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Inledning

Den 23 april 2014 invigdes det renoverade och utbyggda stadsbiblioteket i Göte-
borg, efter att ha varit stängt för besökare under två års tid för att rustas upp och
byggas om. Stadsbiblioteket, som ursprungligen invigdes den 2 april 1967, under
ledning  av  stadsbibliotekarie  Sigurd  Möhlenbrock,  är  centralt  beläget  vid  Gö-
taplatsen, längst upp på avenyn. Biblioteket omgärdas av stadsteater, konstmuse-
um och konserthus. Det ursprungliga stadsbiblioteket som uppfördes på Götaplat-
sen på 60-talet ritades av Lund & Valentin, och svarade mot ett bibliotek med an-
norlunda självbild och framtidsutsikter mot hur det ser ut idag. Bakom den nya
biblioteksbyggnaden står Erséus Arkitekter  AB, och inredningsarkitekten  Klara
Brunnström har ansvarat för inredningen.

Vid en första anblick är den boxformade byggnaden sig lik, även om den nu-
mera inglasade fasaden ger ett annat intryck än den 60-talsdoftande brungula te-
gelfasaden. På utsidan går det nya stadsbiblioteket i linje med ledorden ljust, öppet
och tillgängligt.  Det som intresserar mig är vad förändringen av lokalerna kan
säga oss om dagens svenska folkbibliotek på ett djupare plan? (Hur) har lokalerna
utvecklats för att bättre svara mot det som idag upplevs som bibliotekets viktigas-
te sysslor. I mångas ögon utgör vår tid en svår tid för biblioteket. När allt mer in-
formationsåtkomst sker elektroniskt, och utan bibliotekets hjälp, ställs oundvikli-
gen frågor  om existensberättigandet  av biblioteket  och deras  boksamlingar.  På
1990-talet, med internets stora genombrott, talades det om hur bibliotekarier skul-
le övergå till att bli så kallade  cybrarians, och enbart möta sina användare i det
virtuella rummet.1 Nu har det inte blivit riktigt så ännu, men det är uppenbart att
bibliotekens förutsättningar har förändrats. Oavsett hur man ser på utvecklingen
tycks det självklart att den dag biblioteksanvändaren inte längre behöver besöka
bibliotekets lokaler utan kan sköta samtliga lån och läsning hemifrån via datorn,
behöver biblioteket antingen ha hittat nya sätt att locka till sig besökare, eller bör-
jat fokusera på kompetenser som inte främst rör att tjäna fysiska besökare med fy-
siska böcker. Men i denna iver att visa sig som något nytt och modernt finns en
risk att verksamheten också blir otydlig eller spretig. Så vad prioriteras i Göte-
borgs nya stadsbibliotek, och hur svarar detta mot rådande ”biblioteksidé”? I min
uppsats tänker jag mig att de prioriteringar som gjorts i samband med ombyggna-

1  Hansson, J. (2005), Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år, s.14.
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tionen kan säga oss ett och annat gällande vad de ansvariga vid Göteborgs stads-
bibliotek anser vara centralt för bibliotekets verksamhet idag och i framtiden. För-
utom bibliotekets egna behov och önskemål präglas utformningen även av olika
styrdokument, som den bibliotekslag som finns i Sverige  och Unescos folkbiblio-
teksmanifest. Vilka ideal och intressen är det i slutändan som har legat till grund
för den förändring Göteborgs stadsbibliotek har genomgått, och vad säger detta
om folkbibliotekets roll och position i dagens svenska samhälle? 

Syfte och frågeställning

Genom en kvalitativ fallstudie av Göteborgs stadsbibliotek vill jag undersöka vad
som utgör grundpelarna inom svensk folkbiblioteksverksamhet idag. Tankar kring
detta kommer givetvis till  uttryck i den biblioteksplan som Göteborgs kommun
publicerat. Men hur överensstämmer den nya biblioteksbyggnaden med de idéer
och visioner som uttrycks i biblioteksplanen? Vilka prioriteringar görs och på vil-
ka grunder? Hur tillämpas den nya bibliotekslagen och vad får detta för följder på
verksamheten?

För att söka svar på dessa frågor hämtar jag teoretiska verktyg från organisa-
tionsteorin och en modell kallad affärsidémodellen, som den beskrivs av Bruzelius
och Skärvad i Integrerad organisationslära (2011). Här studeras verksamheter ut-
ifrån begrepp som vision, erbjudande, kunder, värderingar, resurser och varumär-
ke.  Folkbibliotek är ingen affärsverksamhet  i  traditionell  bemärkelse,  men som
framgår i teoriavsnittet handlar affärsidésynsättet inom organisationsteorin främst
om hur en organisation sköts effektivt och svarar mot kundbehov. Detta är något
som är i högsta grad aktuellt för ett bibliotek mitt i en stor utvecklingsfas. Medan
biblioteket inte säljer varor på en kommersiell marknad, är de organisationer som
erbjuder produkter, och är minst lika beroende som affärsverksamheter av att sva-
ra mot både huvudmäns och kunders, eller användares, behov och önskemål. Syf-
tet med detta angreppssätt är att diskutera hur biblioteket anpassar sig efter föränd-
ringar i det omgivande informationssamhället, samtidigt som det förblir igenkänn-
bart. Då jag utgår från att Göteborgs nya stadsbibliotek avser att svara mot visio-
ner som presenteras i Göteborgs biblioteksplan, ser jag ombyggnationen som ett
gyllene tillfälle att studera hur biblioteksvisionerna ser ut i praktiken. Jag anser
därför också att observationer är bättre lämpade än exempelvis intervjuer, då inter-
vjusvar riskerar att låna uttryck och retorik från biblioteksplanen. Med observatio-
ner hoppas jag istället nå biblioteksverksamheten som den artar sig i användarens
ögon snarare än ur bibliotekariens.
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Således går det att dela in uppsatsen frågeställning i två huvudspår, hur svarar
den nya bibliotekslokalen mot de idéer och visioner som uttalas i svensk bibliotek-
slag och Göteborgs  biblioteksplan,  och  vad kan den säga oss  om det  samtida
svenska folkbibliotekets roll och uppgift?

I min studie kommer jag uteslutande att studera Göteborgs stadsbibliotek, och
då begreppet ibland används för att  omfatta samtliga folkbibliotek i Göteborgs
kommun ska det understrykas att jag här endast syftar till det nyrenoverade Stads-
biblioteket vid Götaplatsen. Jag vill besvara dessa frågor genom att analysera om-
byggnationen och de nya bibliotekslokalerna genom affärsidémodellen, där fokus
ligger på kunder, erbjudande och resurser.

Disposition

Uppsatsen inleds med ett kapitel där relevant tidigare forskning presenteras för att
ge en övergripande introduktion till det svenska folkbibliotekets ursprung, feno-
menet biblioteksplaner samt biblioteksbyggnader. Därefter presenteras den teore-
tiska  grunden  för  studien  och  metodens  utformande.  Avsnittet  Centrala  idéer
inom modern folkbiblioteksverksamhet går igenom relevanta styrdokument för att
skaffa en mer konkret förståelse om vilka idéer och bestämmelser folkbiblioteks-
verksamheten i Sverige har att förhålla sig till. Därefter följer den empiriska un-
dersökningen som består dels av en analys av Göteborgs stads biblioteksplan och
dels en presentation av de observationer som har gjorts på Göteborgs stadsbiblio-
tek. Resultaten diskuteras löpande i dessa kapitel. Slutligen följer en slutdiskus-
sion där resultaten gås igenom och problematiseras, varpå en sammanfattning ges.
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Bakgrund

I följande avsnitt presenteras hur biblioteksverksamheten i Sverige och i Göteborg
har sett ut över tid, och vilka förändringar den genomgått. I huvudsak är det forsk-
ning som diskuterar hur värderingar och verksamhet har vuxit fram och förändrats
hos folkbiblioteket. På grund av uppsatsens ämne kommer mycket fokus att ligga
på samtiden. Därefter presenteras tidigare forskning på utformandet och använ-
dandet av biblioteksplaner samt studier gjorda om modern biblioteksarkitektur.

Forskningsfältet är brett, och medan det hade varit intressant att gå djupare in
på aspekter som bibliotekens marknadsföring och förtjänst, eller hanterandet av
nya medier, bedöms ovan nämnda huvudspår vara vad det finns utrymme för inom
uppsatsen. 

Det svenska folkbibliotekets framväxt

Idag har folkbiblioteket en självklar plats i det svenska samhället men för att förstå
hur det har kommit att bli så, och varför biblioteksverksamheten idag ser ut som
den gör kan det vara bra att känna till vilken utveckling folkbiblioteket har genom-
gått sedan det uppkom i Sverige. I essän Det lokala folkbiblioteket över tid – för-
ändringar över hundra år skildrar Joacim Hansson, filosofie doktor i biblioteks-
och  informationsvetenskap  vid  Linnéuniversitetet  i  Växjö,  folkbibliotekens  ut-
veckling i Sverige de senaste hundra åren. Hansson tar i sin genomgång upp hur
informationssamhället har förändrats, och vad detta har inneburit för biblioteken. 

När det vi idag kallar folkbibliotek en gång uppkom rådde andra villkor och
informationsbehov i  samhället.  Beroende på hur man definierar  folkbiblioteks-
verksamhet, går det att spåra traditionen till lite olika härkomst. Vissa menar att
kyrkans bokspridningsprojekt under 1700-talet har legat till grund, en annan viktig
händelse är 1842 års Folkskolestadga, som ledde till att sockenbibliotek upprätta-
des runt om i landet. Vid sidan om dessa utvecklades också en biblioteksrelaterad
verksamhet i samband med folkrörelsernas framfart, där litteraturen skilde sig från
de religiöst laddade skrifterna hos sockenbiblioteken.2 Till skillnad från den reli-
giösa, sedelärande läsningen, handlade det hos folkrörelserna om andra intressen,

2  Hansson, J. (2005), s.19.
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kopplade till bland annat nykterhets- och arbetarrörelsen. Hansson beskriver hur
dessa folkrörelsebibliotek i större utsträckning bidrog till att utveckla en identitet
hos biblioteket, och 1905 började ett statlig bidrag delas ut till kommunala biblio-
teksverksamheter. Trots detta menar Hansson att dagens bibliotek inte har med sig
särskilt mycket från vare sig socken- eller folkrörelsebiblioteken, utan istället vill
han hitta en förklaring i hur man i Norden under 1900-talets början började ta efter
idéer från den amerikanska ”public library”-verksamheten. Dessa idéer, som hand-
lade om att biblioteket skulle vara gratis och öppet för alla, lanserades i Sverige av
Valfrid Palmgren med bland annat skriften Bibliotek och folkuppfostran, där hon
redogjorde för sina erfarenheter från USA. Dessa idéer mötte dock visst motstånd
i det dåtida klassamhället, och även från folkrörelsernas håll hördes vissa prote-
ster,  då vissa ansåg att  kommunaliseringen av folkbiblioteken motarbetade den
grundidé hos folkrörelsen som en självständig motkraft mot etablissemanget. And-
ra såg utvecklingen som nödvändig, och Hansson konstaterar att det är ”just i rum-
met mellan den fria folkbildningen och det formella utbildningsväsendet som folk-
biblioteken under stora delar av 1900-talet funnit sin plats.”3 Förutom Palmgren
nämns även Greta Renborg som viktig för folkbibliotekets utveckling i Sverige.
Precis som Palmgren hämtade Renborg inspiration och idéer från utlandet, genom
att besöka bibliotek i USA och Storbritannien. Renborg var involverad i 1950-ta-
lets uppsökande verksamhet som syftade till att nå ut till de användare som själv-
mant inte tog sig till biblioteket, för att bland annat öka läsandet ute i glesbygden.
Förutom att öka spridningen geografiskt skulle det framöver även handla om att
nå ut till särskilda grupper genom arbetsplatser vilket låg till grund för olika ar-
betsplatsbibliotek. Dessa verksamheter, som tog plats utanför bibliotekets vanliga
lokaler framhävde bibliotekets sociala ansvar, då man ägnade sig åt grupper som
ansågs ”kulturellt underprivilegierade.”4

Utifrån denna bakgrund råder idag olika uppfattningar om vad  bibliotekets
ansvar innebär, och vad som lämpar sig eller inte i dess bestånd. Sedan 1970-talet
har verksamheten utvecklats på ett sådant sätt ”att vi idag måste tala om bibliote-
ken som något annat än en renodlad kulturinstitution”5,  menar Hansson. Under
1980-talet fick marknadstänkandet allt större inflytande på samhället, och så även
inom bibliotekssektorn. Hansson urskiljer att man började prata om biblioteket på
ett nytt sätt, där marknadstermer som ”kunder” blev aktuella. Idag handlar det för
biblioteken förutom att försöka urskilja användargrupper i behov, också om att
hitta sätt att visa sig relevant i den kommunala kontexten. ”Rädslan för att inte
platsa där har sedan mitten av 1980-talet kunnat ses som en central drivkraft i så-
väl den lokala som nationella biblioteksutvecklingen.”6 Hansson tecknar en kom-
plicerad bild av dagens biblioteksverksamhet, där det inte längre handlar om vare

3  Hansson, J. (2005), s.22.
4  Hansson, J. (2005), s.20-24.
5  Hansson, J. (2005), s.28.
6  Hansson, J. (2005), s.30.
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sig en renodlad kulturinstitution eller informationscentral, arbetet sker vanligtvis i
projektform där ”en rad aktiviteter som tidigare tillhört den permanenta verksam-
heten lyfts ut och görs som tidsbegränsade projekt”7. Vad olika bibliotek för tillfäl-
let inriktar sig på skiftar därför mycket utifrån vad det pågående projektet syftar
till, och det praktiska arbetet kan se ut på olika sätt. Hansson nämner bland annat
samverkan med skolor och högskolor, men också att biblioteken ibland själva får
fungera som lärocentran. Här ses en förändring i hur besökande studenter som ti-
digare kunde anses som ett problem idag har blivit till en tillgång. Denna utveck-
ling,  med användare som snarare väljer bibliotek beroende på geografisk place-
ring än bibliotekstyp, har också bidragit till ett behov av anpassning från bibliote-
kens sida.8 Som en förklaring till detta nämner Hansson det växande antalet di-
stansstuderande som många gånger enbart har det lokala folkbiblioteket att tillgå.
Samtidigt som folkbiblioteken rör sig alltmer mot att bli utbildningsbibliotek, sker
också en annan utveckling, där bibliotekets förvaltande uppgift är i centrum. Detta
hittar  Hansson i  hur  det  på olika  platser  i  Sverige  börjat  utvecklas  så  kallade
ABM-samarbeten, inspirerat av hur det ser ut i Storbritannien och Norge.9 

Dagens informationsteknologi öppnar nya möjligheter för biblioteksverksam-
heten,  men  ställer  samtidigt  också  nya  krav.  Inom stadsbiblioteket  i  Göteborg
finns idag något som kallas det digitala biblioteket. Av förklarliga skäl är detta
fortfarande ett ungt forskningsområde, men många studier har redan gjorts på hur
folkbibliotek i Sverige har tagit sig an det förändrade informationslandskapet ge-
nom olika digitala  satsningar.  Caroline  Negussies  uppsats  Folkbibliotekets  nya
roll i det digitala bibliotekets epok: om e-böcker, Internetbaserade ljud- och tal-
böcker och förbättrad tillgänglighet till  folkbiblioteket  i  Stockholms län  (2013)
och Hanna Carlssons avhandling  Den nya stadens bibliotek. Om teknik, förnuft
och  känsla  i  gestaltningen  av  kunskaps-  och  upplevelsestadens  folkbibliotek
(2013) diskuterar båda vad teknikutvecklingen medför för folkbiblioteken. Bland
de saker som tas upp är biblioteken som mer än en fysisk plats genom närvaro i
sociala medier och nedladdningsbart material,  samt de förändrade publicerings-
och distributionsvillkor digitaliseringen medfört. Negussie visar i en enkätstudie
hur det digitala biblioteket ökat tillgängligheten för folkbiblioteken i Stockholms
län, bland annat genom att göra delar av bibliotekskatalogen tillgänglig hemifrån
för de som inte har tid eller av andra anledningar inte har möjlighet att besöka bib-
lioteket på plats.10 Dock visade det sig viktigt att det digitala biblioteket marknads-
förs och synliggörs för att minska barriärerna till den nya tekniken, samt att biblio-
tekspersonalen är kapabel att hjälpa till i tekniska frågor som rör användandet av
de nya medierna, allt för att minska barriärerna. Studien visar på det digitala bibli-

7  Hansson, J. (2005), s.31.
8  Hansson, J. (2005), s.36.
9  Hansson, J. (2005), s.41.
1 0  Negussie, C. (2013), Folkbibliotekets nya roll i det digitala bibliotekets epok: om e-böcker, Internetbase-
rade ljud- och talböcker och förbättrad tillgänglighet till folkbiblioteket i Stockholms län. s.81.
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oteket som en kompletterande verksamhet, snarare än något som helt ska ersätta
det fysiska biblioteket.11 Carlsson vänder blicken mot Stadsbiblioteket i Malmö,
och undersöker vilka föreställningar som framträdde när biblioteket byggdes om
mellan 2009-2011 och särskilt fokus ligger på den avdelning som ansvarar för bib-
liotekets webbnärvaro.12 Avhandlingen berör hur förändringar och tillämpningen
av nya strategier genomförs och vilka konsekvenser detta får för personal och an-
vändare. I huvudsak är det tre huvudspår för bibliotekets utveckling som framträ-
der. Det första temat, av Carlssons kallat ”breddning och utflytande”, handlar om
att bredda bilden av bibliotekets arbete mot ett mer upplevelseförmedlande kultur-
hus, för att på så sätt locka fler typer av användare.13 Det andra temat ”förnyelse,
flexibilitet och konkurrens” hänger delvis ihop med föregående kategori genom
hur den nya verksamheten konkurrerar med nya aktörer inom kulturbranschen. Det
tredje temat ”synlighet, förnuft och känsla” svarar mot bilden av ett bibliotek i kris
och behov av förändring, då det syftar till att synliggöra biblioteket och dess (nya)
verksamhet samt sprida en positiv bild av det.14 Carlsson ser de förändringar som
genomförts i Malmö som en del av en global trend ”där industristäder försöker
hitta en ny roll i […] ett postindustriellt samhälle”15. Carlssons avhandling exemp-
lifierar hur den samtida diskussionen om bibliotek handlar om så mycket mer än
vilken typ av medier de ska handskas med. Lika mycket handlar om vilka aktivite-
ter och upplevelser verksamheten ska rymma. 

