hur tror du folkbibliotekens framtid ser ut?  

Om vi ponerar att flexibilitet tycks vara en utmärkande egenskap för 

informationssamhället.  

Hur skulle du säga att Dieselverkstadens bibliotek är flexibelt? 

Vad är positivt med denna egenskap? Finns det några risker med flexibilitet? 

Är även på biblioteksrummet här flexibelt?  

På vilket sätt?  

 

Slutligen 

Hur ser du på ert biblioteks framtid?  

Vad arbetar ni nu med för planer?  

Hur kan ni utvecklas?  

Då har jag inga fler frågor. Är det något som du undrar över, vill fråga om?  

Tack för intervjun. 
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Bilaga E – Frågelista till före detta chef i 
Dieselverkstadens bibliotek 

Bakgrund 

Berätta lite om din väg in i biblioteksvärlden.  

Hur kom det sig att du blev bibliotekarie?  

Vad var det som lockade? 

Hur ser din roll ut här?  

Vad består ditt arbete av för huvudsakliga delar? 

Du är ansvarig men ni uppger att här är ”alla chef, ingen chef”? Hur fungerar det? 

Vad tycker du är den roligaste delen av ditt arbete?  

Vad är svårast eller tråkigast?  

 

Folkbibliotekens verksamhet 

Vad tänker du att ett modernt folkbibliotek egentligen är, ett folkbibliotek i 

Sverige år 2011?  

Kan man försöka definiera eller avgränsa dagens folkbibliotek?  

 

Hur kan man säga att ett samtida, eller folkbibliotek av sin tid skiljer sig från förra 

generationen folkbibliotek?  

Vad är de viktigaste kännetecknen tänker du? 

Är Dieselverkstaden ett exempel på detta?  

 

Ert koncept känns också väldigt långt ifrån ett gammaldags ideal av bibliotek som 

försöker hålla upp en kanon för sina besökare och säga – det här är god litteratur, 

det här är något att sträva efter. Snarare tvärtom, att man försöker lära sig av sina 

besökare genom att införa ny teknik och arbeta med speciella genrer av litteratur 

som sci-fi och skräck som ansetts som mindre ”fin” kultur.  

 

Är det en balansgång tycker du, ett gammalt folkbildningsideal och ett nytt 

användarperspektiv?  
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Är det gamla folkbildningsidealet utspelat för folkbiblioteken?  

Vad är folkbibliotekets främsta uppgift i samhället tänker du?  

Hur ser du på ert arbete här? 

Skiljer sig vad ni gör från vad andra folkbibliotek gör?  

Skiljer sig era ideal från andra biblioteks tror du? 

 

Om man tänker kring folkbibliotekets gränser eller vad som konstituerar ett 

bibliotek så tänker jag att ni utmanar dessa gränser genom att vara så orädda för 

att anamma metoder och kanske även tankebanor från handeln, att ni inte i 

praktiken men idémässigt utmanar gränsen för vad ett bibliotek är.  

Har ert bibliotek andra kanaler för att göra inköp än kommunala bibliotek?  

Hur fungerar det?  

 

Tänker du att det finns det några problem med att ha kommersiella 

samarbetspartners? 

 

Driftsformen  

Du fick i uppdrag år 2002 att skapa ett bibliotek här och du valde själv ut fem 

medarbetare. Fanns ambitionen att bli egna företagare med från början? I 

rapporten från Ernst & Young är det lite otydligt.  

 

Berätta lite om hur allt började. Vad var det som gjorde att ni ville frigöra er och 

bli egen företagare?  

 

I Ernst & Youngs rapport står det att det handlade om att ni mötte ett motstånd i 

kommunen inför det ”förändringsarbete som ni hade påbörjat”.  Berätta om det? 

 

Enligt Ernst & Youngs rapport började kommunstyrelsen redan år 2001 undersöka 

möjligheten att skilja på finansiering och produktion inom biblioteks- och 

kulturverksamheten. Var du med redan då på någon nivå?  