När information plötsligt blir lätt att nå på egen väg måste biblioteket tydliga-
re visa upp sin kompetens. I en magisteruppsats från 1997 har Elin Hjortsberg och
Sarah Nyström studerat synen på marknadsföring hos Göteborgs stadsbibliotek.
Uppsatsen utgår ifrån att biblioteket anpassar sig till en hårdare konkurrenssitua-
tion till följd av ett snabbare och mer tillgängligt informationsflöde. Nedskärning-
ar har också inneburit ökad konkurrens om ekonomiska medel. I uppsatsen tittar
Hjortsberg och Nyström närmare på ”vad biblioteket gör för att stärka sina positio-
ner i den ökande konkurrensen och i det allt mer hårdnande ekonomiska klima-
tet”16. I studien använder man sig av Philip Kotlers definition av marknadsföring
”som en process genom vilken man byter värden med varandra”17, där marknads-
föring ses som något ständigt pågående snarare än tillfälliga insatser. Man skiljer
också på två typer av marknadsföring, den produktorienterade och den kundorien-
terade. I uppsatsen beskrivs ur marknadsföringssynpunkt hur Göteborgs stadsbib-
liotek har valt att urskilja sina målgrupper, och hur försöken att nå ut till dessa såg
ut. 1995 genomgick biblioteksverksamheten i Göteborg en omorganisation, vilket
1 1  Negussie, C. (2013), s.86.
1 2  Carlsson, H. (2013),  Den nya stadens bibliotek. Om teknik, förnuft  och känsla i gestaltningen av kun-
skaps- och upplevelsestadens folkbibliotek, s.18.
1 3  Carlsson, H. (2013), s.169.
1 4  Carlsson, H. (2013), s.172.
1 5  Carlsson, H. (2013), s.179.
1 6  Hjortsberg, E. & Nyström, S. (1997), Marknadsföring, vad är det? En fallstudie på Göteborgs stadsbibli-
otek, hur personal och politiker uppfattar marknadsföring, s.1.
1 7  Hjortsberg, E & Nyström, S. (1997), s.20.
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ledde till att varje avdelning fick en egen chef. Organisationsstrukturen blev mer
platt och decentraliserad, vilket möttes av ett blandat mottagande hos personalen. I
den nya ordningen hamnade information och marknadsföring på en egen avdel-
ning, vilket möjliggjorde en personal mer specialiserad för ändamålet.18 I uppsat-
sen framkommer att bibliotekspersonalen har svårt att definiera marknadsföring
och därför inte riktigt kan ge ett tydligt svar på hur de ser på den. Uppsatsen ger en
möjlig förklaring till detta i att detta skulle kunna bero på att marknadsföring är
något som personalen inte diskuterar eller funderar över. Majoriteten av respon-
denterna i studien anser marknadsföring som viktig, men tror inte att biblioteket är
särskilt bra på det. Bibliotekets marknadsföring skedde genom tidningsannonser,
affischer och informationsblad, samt genom samarbeten med skolor, förlag och
bokhandlare.19 Det kommenteras även hur Göteborgs stadsbibliotek inte har gjort
någon marknadsplan, och saknar tydliga marknadsföringsstrategier. Även bibliote-
kets idé om att ha alla som målgrupp beskrivs som omöjlig, och att prioriteringar
är oundvikliga. Även om det finns prioriterade grupper verkar det handla om en
ovilja att beskriva dem som särskilda målgrupper.20 Uppsatsförfattarna ställer sig
också frågande till de prioriterade grupper som finns, då de bland annat menar att
den i bibliotekslagen urskilda användargruppen ”unga vuxna” inte är en homogen
grupp. Uppsatsen diskuterar hur biblioteken i Sverige kan använda sig av mark-
nadsföring som strategi för att locka till sig användare i en allt hårdare konkurrens.
I uppsatsen undersöks vilka uppfattningar som råder hos folkbiblioteket gällande
marknadsföring, dels ur personalens och dels ur organisationens perspektiv.  En
tydlig marknadsföringsstrategi och en förbättrad intern kommunikation efterfrå-
gas.

Biblioteksplaner

De biblioteksplaner som idag är en självklar del av folkbibliotekens verksamhet är
ett relativt ungt fenomen i Sverige. Det var i 1996 års bibliotekslag som utveck-
landet  av  biblioteksplaner  först  föreslogs.21 Hedemark  och  Börjesson  förklarar
bakgrunden till att en bibliotekslag togs fram med att diskussioner om låntagarav-
gifter hade börjat föras på flera håll i landet, vilket sågs som ett hot mot bibliote-
kets själva grundidé.22 Med den reviderade bibliotekslag som trädde i kraft 1 janu-
ari 2014 ”förstärktes kraven på folkbibliotekens planering och uppföljning”23.  På

1 8  Hjortsberg, E & Nyström, S. (1997), s.51.
1 9  Hjortsberg, E & Nyström, S. (1997), s.52.
2 0  Hjortsberg, E & Nyström, S. (1997), s.64.
2 1  Bibliotekslag (SFS 1996:1596), § 7.
2 2  Hedemark, Å & Börjesson, L. (2014), ”Att använda en plan – fenomenet biblioteksplaner och begreppet
användning problematiserat”, s.94.
2 3  Hedemark, Å & Börjesson, L. (2014), s.95.
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uppdrag från Svensk biblioteksförening sammanställde Peter Almerud inför instif-
tandet av den nya bibliotekslagen Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblio-
teksplan  (2005).Texten är en uppföljning till  Biblioteksplaner – en idéskrift  från
2001, och avser att förklara bibliotekslagen för att underlätta utformandet av de
biblioteksplaner som efterlyses i den. Dokumentet ger en grundlig genomgång av
bibliotekslagen som den då såg ut, och förklarar en biblioteksplan som ett politiskt
dokument som inte är en verksamhetsplan, men en förutsättning för en sådan.24 Se-
dan bibliotekslagen gjorde varje svensk kommun enligt lag skyldig att upprätta en
plan för sin biblioteksverksamhet har Kungliga biblioteket publicerat flera utred-
ningar som tittat på olika frågor gällande biblioteksplaner, där bland annat policys
kring medier, barn och tillgänglighet har granskats.25 Därtill har biblioteksplanerna
studerats utifrån såväl innehåll som utformande, tillämpande och uppföljning av
forskare och universitetsstudenter.26 Hedemark har diskuterat biblioteksplaner och
den samtida biblioteksdebatten i både  Det föreställda biblioteket  (2009) och  Sy-
nen på barn och barns literacy – en studie av folkbiblioteksplaner  (2013). Flera
studier har även gjorts där fokus legat specifikt på en eller några kommuners bibli-
oteksplaner.  Börjesson (2011) har undersökt hur bibliotekslagen tolkas i en mer
lokal kontext samt hur riktlinjerna tillämpas i praktiken i en fallstudie av bibliote-
ken i Malmåkers kommun, Olander Geraghty och Persson (2010) studerade Hel-
singborgs biblioteksplan och Antonsson och Aspernäs (2007) tittade på de biblio-
teksplaner som tagits fram i Botkyrka, Mariestad, Götene och Haninge.  Nybergh
och Odin (2007) har jämfört sex olika kommuners biblioteksplaner ur ett idéana-
lytiskt perspektiv, med avsikt att täcka in olika typer av kommuner, exempelvis
storstäder, förortskommuner, glesbygdskommuner. En tendens som framträder är
att  de olika biblioteksplanerna framhäver bibliotekets  folkbildande ansvar samt
skyldigheten att erbjuda en fri och jämlik tillgång till sitt material. Idéer som rakt
av svarar mot bibliotekslagens riktlinjer.  Redan i  bibliotekslagen från 1996 ut-
trycktes det att biblioteken skulle ”ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshind-
rade samt invandrare och andra minoriteter.”27 Flera studier har gjorts specifikt
även inom detta område.28

På flera håll har nyttan med planerna ifrågasatts, och kritik har riktats mot hur
biblioteksplanerna rymmer mängder av olika målsättningar som ibland strider mot
varandra.29 Hedemark och Börjesson visar hur begreppet ”användning” kan förstås
gällande biblioteksplaner, och konstaterar att ”planen är ett medel för kommunika-
tion mellan bibliotekets huvudman och medborgaren”30. I en artikel argumenterar
2 4  Almerud, P. (2005) Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan. s.9.
2 5  KB (2012), Barnen i planerna; KB (2012) Bibliotekens planer; KB (2014) Hinder för folkbibliotekspla-
ner.
2 6  Hedemark, Å & Börjesson, L. (2014).
2 7  Bibliotekslag (SFS 1996:1596) § 8.
2 8 Ahlryd, S, Vigur, L & Hansson, J. (2010), Biblioteken och de nationella minoriteterna – hur svenska folk-
bibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. 
2 9  Hedemark, Å & Börjesson, L. (2014), s.110.
3 0  Hedemark, Å & Börjesson, L. (2014), s.106.
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de för att användning kan förstås utifrån en rad olika villkor, varför det är viktigt
med en gemensam förståelse av hur biblioteksplanerna ska överföras till verklig-
heten. Då vi fortfarande är i ett tidigt skede av biblioteksplanerna återstår det att se
vilka effekter de får på biblioteksverksamheten. Vissa har anklagat de befintliga
planerna för att sakna visioner, andra menar att de mest reproducerar bibliotekens
självbild i teorin. Därtill har nyttan ifrågasatts med att biblioteken ska ta fram egna
planer när de ofta samverkar på sätt som gör dem betydligt mindre självständiga
än vad planerna får det att verka.31 Den sistnämnda invändningen är också något
som berörs i Göteborgs biblioteksplan, där man nämner hur stadens biblioteks-
verksamhet ”hanteras av flera olika huvudmän och har olika inriktning […] är det
inte självklart att de olika huvudmännen formulerar samma mål för sin biblioteks-
verksamhet.”32

 

Biblioteksbyggnader

De förändringar som biblioteksverksamheten har genomgått på senare tid har tyd-
ligt återspeglats i bibliotekens lokaler. På visa platser har försök gjorts med att in-
tegrera  biblioteken  med  andra  kulturrelaterade  verksamheter  genom så  kallade
kulturhus. På andra håll har man försökt att ytterligare synliggöra en biblioteks-
verksamhet som upplevs vara i behov av ett uppsving, genom centrala, öppna lo-
kaler.33 När stadsbiblioteket i Göteborg stängde för ombyggnad behövde givetvis
material och personal flyttas någon annanstans, där de kunde vara av nytta för sina
användare. Detta gav Göteborgs kommun möjlighet att prova en mängd tillfälliga
små nischbibliotek. Vissa försök, som Stadsbiblioteket 300m2 på Södra Hamnga-
tan, blev kvar även efter att Stadsbiblioteket på Götaplatsen hade nyöppnat.

I artikeln ”Att torgföra information,  vetande och kultur”  (1989) konstaterar
Arne Sträng att medan folkbibliotekens grunduppgifter är bestående över tid, så
förändras  ”villkor,  målgrupper  och därmed  färdriktningar  ständigt”34.  De första
folkbiblioteken låg inhysta i lokaler tillhörande andra verksamheter som skolsalar
eller föreningslokaler, eller så delade boksamlingarna rum med museisamlingar.
Det var med biblioteksbyggnaderna i Östersund och Norrköping, uppförda 1912-
13, som den självständiga bibliotekslokalen växte fram.35 Sträng beskriver hur ut-
vecklingen av biblioteksbyggnaden fortsatte, bland annat med Stockholms stads-
bibliotek som på sin tid var nyskapande, mot att så småningom leda till en etable-

3 1  Ekström, Å (2014), ”Biblioteksplaner – varför så svårt och trögt”.
3 2  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.3.
3 3  Johansson, J. (2001), Från bibliotek till kulturhus: organisations- och verksamhetsförändring på ett bibli-
otek. 
3 4  Sträng, A. (1989), ”Att torgföra information, vetande och kultur”, s.155.
3 5  Sträng, A. (1989), s.156.
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rad standard för folkbibliotek bestående av ”en vestibul, en låneexpedition, till hö-
ger om denna vuxenböcker och till vänster barn eller tvärtom. Båda skulle kunna
övervakas genom glasdörrar. Folkbildningsanknytningen markeras genom en före-
läsningssal”36. Även om detta format säkerligen i viss mån går att återfinna i mo-
derna bibliotekslokaler, har givetvis mycket hänt sedan denna standard upprätta-
des. Sträng menar att det var med det framväxande välfärdssamhället efter andra
världskriget som biblioteket började göras mer tillgängligt och antog en mer av-
slappnad hållning till sina besökare, bland annat kunde detta ske genom att biblio-
teken placerades i anknytning till andra kulturverksamheter, vilket skulle underlät-
ta för besökare att ha vägarna förbi. På 1960-talet kom dock som en reaktion mot
de allt vackrare biblioteksrummen en trend med mer industriinspirerade lokaler,
som för att markera att biblioteket var en verksamhet som ägnade sig åt folkbild-
ning snarare än ren finkultur.37 

Medan folkbiblioteket  har en bestående roll  i  samhället,  har dess placering
och framtoning tydligt präglats av olika samtidsideal. I uppsatsen En mötesplats
med utsikt och ett öppet rum för insikt. En studie av folkbiblioteksarkitektur och
synen på  folkbiblioteksrummet (2014)  studerar  Erik  Bergsten  folkbiblioteken  i
Halmstad och Lomma, båda byggda på 2000-talet för att ta reda på vilka värde-
ringar och attityder dessa byggnader ger uttryck för. Bergsten visar hur gamla bib-
liotekskoncept har omtolkats för att bättre svara mot vår tids behov. ”Öppenhet”
har vidgats med de nya biblioteken från den tidigare innebörden av öppna hyll-
samlingar till en idag mer rumslig innebörd som kommer till uttryck direkt genom
bibliotekslokalen. Ett annat begrepp Bergsten tar upp är hur biblioteken säger sig
vilja fungera som ”mötesplatser”. Tidigare skedde mötet på biblioteket mellan an-
vändare och böcker, idag handlar det främst om möten mellan olika användare,
menar Bergsten. Detta möjliggörs bland annat genom att caféverksamhet bedrivs i
anknytning till bibliotekets lokaler.38 Andra aspekter i den moderna biblioteksloka-
len är att de ses uppkomma i en tid av förändring, en förändring som antas fortsät-
ta, varför de också måste vara anpassade för framtiden. Detta ska göras genom att
byggnaderna är flexibla och hållbara. Bergsten ser som en tänkbar förklaring till
hur platsförankring och mötesplats funktioner blir allt viktigare att biblioteksrum-
met inte längre nödvändigtvis är ”den plats där kunskap tillgängliggjorts” som det
historiskt sett har varit.39 Även Eva Dahlbäck studerar i uppsatsen  Att bygga ett
bibliotek: En studie av funktion och rörelse i tre nyinrättade biblioteksbyggnader
(2009) moderna biblioteksbyggnader. Utifrån Kungliga tekniska högskolans bibli-
otek, Sambiblioteket i Härnösand och Vitterhetsakademiens bibliotek jämförs det
färdiga resultatet mot de idéer och krav som på förhand fanns på de nya byggna-

3 6  Sträng, A. (1989), s.156.
3 7  Sträng, A. (1989), s.156.
3 8  Bergsten, E. (2014), En mötesplats med utsikt och ett öppet rum för insikt. En studie av folkbiblioteksarki -
tektur och synen på folkbiblioteksrummet, s.48-49.
3 9  Bergsten, E. (2014),  s.51.
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derna. Samtliga tre bibliotek behövde nya lokaler på grund av platsbrist och krav
från modern teknik. Samtliga tre bibliotek uttryckte också ambitioner om att i sina
nya lokaler kunna fungera mer som en mötesplats.40 Dahlbäck sammanfattar jäm-
förelsen med att de tre biblioteken skiljer sig i såväl storlek, stil och målsättning,
men att samtliga är ”moderna bibliotek med öppna ytor och stora öppna samling-
ar, där så mycket som möjligt har öppnats för låntagarna”41. De öppna och ljusa yt-
orna tycks alltså vara något som genomsyrar 2000-talets bibliotek. 

4 0  Dahlbäck, E. (2009), Att bygga ett bibliotek: En studie av funktion och rörelse i tre nyinrättade biblioteks-
byggnader. s.85.
4 1  Dahlbäck, E. (2009), s.89.
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Teori och metod

Det finns idag en rad förslag på vad de som kommer till biblioteket ska kallas. I
uppsatsen kommer de att beskrivas som användare, då jag personligen finner ter-
men mindre problematisk än exempelvis kunder, besökare eller låntagare när man
pratar om gruppen i stort. Kund har för många innebörden av köpare, där en vara
erhålls mot betalning, medan detta i viss mån stämmer för den skattebetalande be-
sökaren på folkbiblioteket svarar det inte särskilt väl mot det faktiska möte som
sker mellan användaren och bibliotekarien. Samtidigt utgör kunder en av kategori-
erna i affärsidémodellen, varför begreppet kommer att användas i anknytning till
den teoretiska modellen, snarare än för att tala om de som kommer till biblioteket.
Besökare kan kännas en aning begränsande, där besökare låter något passivt jäm-
fört med dagens syn på biblioteksverksamheten som ett samspel mellan yrkespro-
fessionella och deras målgrupp. Låntagare fångar inte heller tillräckligt av dagens
biblioteksverksamhet, som vill vara så mycket mer än endast en utlånare av böck-
er. Därför finner jag termen användare lämplig då den inte begränsar de som an-
vänder biblioteket till att fylla ett visst särskilt syfte.

Affärsidésynsättet

Den teoretiska grunden till uppsatsen är hämtad från organisationsläran, som foku-
serar på hur organisationer uppstår, fungerar och utvecklas i teori och praktik. I
uppsatsen är det särskilt affärsidésynsättet, så som det beskrivs i Integrerad orga-
nisationslära av Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad, som tillämpas. Affärs-
idésynsättet  bygger  på  flera  olika  synsätt  inom  organisationsteorin,  och  ut-
gångstanken är hur ”den som vill framgångsrikt utveckla och förändra en organi-
sation måste göra det med utgångspunkt i en mycket god förståelse av organisatio-
nens  affärsidé”42.  Begreppet affärsidé förstås i sammanhanget syfta till organisa-
tioners  effektivitet  och  förnyelseförmåga,  snarare  än  nödvändigtvis  ekonomisk
lönsamhet.43

4 2  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), Integrerad organisationslära. s.20.
4 3  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.104.
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Inom organisationsläran handlar det om att studera olika delar av organisatio-
ner för att hitta förklaringar till hur de fungerar och varför. Bruzelius och Skärvad
förklarar  själva  organisationsidén  som ”att  mål  kan  uppnås  effektivare  genom
samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar.”44 Inom organi-
sationsbegreppet skiljer man på  formell  organisation  (samordnad skötsel av ar-
betsuppgifter) och social organisation (samspel mellan människor). Det som kän-
netecknar en formell organisation är att arbetet är tydligt uppdelat,  att det före-
kommer specialisering, samordning och styrning, att det finns tydligt ledarskap
och noga uttalade mål.45 Beroende på vad som styr organisationens mål kan orga-
nisationer delas in i fyra olika grundtyper.   Dessa kallas hos Bruzelius och Skär-
vad för  medlemsorganisationer,  affärsorganisationer,  serviceorganisationer och
samhällsorganisationer.46 Folkbiblioteket kan, lite beroende på hur man tyder de-
ras uppdrag, här antingen klassas som en service- eller samhällsorganisation.

Bruzelius och Skärvad beskriver som tre grundläggande faktorer för att en or-
ganisation ska fungera  effektivitet,  förändringsförmåga och  legitimitet.47 Effektiv
är den organisation som uppnår sina angivna mål, föränderlig är den organisation
som är benägen att vidareutvecklas och anpassa sig efter nya behov och utmaning-
ar. För en organisations legitimitet handlar det om att bygga upp förtroendekapital
och bland annat genom moraliskt och etiskt riktigt agerande och därefter bedriva
sin verksamhet i linje med detta. Affärsidésynsättet kan förenklat sägas handla om
samspelet  mellan de  produkter  som en organisation erbjuder,  värdet  som detta
skapar för användarna samt de resurser som organisationen drar nytta av. Hos en
välfungerande affärsidé  råder  en god överensstämmelse  mellan  kundens behov
och det organisationen erbjuder, samt att organisationen besitter de relevanta kom-
petenser och resurser som krävs.48 

En ständigt återkommande målsättning inom affärsidésynsättet är effektivitet,
som ytterligare kan delas in i yttre effektivitet och inre effektivitet. Yttre effektivi-
tet går ut på att organisationen ägnar sig åt rätt saker, och hur nöjda användarna är
med den produkt eller service som erbjuds. Inre effektivitet handlar om att själva
genomförandet sker på ett logiskt sätt, hur effektivt en organisation drivs, exem-
pelvis ur kostnadssynpunkt. Relaterat till yttre effektivitet finns ett begrepp kallat
strategisk position. I företagssammanhang handlar det här om kombinationen av
den lönsamhetspotential som finns i organisationens affärsområde och den affärs-
position organisationen har där. ”I en föränderlig omvärld blir det allt viktigare att
försvara och flytta fram strategiska positioner. Det kan kräva teknologibyte, in-
brytning  på  nya  marknader  (kunder  och/eller  geografiskt),  organisationsföränd-
ringar, rationaliseringar m.m.”49

4 4  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.25.
4 5  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.27.
4 6  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.29.
4 7  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.36.
4 8  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.100.
4 9  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.103.

20



Affärsidén kan enligt modellen sägas börja i den vision verksamheten är utfor-
mad efter. Därefter kommer yttre affärsidé som behandlar vad organisationen kon-
kret ska ägna sig åt och vem man ska rikta sig till. Sist har vi inre affärsidé som
beskriver hur genomförandet går till på organisationsnivå.50 Bruzelius och Skärvad
menar att ”en slagkraftig affärsidé är ett resultat av ett historiskt förlopp och av
flera idéer, enskilda personers drömmar, ambitioner och erfarenheter samt praktis-
ka lösningar på problem, som successivt smälts samman på ett unikt sätt.”51

Affärsidémodellen som analysverktyg

Uppsatsen avser att studera en enskild organisation, i detta fall Stadsbiblioteket i
Göteborg och behöver därför mer konkreta analysredskap. För detta består affärs-
idémodellen av fem övergripande komponenter, som måste överensstämma för en
effektiv organisation. Som utgångspunkt för en analys av detta slag menar Bruze-
lius och Skärvad att det är viktigt att förstå huruvida verksamheten i fråga bygger
på en, eller flera affärsidéer. Detta beror på att den enskilda affärsidén fungerar
som grundkomponent  och utgångspunkt  inom affärsidémodellen.  Det  är  därför
lika viktigt för observatör som för organisationerna själva att inte försöka förstå
fenomen hemmahörande i  olika,  ibland motstridiga idéer  som delar av en och
samma. Affärsidéer går ut på att tillfredsställa kunder. Vilka kunderna är kan såle-
des urskiljas genom vilka behov organisationens erbjudanden avser att tillfreds-
ställa. När det handlar om en större mängd kunder kan dessa behöva segmenteras.
För företag kan denna indelning hjälpa till att visa vilka kunder som ger företaget
störst lönsamhet. För biblioteket kan det istället tänkas ge en fingervisning om vil-
ket material som är mest efterfrågat, eller vilka delar av befolkningen som förbises
i bibliotekens satsningar. En grundläggande kundbaserad indelning ser vi idag ge-
nom hur verksamheten är uppdelad i bland annat folkbibliotek och skolbibliotek.
Centrala begrepp inom kundkoncept är behov, värde, egenskaper, förväntningar.52

Erbjudande beskriver den vara eller tjänst organisationen erbjuder sina kun-
der. Gällande erbjudanden kan det vara relevant att undersöka hur dessa tillfreds-
ställer kundens behov. Det är hur väl erbjudandena svarar mot kunderna som av-
gör organisationens yttre effektivitet. Erbjudandet kan beskrivas på lite olika sätt.
Ett sätt är utifrån ekonomiska fakta, det vill säga kostnader och säljantal.  Ett annat
sätt är att fokusera på hur erbjudandet tillgodoser kundernas behov. För organisa-
tionens effektivitet är det nödvändigt att inneha och använda nödvändiga resurser.
I regel utgörs organisationers viktigaste resurser av kompetens och personal, tek-

5 0  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.106.
5 1  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.107.
5 2  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.118-119.
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niska/fysiska resurser, processer och system, partners, kapital. Vilka resurser som
är viktigast för den enskilda organisationen beror bland annat på bransch och kun-
der. Det är hur väl resurserna svarar mot erbjudandena som avgör organisationens
inre effektivitet.53

Organisationens varumärke  är ett  sätt  att  skaffa  sig  legitimitet,  och många
gånger är varumärket värt mer än fysiska och finansiella tillgångar. Ett starkt varu-
märke lockar eller behåller inte bara kunder, utan även arbetskraft. En organisa-
tions varumärke kan identifieras genom organisationens värderingar, och vad den
erbjuder sina kunder. Bruzelius och Skärvad skiljer här på  image (hur kunderna
ser på organisationen), profil (hur organisationen vill uppfattas) samt identitet (hur
organisationen ser på sig själv). För ett starkt varumärke behöver dessa svara väl
mot varandra.  En organisations värderingar ligger till grund för de prioriteringar
organisationen är beredd att göra, vilka kunder som uppfattas som intressanta, vil-
ka produkter man vill erbjuda eller vilka resurser som är viktiga att besitta. Vid
förändringar i en organisation är det viktigt att rådande värderingar tas i beaktning
för att inte organisationens legitimitet  ska ta skada. Vidare listar Bruzelius och
Skärvad en rad faktorer som är avgörande för att en affärsidé ska kunna omsättas
till en effektiv organisation. Dessa faktorer utgörs av uppgift, mål, strategi, kultur,
kritiska  resurser  och  arbetsprocesser,  personalidé,  ledarskap,  organisationsform
samt styrformer och -system.54

Material och Metod

För att besvara uppsatsens frågeställning kommer en kvalitativ fallstudie genom-
föras.  Sharan B. Merriam menar  i  Fallstudien som forskningsmetod  (1994) att
”fallstudiemetoden är vidare lämplig när syftet med en utvärdering är att skapa en
bättre förståelse av den dynamik som ligger bakom ett program.”55 Studien består
av två delar, där den första delen kommer att utgöras av en  litteraturstudie, där
styrdokument  och andra relevanta dokument  relaterade till  ombyggnationen tas
upp för att urskilja vilken vision och  värderingar verksamheten drivs utifrån, samt
vilka användargrupper man urskiljer samt riktar sig till. Merriam påpekar att do-
kument lämpar sig väl som källor för kvalitativa fallstudier, då de kan ge en empi-
risk grund, och är stabila då forskaren inte påverkar dem genom sin blotta närva-
ro.56 Fokus kommer här att ligga på att systematiskt urskilja och diskutera vilka
kontinuerliga idéer som återfinns, om det går att hitta motsättningar mellan olika
idéer och visioner som presenteras, samt vad dessa idéer och visioner kan säga oss

5 3  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.123.
5 4  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.124-126.
5 5  Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod. s.44.
5 6  Merriam, S. B. (1994), s.121.
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om bibliotekets uppgift. Litteraturstudien kommer att konkretiseras genom obser-
vationer av den färdiga biblioteksbyggnaden, som ställer vad som sägs i dokumen-
ten mot hur det ser ut i verkligheten. Först presenteras litteraturstudien i ett eget
avsnitt, varpå ett avsnitt om observationsstudien tar vid. Avslutningsvis kommer
en jämförande diskussion där resultaten ställs mot varandra för att besvara uppsat-
sens frågeställningar. Såväl litteratur som bibliotekslokaler analyseras utifrån af-
färsidémodellen för att se hur idéerna uttrycks i skrift och manifesteras i byggna-
den. 

De teoretiska analysredskapen hämtas huvudsakligen från organisationsteorin
och affärsidémodellen.  För det praktiska observationsarbetet utgår jag ifrån Ar-
vastson och Ehns Etnografiska observationer. I mina observationer går det inte att
komma ifrån min roll som bibliotekariestudent, vilket medför goda förkunskaper
om bibliotekets praktik. Det är omöjligt för mig att helt  kliva ur rollen och de
medföljande förväntningar som riskerar att prägla vad jag ser. Med detta i åtanke
har jag beslutat att observationer utgör en bättre analysmetod än intervjuer, då det
sistnämnda skulle riskera att bli ett samtal mellan två yrkesmänniskor. ”Observa-
tionstekniken innebär ju att man studerar iakttagbara saker. Det handlar om vad
människor faktiskt gör. Man utesluter sådant som man kommer åt i intervjuer, till
exempel vad de själva anser att de gör, eller vad de tycker”57. Genom observations-
studien ges möjlighet att studera verksamheten ur användarens fysiska position.
Jag avser därför också att beskriva observationerna så genomskinligt det bara går,
för att visa vad som ligger till grund för de tolkningar som görs. Att de iakttagelser
och det urval som görs sker genom mina bibliotekarieögon bedöms däremot som
oundvikligt, då avsikten med uppsatsen inte är att göra en användarstudie. Enligt
Arvastson & Ehn är observationer ”beroende av förhandskunskap, tolkningar och
beskrivningar, som gör att de pågår under en längre tid än det tar att betrakta en
händelse eller ett förlopp”58. Med detta i åtanke behöver kanske inte bara mina för-
kunskaper ses som en begränsning som riskeras skymma användarperspektivet,
utan även en tillgång som möjliggör just den här observationsstudien. Den eventu-
ella hemmablindhet jag ger mig ut för att upptäcka kan ju i hög grad även gälla
mig som en del av yrkesgruppen. Fördelar jag har är att jag ännu inte har kommit
ut i yrkeslivet och att mina erfarenheter från just Göteborgs stadsbibliotek är be-
gränsade till användarrollen. Den etnografiska observationshandbok jag har tagit
hjälp av fokuserar mycket på kulturella mönster och människors beteenden. Jag
har främst haft hjälp av de delar där den tar upp observationstekniker och rent me-
todologiska överväganden. I viss mån handlar även min observationsstudie om
människors behov och beteende i hur dessa legat till grund för folkbibliotekets ut-
formande.

5 7  Arvastson, G. & Ehn, B. (2009), Etnografiska observationer. s.161.
5 8  Arvastson, G. & Ehn, B. (2009), s.25.
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Dokument och texter

Det dokument som utgör grunden för litteraturstudien är Biblioteksplan för Göte-
borgs Stad 2013 – 2021. Analysen av detta dokument kommer att kompletteras av
läsningar av bland annat  Svensk bibliotekslag,  Unescos folkbiblioteks- och skol-
biblioteksmanifest (förkortat Unesco) och IFLA:s/Unescos manifest om mångkul-
turella bibliotek (förkortat IFLA), för att kontextualisera biblioteksplanen.
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Centrala idéer inom modern folkbiblioteksverk-
samhet

Här följer en genomgång av de dokument och riktlinjer som uppges ha legat till
grund för eller på andra sätt inspirerat biblioteksplanen i Göteborg. De styrdoku-
ment som främst tas upp är  Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest,
Svensk bibliotekslag, IFLA:s/Unescos manifest om mångkulturella bibliotek (fort-
sättningsvis IFLA) och genomgången avser att ge en överblick av dokumentens
innehåll och kännedom om de centrala idéer de framför. Först presenteras idéer
som rör synen på användare och kunskap, därefter följer idéer som tar upp biblio-
tekets samhällsansvar och funktioner i det demokratiska samhället.