Vad gjorde att ni omskapade er driftsform från ekonomisk förening tillaktiebolag?  

Vad är skillnaden?  

 

Om man ser till ert bibliotek och det här med folkbibliotekets gränser, så tänker 

jag att det är framförallt i driftsformen och på ett ideologiskt plan som ni tänjer 

på/utmanar gränserna för vad folkbiblioteket är. I IFLAs riktlinjer står att 

biblioteken ska drivas av staten eller kommuner och det gäller er också, men ni 

har ändå lösgjort er på ett sätt. Vad tänker du om det?  
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Går det att tjäna pengar på att driva bibliotek? Eller hur fungerar det?  

Tror du att helt privata folkbiblioteksliknande bibliotek kommer uppstå i 

framtiden?  

 

IT 

Om vi närmar oss just nätverkssamhället eller informationssamhället och 

folkbiblioteken. Hur tänker du att IT och informationssamhället har påverkat och 

påverkar biblioteken?  

Hur kan biblioteken arbeta för att förmedla informationskompetens? 

Tror du att IT på något sätt hotar folkbibliotekens existens? 

Befinner sig folkbiblioteken i någon slags kris?  

Hur tror du folkbibliotekens framtid ser ut?  

 

Om vi ponerar att flexibilitet tycks vara en utmärkande egenskap för 

informationssamhället. Hur skulle du säga att Dieselverkstadens bibliotek är 

flexibelt? 

Vad är positivt med denna egenskap?  

Finns det några risker med flexibilitet? 

 

Tror du att nätverkstänkandet eller flexibilitet smittat av sig även på 

biblioteksrummet?  

På vilket sätt?  

Kan man se det i Dieselverkstan? 

 

Profil 

Vilka är era största användargrupper?  

 

Det står i Ernst & Youngs rapport att ni låtit er inspireras av bibliotek i London 

som följer konceptet ”Idea stores” som ligger centralt, har en, citat: ”opretentiös 

och tillåtande atmosfär” och satsar mycket på service till besökarna. Man vill nå 

ut till grupper som inte är vana biblioteksbesökare. 

 

Det är intressant att även Alby bibliotek som jag undersökt också tagit inspiration 

av just Idea stores i London.  

Är det ett koncept som du tror är på frammarsch?   

 

I Nacka kommuns biblioteksplan, står att alla bibliotek ska ha en profil, utöver att 

de ska kunna tillgodose besökarnas grundläggande biblioteksbehov. Ni vänder er 



 105 

genom er profil mot ungdomar och ni har också ett speciellt bestånd. Berätta om 

hur ni arbetar med beståndet.  

 

Rummet 

Ni satsar också på teknik. Ni har ipads tillgängliga vid ett bord vid ingången och 

en väldigt fin spelhörna med tv-spel.  

Är tekniken en viktig del för folkbibliotekens framtid? 

 

I Nackas biblioteksplan står att: Folkbiblioteken ska: - ägna särskild 

uppmärksamhet åt äldre, funktionshindrade, invandrare och personer med svenska 

som andraspråk.  Men ni har inga medier på andra språk än engelska och svenska. 

Vad beror det på?  

 

Där kan jag kanske se att ni utmanar en av principerna som är konstituerande för 

folkbibliotek. Att man ska kunna tillhandahålla människor i närområdet böcker på 

sina modersmål. Hur ser du på det? 

 

I vårt kommersialiserade samhälle tänker jag att finns det en konflikt mellan 

synsätten på människan som konsument eller människan som medborgare. Kan du 

se att den konflikten utspelas i folkbiblioteken? På en idénivå? 

 

Slutligen  

Hur ser du på ert biblioteks framtid?  

Vad arbetar ni nu med för planer?  

Hur kan ni utvecklas?  

Då har jag inga fler frågor. Är det något som du undrar över, vill tillägga? Vill 

fråga om?  

Tack för intervjun. 

 

 

 

 