Redan 1949 tog Unesco i samarbete med International Federation of Library
Associations (IFLA) fram ett Folkbiblioteksmanifest. Sedan dess har dokumentet
uppdaterats och utvecklats tre gånger, senast 1994, och finns idag översatt till fler
än 20 språk. Manifestet ger idag i tolv punkter riktlinjer för drivandet och utveck-
landet  av  folkbiblioteksverksamhet.  IFLA:s/Unescos  mångkulturella  biblioteks-
manifest  fokuserar på bibliotekets ansvar i  det mångkulturella  samhället.  Detta
kan läsas som ett komplement till Unescos manifest, som särskilt tar upp vad ett
mångkulturellt samhället innebär för biblioteksverksamheter, och vilka skyldighe-
ter detta medför för biblioteket. Den 31 oktober 2013 utfärdades en ny svensk bib-
liotekslag, som trädde i kraft 1 januari 2014. Avsikten var bland annat att tydligare
garantera att biblioteksverksamheten skulle skyddas från kommersiella intressen
och finnas tillgänglig över hela landet. I lagen fastslås bland annat att varje svensk
kommun måste ha ett folkbibliotek, samt att ”biblioteken i det allmänna biblio-
teksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bi-
dra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”59. Förutom bibliotekens ända-
mål tar lagen upp ansvarsfördelning, prioriterade grupper, särskilda bestämmelser
kring  folkbibliotek  och  skolbibliotek  samt  kräver  att  samtliga  kommuner  och
landsting i  Sverige upprättar  biblioteksplaner.  Användandet av dessa ska sedan
följas upp av den myndighet  som av regeringen ges i  uppdrag att  ha nationell
överblick över biblioteksväsendet. Detta dokument presenterar särskilda bestäm-
melser för olika typer av bibliotek, och det är främst de som rör folkbibliotek som
tas upp här.
5 9  Bibliotekslag (SFS 2013:801) § 2. 
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För alla (särskilt för vissa) användare och material - öppen-
het, mångfald

Unesco uttrycker i sitt manifest att det är folkbibliotekets uppgift att göra all typ
av kunskap lättillgänglig för sina användare, som är alla, oavsett ålder, ras, kön,
religion, nationalitet,  språk eller samhällsklass. För de som av någon anledning
inte kan ta del av det ordinarie utbudet ska särskilda tjänster erbjudas.60 Dessa tan-
kar går igen i IFLA:s manifest, där det föreslås att biblioteken ska ”ge service åt
alla samhällsmedborgare utan att göra åtskillnad på grund av kulturell och språklig
bakgrund.”61 Medan verksamheten  är  till  för  alla,  erkänner  också IFLA att  det
finns  grupper  med  särskilda  behov  som  bör  ägnas  särskild  uppmärksamhet.
Främst handlar det här om ”kulturellt och språkligt missgynnade grupper”62. Mer
specifikt kan detta handla om ”minoriteter, asylsökande och flyktingar, personer
med  tillfälligt  uppehållstillstånd,  gästarbetare  och  ursprungsbefolkningar”63,  det
vill säga grupper som ofta marginaliseras i mångkulturella samhällen. Som priori-
terade grupper som ska ägnas särskild uppmärksamhet på biblioteken urskiljs per-
soner med funktionsnedsättning, vilka ska erbjudas litteratur och tekniska hjälp-
medel som låter dem ta del av biblioteksinformationen på ett fullgott sätt. Även de
nationella minoriteterna samt personer med ett annat modersmål än svenska ska
prioriteras. Här handlar det om att biblioteken ska erbjuda litteratur på minoritets-
språken, övriga språk samt på lättläst svenska. Unesco föreslår vidare att alla sor-
ters medier ska finnas representerade och material ska finnas som lämpar sig för
alla åldrar. I Bibliotekslagens sjätte paragraf heter det att ”Folkbibliotekens utbud
av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.” 64 I sin omfattning
syftar dessa riktlinjer givetvis till att inkludera, men någonstans måste även en ex-
kludering ske för att det ska gå att urskilja verksamhetens fokus. I Bibliotekslagen,
som går mycket på Unescos rekommendationer, står det att biblioteken ska ”sär-
skilt främja läsning och tillgång till litteratur”, men även ge ökad kunskap om an-
vändandet av informationsteknik för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet
i kulturlivet.”65 Utan en tydligare definition av litteraturbegreppet är det svårt att
säkert säga vad detta innebär. Vidare heter det att biblioteken ska ”främja litteratu-
rens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning”66

samt att det ska vara tillgängligt för alla. Som en av de tolv punkter som i Unescos

6 0  Svenska unescorådet (2006), Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest. s.9.
6 1  ”IFLA:s/Unescos manifest om mångkulturella bibliotek” (2014), s.26.
6 2  IFLA (2014), s.26.
6 3  IFLA (2014), s.26.
6 4  Bibliotekslag (SFS 2013:801) § 6.
6 5  Bibliotekslag (SFS 2013:801) § 7.
6 6  Bibliotekslag (SFS 2013:801) § 2.
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manifest ska beskriva folkbibliotekets uppgifter föreslås att biblioteken ”ska vara
öppna för alla konstnärliga uttrycksformer”67. Detta bör förstås som en uppmaning
om att man inte ska fastna i föreställningen om att ett bibliotek i första hand ska
syssla med dokument i bokform på ett sätt som gör andra medietyper sekundära
eller åsidosatta. Detta betyder givetvis inte, vilket många gärna tycks befara, att
biblioteken ska sluta med böcker, utan snarare att de inte ska begränsa sig till dem.
Förändrade läsvanor ställer krav på biblioteken att utveckla sin kompetens och ut-
öka sina samlingar. Idén om olika dokumenttyper, både sett till material och inne-
håll, svarar givetvis mot den om olika typer av användare. Dessa tankar om att
biblioteket ska erbjuda allt till alla återkommer vidare i idéerna om mångfald.

Som en annan aspekt av bibliotekens tillgänglighet  tas den fysiska platsen
upp. Unesco anser att biblioteksbyggnaderna bör vara “centralt belägna, att loka-
lerna är anpassade för läsning och studier, försedda med lämplig teknisk utrust-
ning och har tillräckligt öppethållande för att passa användarna.”68 Bibliotek och
huvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet är enligt lagen skyldiga att sam-
verka. Detta innebär bland annat att de ska ställa materialet i sina samlingar till
allmänt förfogande, genom exempelvis fjärrlån.

Mångfald

I samtliga av dokumenten framgår det att alla ska vara välkomna på biblioteket.
Detta betyder också att alla ska ha möjlighet att ta sig till och runt inne i bibliote-
ket, att alla ska ha möjlighet att ta del av det material biblioteket erbjuder. I detta
ser Unesco det även som bibliotekets uppgift att ”främja kontakten mellan olika
kulturer och stimulera en kulturell mångfald”. IFLA uttrycker det att ”Kulturell
och språklig mångfald är mänsklighetens gemensamma arv och bör vårdas och be-
varas till gagn för alla”. Dessa tankar täcker även in personalstyrkan som även den
bör återspegla det mångkulturella samhället. I Biblitoekslagen står det att Sveriges
folkbibliotek  måste  erbjuda  litteratur  på de  nationella  minoritetsspråken,  andra
språk samt på lättläst svenska. (SFS 5 §) 

6 7  Svenska unescorådet (2006), s.10. 
6 8  Svenska unescorådet (2006), s.12.

27



Samhällsnyttan - folkbildning, utbildning, utveckling

Förutom idéer om vem biblioteket är till för och hur det ska utformas för att möta
dessa användare på bästa sätt uttrycks också tankar om vilken konkret nytta biblio-
teket ska göra för samhället. Som tidigare har tagits upp vilar folkbiblioteksverk-
samheten på tankar om vikten av medborgarnas fria tillgång till information i det
demokratiska samhället. Men förutom att främja folkbildningen i stort efterfrågas
mer specifika insatser som rör utveckling och utbildning av olika slag.

I Unesco:s manifest heter det att “Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum
utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande [...] och en kulturell utveck-
ling för den enskilde och för olika grupper i samhället”.69 I detta ser vi hur biblio-
teken förväntas tjäna som en utbildningsresurs för samhällets  medborgare.  Det
sägs i  bibliotekslagen att  biblioteken ska främja språkutveckling och stimulera
barns och ungdomars läsning.70 I Unescos manifest handlar bibliotekens utbildan-
de ansvar framförallt om läsrelaterade aktiviteter, där biblioteken ska bistå med
material,  men också aktiviteter som inspirerar och stimulerar läsning hos såväl
barn  som vuxna.  Förutom att  stärka  läsvanor,  ska  folkbiblioteken  även  stödja
självstudier. I detta avseende blir givetvis bibliotekarien en viktig pedagogisk re-
surs, med ansvar att synliggöra och förmedla bibliotekets bestånd. Bibliotekarien
på folkbiblioteket  ska förmedla bibliotekets  resurser,  och utbildad personal  ses
därför av Unesco som en förutsättning för att biblioteket ska kunna erbjuda sina
tjänster på ett fullgott sätt. Det närmsta man kan kommer i bibliotekslagen är i hur
det understryks att bibliotekets tjänster ska präglas av kvalitet, däremot sägs inget
konkret om personalens kompetenser.71

Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av
en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kul-
tur och information. Unesco beskriver “en fri och obegränsad tillgång till kunskap,
tankar,  kultur och information” som nödvändig för att  medborgarna ska kunna
delta i ett demokratiskt samhälle. Bibliotekslagen garanterar en avgiftsfri tillgång
till information. Utöver den mer konkreta utbildningsfunktionen, efterfrågar Une-
sco även att biblioteken främjar något som kan beskrivas som mer personlig ut-
veckling. Folkbiblioteket ska vara en plats som främjar och stimulerar kreativitet
och fantasi. Som en annan del av den bildande funktionen ska biblioteket även
hjälpa  till  med  folkbildning och synliggöra  bland annat  kulturarvet.  Även den
muntliga berättartraditionen ska ges stöd.

6 9  Svenska unescorådet (2006), s.9.
7 0  Bibliotekslag (SFS 2013:801) § 8.
7 1  Bibliotekslag (SFS 2013:801) § 11.
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Förutom mångfald i utbudet är det viktigt att bibliotekets tjänster och samling-
ar inte formas av ideologiska, politiska eller religiösa påtryckningar, menar Une-
sco. Även kommersiella påtryckningar ses som icke önskvärda.72 Unesco uttrycker
det att folkbiblioteken ska ”garantera medborgarna tillgång till alla slag av sam-
hällsinformation”73, och rekommenderar att en lagstiftning och biblioteksplanering
utformas för att på längre sikt garantera en tydligt nationell bibliotekspolitik. Det
föreslås också att handlingsprogram tas fram på lokal nivå som tydligt fastställer
mål, prioriteringar och utbud av tjänster.”74

Folkbiblioteken i Göteborg

Stadsbiblioteket i  Göteborg är en av åtta verksamheter som ligger under Göte-
borgs stads kulturnämnd. Stadsbiblioteket i Göteborg omfattar de allmänna kom-
munala biblioteken, och består totalt av 25 bibliotek. Stadsbiblioteket ligger under
kulturnämndens huvudmannaskap, och därtill finns 24 stadsdelsbibliotek som har
respektive stadsdelsnämnd som huvudman.75 Idag finns minst ett stadsdelsbiblio-
tek i samtliga tio stadsdelsnämnder.

2011 uppmätte Göteborgs folkbibliotek 4,17 miljoner besök, och sammanlagt
registrerades 4,2 miljoner utlåningar till 170 000 användare. Det finns i Göteborg
inget bibliotek som särskilt riktar sig mot vuxenstuderande. Istället får folkbiblio-
teken i Göteborg årligen ekonomiskt stöd från Vuxenutbildningsförvaltningen för
att bidra med biblioteksservice som riktar sig till vuxenstuderande.

Stadsbiblioteket i Göteborg ingår i den nationella biblioteksdatabasen Libris. I
Göteborg finns även Göteborgs universitetsbibliotek och Chalmers bibliotek. Stat-
liga bibliotek är enligt lag skyldiga att samverka med övriga bibliotek genom att
tillgängliggöra sitt bestånd för fjärrlån. Idag är det däremot inte möjligt att fjärrlå-
na material från universitetsbiblioteken i Göteborg genom stadsbiblioteket, då uni-
versitetsbiblioteket inte är villiga att skicka runt medier med post i staden utan
istället välkomnar biblioteksanvändare att vända sig direkt till dem. Den kultur-
strategi som idag finns för Göteborgs stad togs usprungligen fram 1998. 2009 god-
togs ett förslag om att handlingsplanen skulle revideras, varpå en omarbetad ver-
sion kallad Kulturprogram för Göteborgs stad fastställdes 2013.

7 2  Svenska unescorådet (2006), s.10.
7 3  Svenska unescorådet (2006), s.11.
7 4  Svenska unescorådet (2006), s.11.
7 5  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.4.
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Litteraturstudie

I analysens första del är det Biblioteksplan för Göteborgs stad 2013-2021  som
studeras. Här ligger fokus på att urskilja de visioner och värderingar som uttrycks i
den. Analysens andra del tar upp de observationer som utförts på biblioteket, med
avsikt att undersöka vad biblioteket konkret ägnar sig åt i praktiken, och vem man
faktiskt riktar sig till. Vad kan vi då lära oss om dagens folkbiblioteksverksamhet
utifrån exemplet Göteborgs stadsbibliotek? För att bättre förstå hur de idéer och
målbilder som presenteras i Göteborgs biblioteksplan tjänar som en helhet kom-
mer de nu att analyseras utifrån de kategorier som presenterades i affärsidémodel-
len. Biblioteksplanen ger en grundläggande beskrivning av verksamhet och mål-
sättningar, men är som vi tidigare sett prov på inte på egen hand nog för att täcka
in de riktlinjer stadsbiblioteket är utformat efter. Detta avsnitt avser att ge en bild
av verksamheten, så som den beskrivs av biblioteket självt. Detta rör frågor som
vilka visioner och värderingar man avser att arbeta utifrån, samt i viss mån vilka
användare man vill rikta sig till, vad man vill erbjuda och hur, men även vilka re-
surser som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheten på ett fullgott sätt,
och hur folkbiblioteket i Göteborgs varumärke ser ut. Genom att skilja de olika
aspekterna utifrån de kategorier som tas upp i affärsidémodellen kan vi få en upp-
fattning om hur de samspelar med varandra. De fem kategorierna kunder, erbju-
dande, resurser, varumärke och värderingar behandlas här i  logisk ordning och
börjar med att diskutera värderingar då de anses ligga till grund för verksamheten.
Därefter diskuteras kunder, eller användare. Efter att vi gått gått igenom vilka vär-
deringar som kommer till  uttryck samt vem man avser rikta verksamheten till,
kommer vi gå in på hur man vill bemöta dessa med ett erbjudandet. Avslutnings-
vis behandlas resurser och varumärke.
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Biblioteksplan: för alla, öppenhet, mångfald

Inför antagandet  av den nya bibliotekslagen som skulle  ställa  krav på svenska
kommuner och landsting att utforma särskilda biblioteksplaner fastslogs redan den
13 juni 2013 Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013 – 2021. Sedan tidigare fanns
redan en regional biblioteksplan samt en bredare kulturstrategi, men nu utformade
man även utifrån bibliotekslagens önskemål en specifik biblioteksplan för Göte-
borgs kommun. Att biblioteksplanen sträcker sig fram till just 2021 beror på att
det är stadens jubileumsår, och målsättningen är att då se ”en förändrad stadsbild
med en ny biblioteksstruktur.”76 I biblioteksplanen understryks det att planen ska
ses som ”ett policydokument som anger färdriktning för stadens samtliga biblio-
tek.”77

Svenska folkbibliotek är enligt lag skyldiga att bedriva en verksamhet som
riktar sig till  alla och som präglas av öppenhet, neutralitet och mångfald. I den
biblioteksplan man tagit fram i Göteborg efterlyses, i linje med bibliotekslagen, ett
starkare fokus på prioriterade grupper. Verksamhetsplaner har upprättats av de oli-
ka biblioteken som ingår i Göteborgs folkbibliotek, men det finns även en gemen-
sam vision och verksamhetsidé formulerad för samtliga folkbibliotek i Göteborg. I
biblioteksplanen understryker man också att bibliotekens bestånd ska ses som ge-
mensamt ur användarsynpunkt, och fritt kunna reserveras genom samtliga enheter,
oavsett var de är inköpta. Göteborgs folkbibliotek köper in ”medier som är av in-
tresse både för allmänhet och studerande”78, även när detta innebär ren kurslittera-
tur. Detta motiveras med att det för användaren är ”relativt ointressant vem som är
huvudman för den biblioteksverksamhet man väljer att använda”79. Att det i dags-
läget inte är möjligt att fjärrlåna material från Göteborgs universitetsbibliotek till
Stadsbiblioteken i Göteborg är något som i biblioteksplanen beskrivs som ett ”ut-
vecklingsområde.”80

Dokumentet stödjer sig såväl på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, som Unescos folkbiblioteksmanifest. Även riktlinjer från FN:s barn-
konvention tas upp och för biblioteksverksamheten lyfts bland annat ”varje barns
rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet, och föreningsfrihet”81 som sär-
skilt viktiga. På direktiv från Bibliotekslagen ska lån av litteratur alltid vara kost-
nadsfria, och särskild uppmärksamhet ägnas åt ovan angivna prioriterade grupper.

7 6  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.20.
7 7  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.21.
7 8  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.22.
7 9  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.23.
8 0  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.24.
8 1  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013),  s.7.
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Vision och verksamhetsidé

I biblioteksplanen formuleras målbilder och verksamhetsidéer. Ledorden är ”Till-
gängligt – Relevant – Öppet”, och det är tänkt att om- och tillbyggnaden av stads-
biblioteket ska fungera som ett startskott för denna satsning. Biblioteken ska enligt
planen även fungera som mötesplatser som erbjuder media, information och IT-
teknik som svarar till  befolkningens behov. ”Biblioteken ska med professionell
handledning och relevanta arrangemang möjliggöra läsning och språkutveckling,
upplevelser och lärande, kreativitet och eget skapande samt ge lust och motiva-
tion.”82 Unesco och IFLA betonar i sina manifest bibliotekets demokratiska ansvar,
och hur det bör tjäna för att erbjuda folket möjligheter till utbildning och utveck-
ling. I Bibliotekslagen befästs dessa idéer ytterligare. I Göteborgs Biblioteksplan
listas sju målbilder, som på olika sätt kan sägas svara mot dessa idéer.

1. Det komplexa biblioteket med det varierade innehållet; här nämns ”komplexitet
i utbud, service och miljö” som viktiga aspekter. Biblioteket beskrivs här som
”mötesplatser” där kultur och information ligger till grund.

2. Det demokratiska biblioteket där allas medverkan spelar roll, handlar om delak-
tighet och fäster vikt vid bibliotekets skyldighet att vara flexibelt och benäget
till  variation.  Punkten  betonar  att  bibliotekets  besökare ”aktiva  användare”
snarare än ”passiva låntagare”, och att inköp och planering ska ske i dialog
med dessa.

3. Det samtida biblioteket och öppna biblioteket, betonar vikten av tillgänglighet.
Punkten lyfter fram synlighet och öppenhet, och beskriver det som ”bibliote-
kens uppgift att synas och vara en del av staden.”83 Förutom det dygnet runt-
öppna digitala  biblioteket  föreslås  generösa öppettider  även hos  de fysiska
biblioteken, i form av tidiga morgnar, kvällar och helger, där de olika enheter-
na kompletterar varandra. Även tillgänglighet för människor med funktions-
nedsättning nämns som en prioritet.

4. Det angelägna biblioteket med den höga användningen, föreslår att biblioteken
ska ” förhålla sig teknikneutrala till olika medieformat”84. Tanken är att olika
medier ska svara mot olika behov, och att varje användare enkelt ska kunna nå
det den söker. Samtliga bibliotek ska erbjuda specialmedia och språklig mång-
fald.

8 2  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.3.
8 3  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.10.
8 4  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.11.
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5. Det berättande biblioteket och inbjudande biblioteket, vill bjuda in användarna
till upplevelser och delaktighet.

6. De olika kompetensernas bibliotek där allas kunskaper är av betydelse, avser att
svara till mål för läsfrämjande och digital delaktighet.

7. Det lärande, lyhörda och kompetenta biblioteket, lyfter fram biblioteken som lä-
rande organisationer, där det är viktigt med kompetensutveckling och nätver-
kande även utanför den egna organisationen.85

Sammanfattningsvis ser vi att dessa målbilder tydligt svarar mot de centrala idéer
som presenteras i Unesco:s och IFLA:s manifest, samt Svensk bibliotekslag. Där
efterlyses att biblioteket ska bedriva en verksamhet som riktar sig till alla, är öppet
och tillgängligt och främjar mångfald. Punkterna 1-4 svarar väl mot dessa idéer då
de handlar om öppenhet, tillgänglighet, flexibilitet och mångfald. Punkterna 5-7
handlar om kunskap, upplevelser, delaktighet och lärande. Detta svarar tydligt mot
den andra kategorin av de idéer som presenterades i av Unesco, IFLA och Biblio-
tekslagen. Dessa handlar främst om den samhällsnytta biblioteket förväntas göra
för att tjäna det demokratiska samhället. Biblioteksplanen lovar också att place-
ringen av de olika biblioteken i staden ska utredas för en ny biblioteksstruktur, där
även ett planerat kulturhus tas i beaktning.86 Planerna för den nya biblioteksstruk-
turen ska vara ”integrerad i stadens planerade utveckling och tillväxt”87. Medierna
ses tillhöra stadens befolkning snarare än de enskilda biblioteken och nya rutiner
för användarstyrda inköp ska prövas. För att på effektivast möjliga sätt nå biblio-
tekslagens prioriterade grupper ska biblioteken samverka med andra förvaltningar
och organisationer.88 Utöver dessa prioriterade grupper föreslår biblioteksplanen
att målgrupper utses lokalt och efter kommunfullmäktiges mål, ”de nationella mi-
noriteternas  biblioteksbehov,  samt  att  Göteborg ingår  i  förvaltningsområde för
finska beaktas.”89

Värderingar

”Folkbiblioteken  ska  fungera  som mötesplatser  för  människor  med
olika bakgrund och olika levnadsvillkor i syfte att främja integration
och inkludering i samhället.”90

8 5  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.10f.
8 6  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.12.
8 7  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.12.
8 8  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.9.
8 9  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.10.
9 0  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.24.
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En verksamhets värderingar kan förenklat beskrivas som vad som i sammanhanget
anses vara rätt och fel, i detta fall vad biblioteket ska, och inte ska ägna sig åt.
Detta kan röra vilka användare och produkter som är intressanta för verksamheten.
I biblioteksplanen betonar man att ”Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet
som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle” 91, vilket kan ses
som en utgångspunkt som dikterar verksamhetens villkor och skyldigheter. I bibli-
oteksplanen syftar man inte i första hand till att ge uttryck för egna värderingar,
utan man vill snarare föra vidare vad som tidigare sagts i bland annat Unesco:s
folkbiblioteksmanifest och svensk bibliotekslag. Det är dock min uppfattning att
folkbiblioteksverksamheten samtidigt  vilar  på en rad implicita  värderingar som
utan att komma till uttryck påverkar eller hindrar vad man anser sig ha för skyldig-
heter och mot vem. En viktig del av biblioteksplanen utgörs av de målbilder som
presenterats ovan, vilka beskriver hur man från ledningens håll ser på verksamhe-
tens framtid. Dessa målbilder genomsyras av tankar kring hur man vill förbättra
och utveckla den verksamhet man idag bedriver. I detta går det utläsa vilka grund-
läggande värderingar som präglar folkbiblioteken i Göteborg. Ett viktigt och åter-
kommande begrepp gällande bibliotekets värderingar är  neutralitet.  Detta avser
både att man ställer sig neutral inför olika medietyper, och användare. Med neutra-
litet menas här att alla är välkomna och förtjänar en likartad behandling. Kopplat
till detta jobbar man även mot de prioriterade grupper som urskiljs i biblioteksla-
gen för att svara mot vad som upplevs vara särskilda behov. Medan biblioteket ge-
nom professionell personal vill ta ansvar för att garantera en tillfredsställande bib-
lioteksupplevelse, vill man inte placera personalen i en maktposition ovanför an-
vändaren. Biblioteken är till för användarna, och detta vill man försäkra bland an-
nat genom att ”bibliotekens inköp av av media och planering av program görs i
dialog med användarna.”92 

Ett  annat centralt  begrepp i Göteborgs biblioteksplan är  öppenhet. Idén om
öppenhet överlappar på många sätt neutralitetsbegreppet, även här handlar det om
hur det är användarna som ska styra vilka medier som köps in och vilka aktiviteter
som bedrivs. Detta vilar på den demokratiska tanke som ses som en grundbult i
biblioteksverksamheten, och ”delaktighet är demokrati” menar man. Öppenheten
handlar om att biblioteken ska vara mottagliga och lyhörda för nya intryck och be-
hov,  men  även öppna för  användare  i  ett  mer  praktiskt  avseende.  Delaktighet
handlar här om mer än att biblioteken enbart ska vara välkomnande. I biblioteks-
planen uttrycks det att biblioteket ska vara en inkluderande mötesplats, som bland
annat syftar till att främja integration.93  Mer än hos neutralitetstanken, handlar det
här om att svara svara mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Många av
de målsättningar som uttalas i biblioteksplanen är långsiktiga mål och ska inte alla
förväntas vara uppfyllda omedelbart efter ombyggnationen. Just denna långsiktig-

9 1  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.9.
9 2  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.10.
9 3  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.6.
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het är vad man vill betona med att tidsbestämma dokumentet 2013-2021. 2021
som utgör staden Göteborgs 400 års-jubileum, hoppas man att verksamheten ska
genomsyras av de målbilder som uttrycks i biblioteksplanen. Som en väg mot att
uppfylla dessa finns i dokumentet också en åtgärdsplan. Denna åtgärdsplan hand-
lar i första hand om ett helhetstänk där biblioteksstrukturen ska utvärderas och för-
ändras för att gemensamt bättre täcka hela stadens behov. Detta helhetstänkande
understryks av hur mediebeståndet anses ”tillhöra göteborgarna och inte enskilda
bibliotek”94, samt att en gemensam personalpool kan komma att bli aktuell.

Kunder

“Bibliotekens användare är olika och bär på olika kunskaper och erfa-
renheter. De är i alla åldrar, talar olika språk, har olika behov och olika
förväntningar.”95

Kategorin kallad “kunder” i affärsidémodellen rör vem verksamheten riktar sig till
och hur man väljer att gruppera och definiera dessa. Vilka användare riktar sig
Göteborgs stadsbibliotek till, och varför riktar man sig till just dessa? En verksam-
hets kunder går att urskilja genom vilka behov erbjudandet ser till att möta och
vilket värde detta ger.96 Kundbegreppet, hämtat från affärsidémodellen används i
uppsatsen för att diskutera den grupp som vi ur bibliotekssynpunkt här har valt att
kalla för användare. Eftersom Göteborgs stadsbibliotek följer Unesco:s riktlinjer
om att biblioteket är till för alla handlar det här främst om att dela in användarna i
olika grupper för att se vem verksamheten kanske riktar sig extra mycket till, eller
riskerar att glömma bort.  Denna segmentering sker utifrån de olika behov som
finns hos olika typer av användare. På detta vis går det att se var verksamhetens
huvudsakliga fokus eller tyngdpunkt ligger. I biblioteksplanen uttalas det explicit
att folkbiblioteken i Göteborg har som uppgift att svara mot ”göteborgarnas” be-
hov. Detta är inte på något sätt oväntat, men visar på vikten av att känna till den
lokala  användargruppen.  Ytterligare  behov  identifieras  genom  de  prioriterade
grupper som nämns i bibliotekslagen. Viktigare än vilka kunder som identifieras
är hur de definieras. ”Göteborgarna” är i det avseendet ingen användbar användar-
grupp, då dessa knappast bildar en avgränsad grupp utan snarare utgör den kontext
som folkbiblioteken i  Göteborg verkar  inom.  Viktigare än vem användaren är
tycks vara hur man ska förhålla sig till denne. I biblioteksplanen konstateras det att
”Besökaren är inte en passiv låntagare utan en aktiv användare”. Detta säger inte
så mycket om användarens behov, men desto mer om dess egenskaper och för-
väntningar, samt bibliotekets förhållningssätt.

9 4  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.13.
9 5  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.10.
9 6  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.119
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I biblioteksplanen heter det också att man vill  ”så effektivt som möjligt nå
bibliotekslagens prioriterade grupper; barn och unga, människor med funktions-
nedsättning samt människor med andra modersmål än svenska”97. Särskild upp-
märksamhet riktas till de nationella minoritetsgrupperna. Göteborg ingår därtill i
förvaltningsområde för finska, vilket ska tas hänsyn till. Därtill ska kunder priori-
teras ”efter lokala förhållanden samt utifrån Göteborgs stads kommunfullmäktige
mål”98. En ytterligare användargrupp som tas upp i biblioteksplanen är vuxenstu-
derande, som ska ges möjlighet att använda biblioteket i studiesyften. Biblioteks-
planen  fäster  inte  så  mycket  vikt  vid  vilka  särskilda  behov  dessa  prioriterade
kundgrupper kan tänkas ha. I vissa fall kan det tyckas självklart, som hos personer
med annat modersmål än svenska. Andra gånger fungerar omnämnandet mer som
ett  tillkännagivande av en grupp som biblioteket behöver ägna uppmärksamhet
och på så vis skapa sig en förståelse av dess behov.

9 7 Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.15.
9 8 Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.15.
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Erbjudanden

”I dialog med professionell bibliotekspersonal, på plats, eller via det
digitala  biblioteket,  kan man söka sig fram till  information  av hög
kvalitet”99

Nästa kategori syftar till de erbjudanden verksamheten tillhandahåller för att be-
möta de behov kunderna har. För att en verksamhet ska fungera effektivt är det
viktigt att erbjudandet svarar väl mot de faktiska kunderna. I observationsavsnittet
kommer stort fokus läggas på att undersöka hur erbjudandet ser ut i praktiken. Det
är därför också intressant att se hur Göteborgs folkbibliotek framställer sitt erbju-
dande i biblioteksplanen, för att undersöka hur detta överensstämmer med hur det
ser ut i verkligheten. I biblioteksplanen sägs det av naturliga skäl inte så mycket
om de identifierade användargruppernas behov, då biblioteket just avser att rikta
sig till ”alla”. Istället är det genom erbjudandet, och de motiveringar som föregår
det, vi kan lära oss mer om de behov biblioteket uppfattar och hur man avser att
bemöta dessa.

En central komponent i det erbjudande som beskrivs i biblioteksplanen är pro-
fessionell personal som erbjuder handledning och vägledning. Utöver dessa ligger
fokus i erbjudandet på ”Komplexitet i utbud, service och miljö”100. Det understryks
också i biblioteksplanen en målsättning att vara ”mycket mer än enbart utlånings-
bibliotek”101. Ett nyckelord för verksamheten är mötesplats. Att mer fokus läggs på
biblioteket som fysisk plats kan givetvis ses som ett svar på rädslan att den digita-
la utvecklingen på sikt ska göra det klassiska ”boksamlingsbiblioteket” överflö-
digt. Oavsett  är det med tanke på uppsatsens syfte intressant att man väljer att
framhäva just detta. Förutom den inkluderande funktion vi såg beskrivas i föregå-
ende avsnitt visar biblioteksplanen här också hur man vill vägleda sina användare.
Då mötesplatsen framhävs som en viktig del av bibliotekets erbjudande är det lo-
giskt att man samtidigt också ser till att förbättra bibliotekets öppettider. Förutom
det dygnet runt-öppna digitala biblioteket, ska även de fysiska biblioteken ha ge-
nerösa öppettider. Med detta åsyftas främst helger, morgnar och kvällar. Det ska
dock nämnas i sammanhanget att man här ser till helheten på ett sätt som uppsat-
sen huvudsakligen inte gör. Det är tänkt att de olika biblioteken ska kunna kom-
plettera varandra, såväl gällande bestånd som öppettider. Som en annan viktig del
av erbjudandet  tas  det  varierande medieutbudet  upp.  Användaren behöver  inte
nödvändigtvis komma till biblioteket för att läsa litteratur, utan kan lika gärna vara

9 9  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.10.
1 0 0  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.10.
1 0 1  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.10.
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där för att lyssna på musik, låna en film eller titta på en utställning. 102 Förutom me-
dier av olika typer, är det givetvis också viktigt att beståndet täcker ett innehåll
som svarar mot användarnas alla behov. Detta gäller såväl “Litteratur och infor-
mation på olika språk samt specialmedia för de som bär på någon funktionsned-
sättning och dyslexi”.103 Kanske ska detta snarare än att ses som ett sätt att särskilt
rikta sig mot vissa typer av användare, förstås som ett sätt från bibliotekets sida att
försöka garantera den bredd i utbudet som verkligen gör att folkbiblioteket är till
”för alla”.

För användarens utforskande av bibliotekets utbud tänker man sig i biblioteks-
planen en kombination av professionell vägledning samt möjlighet till egna upp-
täckter. Både det ”efterfrågade och välkända” och det ”oväntade och överraskan-
de” kan bidra till ett lyckat biblioteksbesök.104 Sammanfattningsvis går det att ur-
skilja två huvudspår i erbjudandet, lokalen med dess personal och mediebestånd,
samt de upplevelser och aktiviteter biblioteket möjliggör. Eller som det uttrycks i
biblioteksplanen ”En arena för lusten att uppleva och skapa olika kulturuttryck”105.
Lokalen ska fungera som en mötesplats där olika kulturformer ryms, där alla me-
dier är lika värda och dit det går lika bra att ta sig för att hitta en studieplats som
för att träffa likasinnade eller leta i de fysiska samlingarna. Professionell personal
ska finnas på plats och fungera både som vägledare och inspiratör. I detta avseen-
de kan personalen ses som en kringkomponent som syftar till att tillgängliggöra
mediebeståndet, produkten, som på så sätt kan ses som kärnan i erbjudandet. Sam-
tidigt uttalar man i andra avseenden att personalen även ska kunna fylla ett mindre
produktorienterat,  undervisande ansvar.  Mediebeståndet  ska vara brett  både till
form och innehåll, och svara mot de olika behov som urskiljs hos användargrup-
perna. Dessa behov handlar till  stor del om tillgänglighet. Det är därför viktigt
med litteratur på andra språk än svenska samt specialmedier. Dessa tankar svarar
väl mot Unescos förslag om att särskilda tjänster ska erbjudas för de som har svå-
righeter att ta del av det ordinarie utbudet.

Urvalskriterier för beståndet må vara en större fråga än vad biblioteksplanen
kan förväntas täcka, men det hade varit intressant att i alla fall se ämnet vidröras.
Bibliotekets professionella personal ska lotsa fram i det stora medieutbudet, heter
det, men sällan nämns det hur detta sker inom det begränsade urval bibliotekens
samlingar faktiskt utgör. I bibliotekslagen heter det att folkbiblioteken ska främja
litteraturens ställning och främja läsning och tillgång till litteratur. Utan mer detal-
jerade definitioner av litteratur och läsning är det givetvis öppet för tolkning vad
detta innebär, blott av biblioteksplanen att döma är litteraturens ställning inte nå-
got som ägnas särskild uppmärksamhet på folkbiblioteken i Göteborg. Det heter

1 0 2 Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.10.
1 0 3 Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.11.
1 0 4 Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.11.
1 0 5 Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.11.
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också att biblioteken ska öka kunskapen om informationsteknik, vilket dock kan
sägas tas upp i biblioteksplanen.

Resurser

För att verksamheten ska vara kapabel att förmedla sitt erbjudande på bästa sätt är
det viktigt att besitta relevanta resurser. Hos den lagstadgade biblioteksverksam-
heten kan detta tyckas som en självklarhet då man under lång tid har byggt upp
stora samlingar vilka avgiftsfritt lånas ut till folket. Verkligheten är givetvis mer
komplex än så och det enskilda biblioteket tvingas ständigt till svåra prioritering-
ar. En intressant detalj i Göteborgs biblioteksplan är hur man som en viktig resurs
återkommande framhäver sin professionella personal. Utbildad bibliotekspersonal
är inte något som bibliotekslagen explicit kräver. Medan detta i verkligheten kan
tänkas bli en kostnadsfråga är det givetvis intressant att tolka detta som ett ställ-
ningstagande.

Bruzelius och Skärvad menar att det är viktigt att identifiera vilka av en verk-
samhets resurser som är kritiska och avgörande för att verksamheten ska kunna er-
bjuda det man avser.106 En vanlig resurstyp är kompetens och personal, och särskilt
viktigt är det här vilken kompetens personalen har. Det stora fokus som i biblio-
teksplanen läggs på den utbildade bibliotekspersonalen som en viktig resurs säger,
likt hur användaren beskrivs som en aktiv deltagare, mycket om hur personalen är
tänkt att fungera inom dagens bibliotek. I biblioteksplanen heter det att ”Bibliote-
karierna är användarnas guider i  mediemängderna och informationsdjungeln.”107

Som tidigare tagits upp nämns också möjligheten om en framtida gemensam per-
sonalpool i dokumentet. En annan vanlig resurstyp är tekniska och fysiska resur-
ser, och det är här uppsatsens själva huvudfokus kan sägas komma in, nämligen
bibliotekets lokaler. I biblioteksplanen nämns hur man vill sätta igång satsningen
med att utveckla biblioteksverksamheten i Göteborg, genom att bygga om stads-
biblioteket. Särskilt viktigt här blir det att undersöka hur de nya lokalerna svarar
mot erbjudandet. Detta kommer att tas upp vidare i nästa kapitel. Andra viktiga re-
surser kan innefatta processer och system, partners och kapital.  Biblioteksdataba-
sen är lätt att ta för givet, men är självklart en viktig resurs i dagens folkbibliotek.
I den nya satsningen ser vi också hur det digitala biblioteket lyfts fram som mer än
bara en söktjänst tillgänglig via internet. Idag är det digitala biblioteket tänkt att
tjäna användarbehov på ett sätt som gör att det i många avseenden kan jämställas
med de fysiska biblioteken. Utifrån erbjudandets utformande är det uppenbart att

1 0 6  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.122.
1 0 7  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.11.
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personal och lokaler ska ses som de viktigaste resurserna. Men givetvis är även in-
formationssystemen en nödvändig resurs för verksamheten.

Varumärke

Bibliotekets  konkurrensmässiga  behov av  ett  starkt  varumärke  har  traditionellt
kanske inte varit särskilt stort. Som en verksamhet som jobbar på uppdrag av sta-
ten och förvärvar genom bland annat pliktleverans, har man inga naturliga konkur-
renter i form av likartade verksamheter. På senare tid har det dock, genom en ökad
och fri tillgång till  information genom internet, uppstått en situation där många
upplever bibliotekens roll som hotad. Då söktjänster som Google många gånger
kan erbjuda samma, eller mer information än biblioteket, och ofta även snabbare,
minskar anledningen att vända sig till biblioteket för att mätta sina informations-
behov. Kanske är det nu mer än någonsin viktigt för biblioteket att framhäva ett
starkt varumärke, som tydligt visar på fördelar med att vända sig till biblioteket
istället för Google. Bruzelius och Skärvad menar att ”ett företags varumärke är
många gånger mycket mer värt än företagets fysiska och finansiella tillgångar”108,
vilket kan hjälpa oss att förstå behovet av att vara tydlig och konsekvent i sin af-
färsidé även i perioder av förändring. När den digitala närvaron fortsätter att bli en
allt större och mer betydande del av bibliotekets verksamhet är det viktigare än nå-
gonsin att det även fortsättningsvis tydligt går att urskilja vad som kännetecknar
just folkbibliotekets verksamhet. Ett starkt varumärke tjänar till är att ge en verk-
samhet ”legitimitet”. Även med elektronisk litteratur har vi sett en situation uppstå
där nya villkor gäller, och plötsligt är inte bibliotekets position lika självklar läng-
re. Om vi, istället för att ställa den svenska biblioteksverksamheten i stort mot om-
givande verksamheter,  ser Göteborgs stadsbibliotek som en enskild aktör inom
den svenska biblioteksvärlden, kommer vi till lite annorlunda svar. Här handlar
det, istället för bibliotekets själva grundidé, om för Göteborgs stadsbibliotek att
göra sig attraktivt och trovärdigt genom sättet på vilket man bedriver sin verksam-
het. Detta tjänar till att locka till sig användare, men även personal, vilken ovan
visat sig vara en viktig resurs. Gällande verksamhetens varumärke går det att skil-
ja på image, profil och identitet, och för ett starkt varumärke krävs överensstäm-
melse mellan dessa.

I biblioteksplanen, som berör samtliga folkbibliotek i Göteborgs kommun, vill
man framhäva bredden i sin verksamhet, och man beskriver “Göteborgs biblio-
tekslandskap är rikt och varierat.”109 En annan aspekt är den framåtanda och vilja
att utvecklas som kommer till uttryck i dokumentet. Då man tydligt förankrat sin

1 0 8 Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011), s.124.
1 0 9 Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.4.
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verksamhetsidé i fasta och trovärdiga pelare som Unesco:s folkbiblioteksmanifest
och svensk bibliotekslag, gör man det tydligt för omgivningen utifrån vilka pre-
misser man avser att vidareutveckla sin verksamhet. På grund av detta framstår
också de mer moderna inslagen legitimt relaterade till  bibliotekets övriga verk-
samhet. I biblioteksplanen beskriver man bibliotek som ”lärande organisationer”
och betonar vikten av ”möjlighet till kompetensutveckling inklusive nätverkskon-
takter och intryck utanför den egna lokala biblioteksorganisationen.”110 Tankarna
om kompetensförsörjning är även något som återkommer i den sista av de sju mål-
bilder man uttalar. Med detta visar man att man inte är en verksamhet som nöjer
sig med att blott förvalta det man idag är. Investeringen i de nya lokaler som utgör
uppsatsens huvudsakliga studieobjekt visar på hur verkliga satsningar görs för att
utveckla verksamheten.

1 1 0 Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.11.
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Observation

I detta avsnitt ska vi titta på hur den nyrenoverade bibliotekslokalen svarar mot,
eller avviker från de idéer och målsättningar som presenterades i biblioteksplanen.
Centralt i observationen är hur biblioteket tillgängliggör sitt erbjudande samt vem
man riktar sig till. Ett av de svar som söks är hur biblioteket konstruerar sig självt
som mer än en boksamling, samtidigt som det förblir igenkännbart. Lars Höglund
menar att ”möjligheten att få tillgång till böcker utan kostnad var från början cen-
tralt och fortfarande associerar många ”bibliotek” med boksamling”111, men tilläg-
ger samtidigt att biblioteket idag fyller många fler funktioner. Stöd till detta häm-
tar han i den statistik som visar hur svenska folkbibliotek 2008, förutom att regi-
strera 70 miljoner utlån, anordnade 85 000 evenemang i form av ”bokprat, utställ-
ningar, författarbesök, teater och mycket annat”112. Studier har visat hur användare
efterfrågar nya saker hos biblioteken, samtidigt som de vill att biblioteket ska för-
bli igenkännbart som just ett bibliotek.113 Detta speglar också vad Bruzelius och
Skärvad menar med hur en verksamhet måste vara konsekvent mot sina värdering-
ar och sitt varumärke för att inte skada sin legitimitet. Ett användbart begrepp som
här kan hämtas från institutionell teori är  elasticitet, vilket beskriver hur mycket
en institution kan töja sig i olika riktningar utan att helt förlora sin ursprungsform.
En hållfast institution står här på tre pelare, en regulativ, en normativ och en kultu-
rellt-kognitiv.114 Utifrån detta kan det vara intressant att undersöka vad som känns
igen, vad som är nytt och vad som sticker ut på biblioteket, för att söka svar på in-
nebörden av vad som verkligen menas med ”komplexitet i utbud, service och mil-
jö.”115 Viktigt i sammanhanget är huruvida lokaler och personal som resurs kan
förmedla det erbjudande som utlovas. Avsikten är inte att utvärdera arkitekturens
estetiska värde, utan granska byggnadens biblioteksrelaterade funktioner. Därför
kommer exempelvis inte den omstridda inglasningen beröras djupare än i kortare
betraktelser. För att se hur byggnaden och den faktiska verksamheten svarar mot
de idéer som finns uttalade i styrdokumenten är observationsavsnittet tematiserat
utifrån de sju målbilder som uttrycks i biblioteksplanen. Målbilderna har konkreti-

1 1 1  Höglund, L. (2012), ”Svenskarna och folkbiblioteken”, s.274.
1 1 2  Höglund, L. (2012), ”Svenskarna och folkbiblioteken”, s.274.
1 1 3  Evjen, S. & Audunson, R. (2009), ”The complex library. Do the public's attitudes represent a barrier to
institutional change in public libraries?”, s.169.
1 1 4  Kann-Christensen, N. (2008), ”Institutionel teori.  Rationalitet,  isomorfi og løse koblinger i biblioteks-
væsenet”, s.142.
1 1 5  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.10.
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serats till sin grundidé, och då mycket av det som uttrycks i dem är återkommande
idéer om delaktighet och tillgänglighet som genomsyrar hela biblioteksplanen har
ambitionen varit att renodla dem på ett sätt som gör att de inte blir alltför överlap-
pande. Det är också viktigt att komma ihåg i sammanhanget att målbilderna syftar
till  den totala biblioteksverksamheten i Göteborgs kommun, och inte enbart till
stadsbiblioteket. Därtill är målbilderna långsiktiga mål, som inte alla kan förväntas
vara uppfyllda i dagsläget. Givetvis kommer förklaringar till de eventuella brister
som framkommer sökas utifrån denna vetskap. Jag anser trots detta att de kan ses
som de grundläggande idéer som verksamheten jobbar mot, varför det bör vara re-
levant att titta på hur situationen ser ut i dagsläget.

Iakttagelserna tolkas löpande genom de teoretiska redskap jag tagit hjälp av i
uppsatsen. Analysen handlar inte i första hand om att urskilja vad som är nytt eller
annorlunda efter utbyggnaden. Snarare får det nya stå som ett antagande, och ny-
öppnandet av biblioteket ses som en god tidpunkt att titta närmare på den verk-
samhet som bedrivs där.  Mina observationer har skett i tre steg. Det första besö-
ket ägde rum den 18 december 2014 och gjordes avsiktligt förutsättningslöst för
att ta in intryck utan att alltför ivrigt besvara de frågor jag ställt i uppsatsen. Däref-
ter gjordes ett besök den 12 februari 2015 där jag mer systematiskt granskade de
punkter som observationen är uppbyggd kring. Slutligen gjordes ett tredje besök
den 7 april 2015 där kompletterande uppgifter samlades in och avvikelser från el-
ler kontinuitet i tidigare iakttagelser kontrollerades.

Även om biblioteket består av fler våningar är det endast de våningar som
hålls öppna för användarna som kommer att behandlas i min observation. Denna
avgränsning bygger på bedömningen att det är den den yttre verksamheten som ut-
gör biblioteksupplevelsen. Därför kommer observationen beröra fyra våningsplan;
källarplan, entréplan, våning ett och våning två. Därtill finns det våningar både un-
der och ovanför som disponeras av bibliotekets personal. Våning tre synliggörs på
flera sätt då den både finns omnämnd i den innehållsförteckning som finns att läsa
vid entré, hissar och trappor samt erbjuder en god insyn genom sina glasväggar.
Skylten meddelar att det på våning tre finns både administration och konferens-
rum, men tydligt nog åtföljs texten också av symbolen för ett lås. 
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Mötesplats för olika aktiviteter

Som den första av de sju målbilderna uttalas ambitionen om att biblioteken i Göte-
borg ska fungera som mötesplatser, genom att erbjuda bredd i utbud, service och
miljö. Tankar kring bibliotek som mötesplatser är vanligt förekommande i  den
moderna folkbiblioteksverksamhet som strävar efter att saluföra sig som mer än
bara stora boksamlingar, och även något som efterfrågas av användare.116 Dessa
idéer kan förstås mot bakgrund av hur forskaren Ragnar Audunson beskriver det
moderna folkbiblioteket som en komplex mötesplats, i hur det rymmer såväl fri-
tidsrelaterade  aktiviteter  som jobbrelaterade.  Audunson  skiljer  på  högintensiva
och lågintensiva  mötesplatser,  men  menar  att  folkbiblioteket  kan  fungera  som
båda delar.117 Ett  populärt  koncept för att  förstå biblioteket som plats har inom
forskningen varit Ray Oldenburgs ”third place”118, den plats dit vi går när vi varken
är i hemmet eller på jobbet. Fisher, Saxton, Edwards och Mai belyser dock  skill-
naderna mellan folkbibliotek och ”the third space” och konstaterar att ”while it
may be a third place in spirit, it fully meets few of Oldenburg’s criteria”119. På Gö-
teborgs stadsbibliotek vill man tillgodose olika behov genom att erbjuda lite olika
typer av möten. De sorts möten som omtalas i biblioteksplanen kan delas in i tre
kategorier utifrån vilken  typ av kommunikation  dessa innebär.  Det  rör  sig om
kommunikation i tysthet, i dialog och i gemenskap.

Kommunikation  i  tysthet  beskriver  den klassiska biblioteksupplevelsen  där
mötet sker mellan användare och böcker, eller information av annat slag. Ett in-
slag som tjänar till att underlätta denna typ av kommunikation är de läs- och stu-
dieplatser som finns utspridda i biblioteket. Medan stadsbiblioteket saknar en läse-
sal i traditionell mening, finns det längs de stora fönstren i bibliotekets sydöstra
sida (med utsikt mot stadsteatern) tolv stycken studieplatser på våning ett och två
respektive. Studieplatserna är del av den öppna planlösning som genomsyrar hela
biblioteket, men skyddas något från trafik då de ligger längst ut i ena änden av
biblioteket,  där besökare inte har någon uppenbar anledning att passera i  annat
syfte än för att ta del av utsikten. Därtill står en mängd fåtöljer utplacerade hela
vägen längs med de stora fönstren på båda våningarna, där det går att ägna sig åt
en mer tillbakalutad läsning. 

Förutom studieplatserna vid fönstren finns det ca 50 platser på våning ett re-
spektive två mer centralt i biblioteket. På våning ett är platserna belägna vid skön-
litteraturen och på våning två vid teknik- och språkavdelningarna. Vid dessa plat-

1 1 6  Evjen, S. & Audunson, R. (2009).
1 1 7  Audunson. R (2005), ”The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context. The
necessity of low-intensive meeting-places”.
1 1 8  Oldenburg, R. (1999), The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and ot-
her hangouts at the heart of a community. 
1 1 9  Fisher, K. E., Saxton, M. L., Edwards, P.M. & Mai, J-E (2007), ”Seattle Public Library as Place: Recon -
ceptualizing Space, Community, and Information at the Central Library”, s.40.
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ser finns dessutom totalt  ca 40 datorer som användaren kan använda sig av så
länge de har ett lånekort.

På ett par ställen i biblioteket finns det dessutom tidningsavdelningar med få-
töljer. Det huvudsakliga tidningsrummet, ligger idag på entréplanet, vid den gamla
ingången, där den centrala informationsdisken förut fanns. Ytan är ljus och öppen,
men skyddas av omgivande tidningshyllor. Förutom detta finns det även mindre
tidningssamlingar på avdelningarna Dynamo och Bryggan. En ytterligare möjlig-
het för en sorts kommunikation i tystnad ges vid de sittplatser på musikavdelning-
en som är utrustade med cd-spelare och hörlurar. Här kan användare sätta sig och
lyssna på de olika musikaliska verk som biblioteket tillhandahåller.

 Bild 1: Musikavdelning

Kommunikation i dialog syftar till samspelet mellan användare och bibliotekarie.
Då formuleringen handlar om dialog, anser jag inte att de många skyltarna med
tips och uppmaningarna till användarna, som går att hitta på biblioteket, passar in
här. Denna kommunikation som kan sägas ske mellan biblioteket och användaren,
är envägs. Bibliotekarien förstås här som en del av biblioteksutbudet, men ett mer
responsivt inslag än det övriga beståndet. För att underlätta denna typ av kommu-
nikation finns, förutom själva receptionen med den stora disken, idag en mängd
små informationsdiskar utspridda i biblioteket. Trots att det finns ett flertal små
terminaler på varje våningsplan är det inte alltid det går att hitta en bibliotekarie
vid dem. Syftet med de många små diskarna tycks vara att minska avståndet mel-
lan användare och bibliotekarie, genom att sprida ut bibliotekarierna i biblioteket
och koppla dem till olika avdelningar istället för en enda stor huvuddisk. 
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     Bild 2: Informationsdisk

Kommunikation i gemenskap innebär de möten mellan användare som möjliggörs
på biblioteket. Ambitionen är att Stadsbiblioteket i Göteborg ska stå för ett erbju-
dande som möjliggör olika typer av möten. När vi översätter denna ambition till
själva lokalen är det den rumsliga utformningen som kan lära oss mer om vilka
möten som avses. Då bibliotekslokalen har en öppen planlösning och inte påbju-
der total tystnad är det självklart möjligt för möten mellan användare att äga rum
lite varstans. Här kommer dock de rum tas upp som aktivt strävar efter att särskilt
främja möten av ett särskilt slag. Bland dessa utmärker sig de två caféer som idag
finns på biblioteket, ungdomsavdelningen Dynamo med sina brädspel och tv-spel,
barnavdelningen med det skofria rummet samt de grupprum som går att låna. Re-
dan vid en första anblick är det uppenbart att dessa rum, medan de alla underlättar
för samtal och möten mellan användare, främjar lite olika slag av möten och fram-
förallt riktar sig till olika typer användare.

Det finns idag två caféer på biblioteket: Roots, på våning ett, och Roots sopp-
kök på källarplan. Roots, som har den passande sloganen ”Coffee, food & mee-
tings” är en fristående verksamhet som ligger inhyst i biblioteket, men tycks försö-
ka svara mot de värderingar om inkludering och öppenhet som biblioteket står för.
Caféet använder sig av lokala ekologiska råvaror och med såväl vegansk som glu-
tenfri mat och dryck på menyn vill man erbjuda någonting till alla användare. Ca-
féet på våning ett är stort och luftigt och erbjuder mängder med bord och sittplat-
ser såväl i trapphuset där caféet är beläget, samt ute på terrassen som går att nå
från caféet. Vid samtliga observationstillfällen var caféet välbesökt av folk i alla
åldrar, och flertalet barnfamiljer. Soppköket på källarplan är betydligt mindre och
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består av tio bord. Soppköket ligger inne på den avdelning som kallas Dynamo
game som har spel och böcker om spel av olika slag, men även serietidningar. Det
finns fyra tv-apparater där det går att spela X-Box One och Playstation 4. Därtill
finns det en mängd olika brädspel att använda. Vid mina besök pågick flera möten
på Dynamo game, men den verbala kommunikationen var begränsad. Ett par satt
fokuserade i tysthet över ett parti schack, medan några ungdomar längre bort var
ivrigt upptagna med en fotbollsmatch på ett av tv-spelen.  Dynamo game avviker
på ytan något från det traditionella biblioteksrummet, men hålls samtidigt igen-
kännbart av den grundläggande idén om att materialet är gratis att låna eller an-
vända, för alla. Brädspelen, serietidningarna och tv-spelen, sammanfogas genom
avdelningens ungdomsetikett, på ett sätt som inte är ologiskt men heller inte själv-
klart.  Vid mina  besök uppenbarar  sig  godtyckligheten i  att  Dynamo game be-
nämns ungdomsavdelning, då avdelningen besöks av användare i alla åldrar. Av
detta kan vi dra slutsatsen att den godtyckliga etikettering som den ungdomsetikett
som finns på Dynamo game inte behöver vara så problematisk,  då den varken
tycks diskriminera eller skrämma bort de som inte hör hemma i just den användar-
gruppen.

På våning ett och våning två finns det totalt tio grupprum av varierande stor-
lek, med plats för fyra till åtta personer. Grupprummen går inte att boka, utan får
användas i mån av tillgång. Dock är de avsedda för grupper på minst fyra perso-
ner. Då grupprummen har genomskinliga glasväggar går det att se rakt in dem, och
jag kan konstatera att de vid mina observationstillfällen var välbesökta. Den vanli-
gaste användargruppen var tonåringar som sitter med skolarbete, men av några in-
formationsblad lär jag mig även att grupprummen inhyser en och annan läsecirkel.
En annan avdelning som möjliggör möten eller kommunikation i gemenskap är
den barnavdelning som är belägen på entréplanet. Barnavdelningen skiljs av med
en glasvägg, men går att komma åt från flera håll. Dels utifrån trapphuset, där det
även finns ett utrymme avsett för barnvagnsparkering, dels inifrån själva bibliote-
ket. På barnavdelningen finns bland annat en avdelning kallad miini, där golvet är
klätt med heltäckningsmatta och skor är förbjudna. Här ackompanjeras böckerna
bland annat av gunghästar och kuddar. Vidare finns ett pysselrum och böcker i oli-
ka svårighetsgrad, som pekböcker, eller en kategori kallad ”Börja läs”. Längre in
finns också en avdelning för större barn med bland annat kapitelböcker och tv-spel
avsedda för användare under 13 år. Även barnavdelningen är vid observationstill-
fällena välbesökt och ett tiotal barn syns alltid springa omkring på andra sidan
glasväggen.

Mer ingående studier av användarbeteende och användares upplevelser hade
kunnat ge mer svar om hur biblioteket nyttjas som mötesplats, men ryms inte här.
De skiftande aktiviteterna visar på svårigheten att platsbestämma biblioteket. Någ-
ra kommer dit för att studera, andra för att nöjesläsa en tidning eller spela tv-spel.
Någon söker skydd från regnet, medan små barn leker på barnavdelningen. Den
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ambition som uttrycks i biblioteksplanen om att fungera som en mötesplats med
komplexitet i sitt utbud tycks redan vara uppnådd, utan att det för den skull behö-
ver innebära att arbetet är fullbordat. I dagsläget rymmer det välbesökta stadsbibli-
oteket en mängd olika rum, medier och aktiviteter som tydligt visar på att det är
betydligt mer än en förvaringsplats för böcker. Evjen och Audunson menar att det
är den digitala utvecklingen, det mångkulturella samhället samt politiska och ideo-
logiska förändringar som har ställt nya krav på biblioteksverksamheten.120 Frågor
har väckts över bibliotekets funktion när allt mer information antar digital form.
Samtidigt  menar Leckie & Hopkins att  det största hotet  mot biblioteken under
2000-talet inte är teknologiskt, utan ideologiskt.121 De beskriver privata intressen,
kommersialisering och kostnader som faktorer som utgör betydligt större hot mot
biblioteksverksamheten än vad den digitala utvecklingen gör. Mer än bara som ett
sätt för biblioteket att överleva, ska mötesplatsfunktionen ses som en viktig sam-
hällskomponent. Sett till folkbibliotekets varumärke som lokal mötesplats och för-
medlare av information är det inga nyheter i och med ombyggnationen som är slå-
ende i sin djärvhet. Verksamheten präglas tydligt av ett ganska traditionellt biblio-
teksförfarande där användaren möter bibliotekspersonal, böcker och andra medier,
låneautomater, informationsdiskar och datorer. Avsaknaden av en renodlad läsesal
skulle kunna ses som något oväntat, men kan tänkas motiveras av att andra biblio-
tek i verksamheten fyller den funktionen, eller att det humanistiska universitets-
biblioteket,  som erbjuder en betydligt mer konservativ biblioteksupplevelse hu-
vudsakligen bestående av böcker och tysta studieplatser, finns bara några hundra
meter bort. Mer utrymme ges för att tillgängliggöra digitala medier som tv-spel
och cd-skivor, men sett till hur tv-spelen hålls på barn och ungdomsavdelningarna
är inte detta något som präglar biblioteksupplevelsen i stort. Med ålderssegmente-
ringen tycks man från bibliotekets sida vilja bjuda in och göra plats för olika an-
vändargrupper, men på samma gång blir det att man målgruppsbestämmer de me-
dier som finns att hitta på respektive avdelning. Därtill går det att ställa sig frågan
huruvida de avskilda barn- och ungdomsavdelningarna är ett sätt att skydda dessa
grupper och deras intressen, eller ett sätt att skydda övriga biblioteket från dem? I
nästa stycke behandlas synen på användaren ytterligare.

1 2 0  Evjen, S. & Audunson, R. (2009), s.162.
1 2 1  Leckie, G. J. & Hopkins, J. (2002), ”The public place of central libraries: findings from Toronto and
Vancouver”, s.360.

48



Passa alla och möta individuella behov

Den idé om aktiva användare som uttrycks i biblioteksplanen bygger på en grund-
syn där biblioteket och informationssystemen ska anpassas efter användaren och
inte tvärtom. För detta är det självklart viktigt att känna och förstå sina användares
kompetenser och behov. Hur detta görs ska vi studera bland annat genom att titta
på vilket tilltal som går att urskilja på biblioteket. Vem verksamheten riktar sig till
kan vi bland annat få en uppfattning om genom vilka olika avdelningar som finns
och efter vilka kriterier dessa skiljs av, vilka språk som finns representerade samt
hur dessa behandlas. Detta avsnitt kommer huvudsakligen diskutera vilken seg-
mentering som görs och vilka användargrupper som går att urskilja genom det till-
tal som finns. Då själva tillgänglighetsaspekten utgör en central punkt i nästa del
kommer det inte tas upp här.

Medan folkbiblioteket  gärna påstår sig rikta sig till  ”alla”, är det självklart
möjligt att urskilja en viss segmentering och riktning hos det enskilda biblioteket.
I Sverige har Hedemark, Hedman och Sundin undersökt 62 artiklar från tre svens-
ka bibliotekstidskrifter, och visar att medan tankar som att biblioteket är en ”mö-
tesplats för alla”, må vara det politiskt korrekta sättet att uttrycka sig i samman-
hanget, ter sig det verkliga pratet om biblioteksanvändare sig något annorlunda.122

De finner i sin studie bland annat att användargruppen ungdomar, i synnerhet kil-
lar, ofta beskrivs som problematiska, som störande och högljudda. Detta skiljer sig
från användargruppen barn, som snarare ses som en lärande grupp i behov av väg-
ledning. En tredje användargrupp kallad vuxenstuderande, ses främst som tid- och
resurskrävande. Slutligen urskiljer de en grupp de kallar  förbisedda, vilka utgörs
av bland annat invandrare, funktionshindrade och äldre, vilka ses som behövande
och ges enligt Hedemark et al något av en offerroll.123 Det är uppenbart att det exi-
sterar en syn på olika användargrupper som inte enbart speglar de tankar om allas
lika rätt till information och de särskilt prioriterade grupper som uttalas i styrdoku-
menten. 

Vid entrén står en stor informationsskylt med en förteckning över vad som
finns  på respektive  våningsplan.  Informationen som delges  här  är  parallellt  på
svenska och på engelska, samt genom de olika symboler som bland annat talar om
var toaletter och café finns att hitta. Bredvid denna står en mindre monter med ru-
briken ”Händer idag”, där dagens aktiviteter på biblioteket och veckans soppor på
caféet utannonseras.

1 2 2  Hedemark, Å., Hedman, J. & Sundin, O. (2005), ”Speaking of users: on user discourse in the field of pu-
blic libraries”, s.4.
1 2 3  Hedemark, Å., Hedman, J. & Sundin, O. (2005), s.4-5.
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 Bild 3: Informationsskylt vid entrén

Fortsättningsvis sker emellertid skyltningen uteslutande på svenska, ibland åtföljd
av symboler. På den stora informationsskylt som möter användaren alldeles innan-
för ingången, där det går att läsa vad som finns på varje våningsplan, utgår be-
skrivningarna huvudsakligen av typ (skönlitteratur, språk, resor), genre (Fantasy &
SF), format (ljudböcker, filmer) eller funktion (Utställningshall,  Reception). In-
tressant att se är att två användargrupper finns explicit utskrivna på tavlan, barn
och unga. Möjligtvis kan även lättläst och specialmedia ses urskilja specifika an-
vändargrupper, men det intressanta med barn och ungdomar är hur de alltså står
utskrivna på informationstavlan bland genrer och medieformat. Barnavdelningen
är på entréplan, medan Dynamo (unga) ligger på källarplan. Hedemark, Hedman
och Sundin (2005) visade hur användargruppen ungdomar, ofta anses som proble-
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matiska, och störande och högljudda. Med detta i åtanke går det fråga sig om pla-
ceringen av ungdomsavdelningen, på källarplan, som går att nå utan att passera
genom övriga delar av biblioteket, är någon slump. Källarplanet ligger avskilt och
gör att  störande och högljudda ungdomar inte behöver vistas i  övriga delar av
byggnaden. Om man önskade att dra denna tanke längre skulle det möjligtvis gå
att tolka in någonting ur det faktum att ungdomsavdelningen dessutom har ett eget
café, vilket gör att man inte behöver besöka det stora caféet i trapphuset som an-
nars utgör den mest neutrala mötesplatsen i huset. Jag anser dock inte att det finns
grund till att misstänka biblioteket för något uppsåt här, utan möjligtvis kan det
ses som ett möjligt exempel på hur implicita uppfattningar kan tänkas spela in vid
utformandet av lokalen. Om det fanns en önskan att hålla ungdomarna ”isolerade”,
så visade det sig dessutom i föregående avsnitt hur användarna tycks lockas mer
av de medier rummen erbjuder, än den etikett som har satts på rummet, som i ex-
emplet med de olika åldersgrupperna på Dynamo. Urskiljandet av specifika grup-
per kan ses som en nödvändighet i bibliotekets strävan att fånga upp och bemöta
olika typer av behov. Samtidigt kan det också vara komplicerat att göra menings-
fulla gruppindelningar, vilket Hjortsberg & Nyström  har visat.124 Bibliotekslagen
fastslår att biblioteken särskilt ska prioritera tre grupper, nämligen barn och unga,
funktionshindrade och de svenska minoritetsspråken. Redan i skyltningen kunde
vi se hur det finns en särskild avdelning för barn och unga. Användare med lässvå-
righeter, eller andra särskilda behov riktas främst till avdelningen för specialme-
dia. Däremot finns det inget omedelbart tilltal till särskilda språkgrupper i skylt-
ningen, utan för detta behöver vi uppsöka språkavdelningen.

       Bild 4: Hyllan för nordiska språk

1 2 4  Hjortsberg, E & Nyström, S. (1997) s.65f.
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På avdelningen för nordiska språk finner vi att man förutom de vanliga danska,
norska och isländska även har inkluderat samiska, meänkieli, jiddisch och romani.
Däremot har finska en egen avdelning, vilket möjligtvis skulle kunna förklaras av
att den är betydligt större än de övriga minoritetsspråken. Avvikelsen från den tra-
ditionella  indelningen efter  ursprungsrelaterade  språkfamiljer,  till  fördel  för  en
mer politisk indelning, får ses som ett ställningstagande att tydligt inkludera de
svenska minoritetsspråken. Att finska därför inte finns med en denna avdelning
kan därför tyckas lite märkligt. Förklaringen att finska (till skillnad från samiska,
meänkieli, jiddisch och romani) på egen hand utgör en tillräckligt stor avdelning
för en egen post leder givetvis till frågan om varför i så fall inte även de traditio-
nella nordiska språken norska och danska gör det. Hur man än vänder på det tycks
det gå att urskilja en viss inkonsekvens i uppdelningen. Har man med placeringen
uteslutit finskan, eller har man förminskat de övriga minoritetsspråken? Den tänk-
bara förklaring jag kan hitta är hur det i biblioteksplanen understryks att Göteborg
ingår i förvaltningsområde för finska, varför det kan tänkas att man här vill ägna
språket extra uppmärksamhet. Detta är dock inte något som framgår av lokalen i
sig. På språkavdelningen finns det även något kallat ”månadens språk”, där man
varje månad lyfter fram litteratur på ett särskilt språk genom skyltning och relate-
rade evenemang.

Förutom om själva användarna handlar målbilden även om bibliotekets upp-
gift att vara flexibelt, och bedriva verksamheten inte ovanför utan i samspråk med
sina användare. Budskapet att man vill sätta användaren i fokus syns bokstavligt
talat på de glaspaneler som omger mitträcket mitt inne i biblioteket, där ”Bibliote-
ket är ditt” står att läsa i stora bokstäver. 

Det är dock svårt att inte uppleva en viss diskrepans mellan alla skyltar och
budskap i stil med ”Biblioteket är ditt”, som helt går i linje med de idéer om öp-
penhet och tillgänglighet som presenteras i biblioteksplanen, och alla de låsta dör-
rar och skyltar som förklarar olika typer av förbud. Det är ofrånkomligt att en ar-
betsplats behöver begränsa tillgången till vissa rum och områden, men samtidigt
visar det på det svårtydda i budskap som ”biblioteket är ditt”. I dagsläget tycks den
mest konkreta betydelsen gå att hitta i den beskrivning som finns i bibliotekspla-
nen av att stadens mediebestånd är flytande och fritt kan beställas till varje biblio-
tek då det ses tillhöra befolkningen snarare än användarna. Om biblioteket enbart
fungerar som ordningsvakt i detta, för att garantera alla lika möjlighet att ta del av
utbudet,  innebär  det  fortfarande en maktposition.  I styrdokumenten  sägs  också
mycket om hur biblioteket ska göra plats för användare som talar andra språk än
svenska, och de svenska minoritetsspråken i synnerhet. Detta visade sig stämma
för medieutbudet,  men sämre gällande skyltningen. Under avsnitt  fyra, som tar
upp sökprocessen, kommer detta diskuteras vidare i samband med informations-
sökning.
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Det samtida och öppna biblioteket

Forskningen på  folkbiblioteket  som mötesplats  har  mycket  fokuserat  på mötet
mellan olika användare. Utifrån den beskrivning som ges i biblioteksplanen kan
det ”möte” som beskrivs se ut på lite olika sätt. I huvudsak handlar det om möten
mellan användare och användare, och möten mellan användare och information,
medier eller upplevelser. Oavsett är en grundläggande förutsättning för att mötes-
platsen ska fungera att folk faktiskt besöker biblioteket. Vid samtliga av mina be-
sök var det gott om folk på biblioteket, vilket gav mig intrycket att biblioteket är
mycket välbesökt. Detta underlättas givetvis av att det ligger på en vältrafikerad
plats samt det stora utbud som finns av såväl lånbara medier, som av tidningar, da-
torer, caféer, grupprum och studieplatser.

Med den tredje målbilden avses att biblioteken i Göteborg ska stå för en verk-
samhet som är synlig, öppen och tillgänglig.  Detta handlar om mer än blott den
verksamhet  som bedrivs  inne  på  stadsbiblioteket,  det  gäller  också  bibliotekets
medverkan i stadsutbudet i stort. Det påpekas att man med tillgänglighet genom
generösa öppettider ser till stadens samlade folkbibliotek, samt det dygnet runt-
öppna digitala biblioteket. Bara genom att titta på Stadsbibliotekets öppettider går
det att konstatera att de är generösa. Stadsbiblioteket i Göteborg är öppet för besö-
kare mellan 9-21 på vardagar och 10-18 på helger. Detta är mer än vad exempelvis
stadsbiblioteken i Stockholm (mån-tors 9-21, fre 9-19 och helger 12-16), Malmö
(mån-tors 10-20, fre 10-18125, helger 11-17) och Uppsala (mån-tors 9-20, fre 9-18,
lör 11-16 och sön 13-16) mäktar med. Öppettiderna framstår som en viktig del i
att leva upp till de målsättningar man ställt. Den största skillnaden i jämförelsen
ser vi på helgerna då Göteborgs stadsbibliotek är betydligt mer tillgängligt än både
Stockholm, Malmö och Uppsala. Utan att söka mer orsaker till denna skillnad, och
istället stanna kvar i Göteborg, kan vi konstatera att de generösa helgöppettiderna
möjliggör att nå ut till fler användare.

Att biblioteket ska vara tillgängligt avser såväl vägen in till och runt i bibliote-
kets lokaler, som vägen till informationen och de upplevelser som verksamheten
avser att  förmedla.  I föregående avsnitt  såg vi  hur den vägledande skyltningen
inne på biblioteket främst sker på svenska. Själva informationsprocessen är något
som tas upp närmare under nästa punkt och här ska vi främst fokusera på den fy-
siska tillgängligheten. Främst är det två saker vi behöver titta närmare på. Vilka
trösklar  finns  för  exempelvis  användare  med  olika  funktionshinder  och  vilka
hjälpmedel erbjuds för att komma över dessa? 

1 2 5 Biblioteket har på vardagar öppet från 8.30 för återlämning av böcker samt tidningsläsning.
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Tillgänglighet är idag ett mycket vanligt förekommande begrepp i biblioteks-
sammanhang, varför det också är viktigt att definiera hur det används. I uppsatsen
förstås tillgänglighet som att ge användare möjligheten att på olika sätt ta del av
det erbjudande som biblioteket står för. Detta sker i dagsläget huvudsakligen ge-
nom besök på det fysiska biblioteket och på dess hemsida där man erbjuder olika
lånerelaterade tjänster. Självklart spelar uppsökande verksamhet som bokbussarna
en betydande roll för att göra biblioteket mer tillgängligt. I studien är det emeller-
tid det fysiska biblioteket som är i fokus, varför tillgänglighet här främst tar upp
hur åtkomsten till bibliotekslokalen och dess utbud ser ut. För den användare som
vill låna eller lämna tillbaka medier finns förutom receptionen innanför ingången
automater utspridda här och var i biblioteket. Låneautomater finns på såväl entré-
plan som på våning ett och två. För återlämning finns även ett inkast i väggen vid
busshållplatsen som gör att användaren inte ens behöver gå in för att återlämna
böcker. Dessutom finns det fyra stycken återlämningsautomater direkt innanför in-
gången. 

Vi har redan diskuterat en form av tillgänglighet i form av öppettider. Därtill
syftar målsättningen till  att  erbjuda god tillgänglighet för användare med funk-
tionsnedsättning.  I och med att biblioteket byggdes ut flyttades entrén en bit ned
längs avenyn. Ytan framför biblioteket har rensats upp från bland annat träd som
tidigare skymde ingången. Detta har på samma gång gjort biblioteket både mer
synligt och tillgängligt för den förbipasserande på gatan. Alldeles framför bibliote-
ket ligger en busshållplats och det är idag mycket smidigt att ta sig från busshåll-
platsen in i biblioteket, antingen via de trappor eller den ramp med taktila linjer
som leder upp till ingången. Flytten av ingången gör också att den tidigare något
undangömda Karin Boye-staty som står bredvid biblioteket träder fram på ett nytt
sätt och skapar en relevant inramning. Från ingången som består av en rymlig au-
tomatisk svängdörr går taktila linjer i  golvet fram till  receptionen. Dessa linjer
återfinns här och var i biblioteket för att guida behövande genom de rymliga korri-
dorerna,  från exempelvis  hissen till  informationsdiskar  eller  toaletter.  Förutom
taktila linjer finns det en stor mängd skyltar som avser att lotsa användaren rätt i
biblioteket. De olika våningsplanen går samtliga att nå antingen genom trappor el-
ler hiss. Båda delar finns i såväl trapphuset som längre in i biblioteket. Utanför
hissen i trapphuset sitter en skylt med punktskrift. Hissen, som rymmer maximalt
24 personer eller 2000 kg, är utrustad med en elektronisk display som anger aktu-
ell våning och för varje stopp hissen gör talar dessutom en inspelad röst om detta. 

En nödvändighet för att göra inte bara själva lokalen, utan biblioteket tillgäng-
ligt för alla typer av användare är bibliotekarien som ska erbjuda professionell ser-
vice och vägledning. Vi har tidigare sett hur dessa framhålls som en viktig resurs i
bibliotekets affärsidé. Inne på biblioteket finns personalen, förutom i den ständigt
bemannade receptionen med kölappar på entréplan, tillgänglig vid särskilda infor-
mationsdiskar för varje avdelning. Dessa stationer är synliga i en stark orange färg
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som bryter av de genomgående vita och grå nyanserna. Dock tycks de under mitt
besök vara bemannade i mycket olika utsträckning. I och med att bibliotekarierna
sprids ut i lokalen och görs mer mobila kan det ibland vara svårt att veta var man
ska hitta dem i den stora byggnaden. Detta kan vara lite förvirrande då man inte
vet om man ska gå bort och söka hjälp hos bibliotekarien längre bort i lokalen, el-
ler vänta vid den särskilda informationsdisk som finns just för den avdelning man
vill åt.

En garant för användarens fria tillgång till biblioteket är givetvis gratisprinci-
pen. Bibliotekslagen kräver att lån och användning av biblioteket ska vara kost-
nadsfritt. Däremot är det för bibliotek tillåtet att ta ut avgifter för andra saker som
kopiering. En av de första skyltar som möter besökaren som kommer in på Göte-
borgs stadsbibliotek är ”Mynt/Växelautomat”. Detta är för att det ska vara möjligt
att få tillgång till de avgiftsbelagda toaletterna. De avgiftsbelagda toaletterna tycks
vara något som även väckt diskussion i Göteborg. På väggen vid några av toalet-
terna på våning ett sitter följande skylt uppsatt.

          Bild 5. Toalettavgifter

Som vi tidigare varit inne på förbjuder bibliotekslagen att bibliotek tar ut avgifter
för användandet av de medier och den information man förmedlar, men ger fritt
fram för avgifter för saker som utskrifter eller toalettbesök. Betalningen sker med
mynt, och för den som saknar går det antingen att växla mot sedlar i en växelauto-
mat på entréplan eller köpa polletter mot kortbetalning i receptionen.

På olika platser i biblioteket finns det små montrar med olika foldrar som in-
formerar om den verksamhet som bedrivs på biblioteket. Bland foldrarna finns det
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information om e-böcker, karta över biblioteket, och kalendarium. En folder, kal-
lad Lätt svenska, listar programpunkter som språkträffar, läsecirkel och datorhand-
ledning. En annan folder tar upp Bibliotekets tjänster, på såväl svenska som eng-
elska och listar i punktform nyttig information om vilka möjligheter som finns på
biblioteket gällande såväl databaser, internationellt tidningsutbud som möjligheten
att boka en bibliotekarie eller släktforska. På baksidan av samtliga foldrar finns in-
formation om bibliotekets öppettider och kontaktuppgifter.

                            Bild 6. Annonsering och återvinning

Vid trapporna och hissarna finns anslagstavlor uppsatta kallade ”Bibliotekets an-
slag”. På dessa sitter tryckta affischer uppsatta med den aktuella månadens biblio-
teksprogram.  Därtill  finns  det  i  trapphuset  och  på  avdelningarna  Dynamo  och
Bryggan dessutom något kallat ”Allmänhetens anslag”, där det går ta del av infor-
mation av mer varierat slag. Under anslagstavlorna ser vi även hur man inne på
biblioteket försöker ta ansvar ur miljösynpunkt genom att erbjuda möjligheter till
källsortering.

Jag upplever det både lätt att ta sig till  och runt i stadsbibliotekets lokaler.
Tillsammans med de generösa öppettiderna bidrar detta till att uppfylla det erbju-
dande om öppenhet och tillgänglighet som eftersträvas i biblioteksplanen. Beroen-
de på hur långt man vill dra tillgänglighetsfaktorn går det däremot komma till lite
olika slutsatser. Med tillgänglighet tycks man främst avse fysisk tillgänglighet för
användare med funktionshinder, varför den aspekten också har utgjort huvudfokus

56



för observationen i detta avseende. De som inte har möjlighet att ta del av infor-
mation på svenska tycks göra bäst i att konsultera en bibliotekarie för att hitta rätt,
även om viss praktisk information går att få genom de foldrar som går att hitta
runt om i biblioteket.  Mycket görs också för att synliggöra biblioteket och den
verksamhet som pågår där. Lokalen är rik på information i form av anslagstavlor,
foldrar och annan skyltning, och känslan är att mycket ansträngningar görs för att
visa upp biblioteket.
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Informationsprocessen

Med den fjärde punkten över bibliotekets målbilder understryker man hur ”mötet
mellan människor och medier är det centrala i biblioteken”126. Med detta i åtanke
vill man därför se till att de medier biblioteket erbjuder ska vara lättillgängliga och
möta alla de olika behov som finns hos användarna. Då fysisk tillgänglighet och
användargrupper redan diskuterats är det huvudsakligen de delar av informations-
processen som handlar om åtkomst, och medietyper som ska diskuteras här. Inom
BoI-forskningen används begreppen informationsbehov,  informationssökning och
informationsbeteende  för att  studera hur informationssökningsprocesser går till.
Informationsbehov kan präglas av en mängd faktorer av såväl privat som yrkes-
mässig karaktär. I biblioteksplanen nämns det hur man inte vill begränsa sitt infor-
mationserbjudande efter vare sig språk eller teknik. Även specialmedia för de med
någon funktionsnedsättning eller dyslexi ska erbjudas.127 I biblioteksplanen heter
det också att  användare ska låtas både hitta det bekanta och efterfrågade, samt
”också få möta det oväntade och överraskande som bidrar till nya insikter” 128. Det
första steget i detta tar upp vägen till informationen. Här handlar det om hur infor-
mationen är organiserad, presenterad samt vilka redskap som erbjuds för att nå
fram till den. Den självständiga sökprocessen är beroende av skyltning, sökdatorer
och hylluppställning. För en mer vägledd sökning kan vi återkomma till den digi-
tala söktjänsten, men även nämna personalen. Den andra delen beskriver något
som närmast kan liknas vid slumpmässighet. Här är det alltså tänkt att användaren
ska ges möjlighet att slumpmässigt, eller åtminstone oavsiktligt, komma i kontakt
med information som kan vara för denne intressant. Detta är ett fenomen som är
problematiskt att  såväl definiera som observera, men då det uttryckligen sägs i
biblioteksplanen att man vill främja just detta behöver vi söka svar på hur detta
tillåts ske.

Merparten av modern informationssökning sker genom webbaserade söktjäns-
ter, vare sig det rör en global söktjänst eller lokal bibliotekskatalog. Här och var
på biblioteket finns anpassade sökdatorer där användare bjuds in att utnyttja bibli-
otekets digitala söktjänst Gotlib, som går att använda i både svenskt och engelskt
utförande.  Söktjänstens huvudsida är avskalad och består huvudsakligen av ett
sökfält för sökningar i fritext. Genom länkar längst ned på sidan erbjuds dessutom
sökhjälp och information av mer praktisk art som kalendarium och öppettider. Det
finns också länkar till andra biblioteksdatabaser som den nationella söktjänsten Li-
bris, samt Göteborgs universitets söktjänst Gunda och Chalmers dito Chans. Got-
lib erbjuder även användaren att logga in på sitt bibliotekskonto för att förnya lån

1 2 6  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.11.
1 2 7  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.11.
1 2 8  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.11.
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eller ändra sina kontaktuppgifter. För att underlätta för användare att använda bib-
liotekets söktjänster hålls återkommande ”Sökverkstad skönlitteratur & författare”
och ”Sökverkstad – drop-in” (varannan torsdag 16-17.30), vilket får sägas gå i lin-
je  med  bibliotekets  uttalade  ambition  om att  erbjuda  professionell  vägledning.
Bibliotekets roll i informationssökningsprocessen kan säga oss en del om deras
syn på användare genom hur erbjudandet har utformats. Återigen visar sig att sats-
ningen mot de prioriterade grupperna främst rör mediebeståndet, då det enda språk
den digitala söktjänsten erbjuder utöver svenska är engelska. Givetvis utgör bibli-
otekspersonalen även en central del i informationssökningen, men då dessa berör-
des i föregående stycke kommer de inte tas upp här. 

I den andra änden av informationssökningen har vi medierna. Bibliotekets me-
dier är sorterade efter SAB:s klassifikationssystem, vilket är det vanligaste syste-
met för svenska folkbibliotek.129 Även om svenska biblioteksanvändare idag har
vant sig vid SAB kan andra faktorer än bibliotekets klassifikationssystem spela en
minst lika stor roll under informationssökningen. För de som är läskunniga inom
svenska språket ges generös vägledning genom en mängd skyltar hängande från
taket. I hyllor med böcker skrivna på ett annat alfabet än det latinska listar ”knub-
barna” upp respektive språk på svenska samt på den aktuella litteraturens språk,
vilket underlättar för de som inte kan läsa på svenska att hitta fram till rätt avdel-
ning. Detta gäller dock bara de språk som inte skrivs på med det latinska alfabetet.
Tanken är god, men det framstår lite märkligt varför inte alla språk kan skrivas ut
även på originalspråk. Hursomhelst visar detta på hur en gränsdragning har gjorts i
tillgängliggörandet. Göteborgs stadsbibliotek säger sig även vilja vara teknikneu-
trala. Om detta innebär att man avser att erbjuda medier från alla tänkbara format,
eller också behandla dem jämlikt är lite svårtolkat. Klart är att det på Göteborgs
stadsbibliotek finns en mängd olika medietyper representerade. Dagstidningar så-
väl i papper som i digitalt format, filmer och spel på dvd och blu-ray, musik på cd,
böcker i tryck och e-boksformat är samtliga idag väntade inslag på folkbiblioteket.
De olika medietyperna går att finna här och var i biblioteket, beroende på inom
vilka  områden  de  finns  representerade.  En  medietyp  som  biblioteket  däremot
tycks vilja åldersplacera är de tv-spel, som fortfarande utgör ett relativt nytt till-
skott i biblioteksutbudet. Medan spelen är fria att låna för alla användare130 har de
spel som finns att använda på biblioteket placerats just på de två avdelningar som
också bär på en åldersetikett, barn och ungdom, snarare än där de kan tänkas passa
in rent ämnesmässigt. I biblioteksplanen konstateras det dessutom att det ska fin-
nas god tillgång av specialmedia. Avdelningen för specialmedia är inhyst på vå-
ning ett och är utrustad med tre stycken anpassade datorer som behöver särskilt
tillstånd för att användas. Därtill finns ett rikt utbud av ljudböcker, böcker i stor

1 2 9  Ett principbeslut togs dock 2008 av Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd där man rekommenderade
en övergång till Dewey-systemet.
1 3 0  För de spel som är tilldelade en åldersgräns gäller det att användaren är tillräckligt gammal för att få låna.
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stil och talböcker. Mycket av materialet går även att komma åt genom exempelvis
appen Legimus för surfplattor och smarta mobiltelefoner.

Förutom att  låta  användaren hitta  det  den söker,  ska biblioteksupplevelsen
även stimulera oväntade och överraskande möten i sökandet. Det sistnämnda, be-
skriver en sorts serendipitet, som kan förstås som en lyckosam eller slumpmässig
upptäckt”.131 Serendipitet är ett något svårbehandlat koncept men hänvisar till en
inte avsiktlig eller medveten sökmetod. I biblioteksupplevelsen kan sådana upp-
täckter tänkas ske när användaren planlöst eller ovant letar sig fram bland hyllor-
na. Därför har också de söktjänster som idag utgör en allt större del av biblioteks-
upplevelsen kommit att ses som ett hot mot denna typ av upptäckter eftersom de
strävar efter att erbjuda användaren en allt mer precis och vägledd informations-
sökning.132 Foster och Ford menar därtill att bibliotekens roll som ”gatekeepers”
gör  det  problematiskt  att  försöka  uppmana  till  serendipitet,  då  upptäckterna  i
slutändan riskerar att bli långt ifrån så slumpmässiga som de först kan verka. Som
exempel nämner de hur exempelvis klassifikationssystem utgör en underliggande
struktur som genom sitt ordnande av informationen på så vis också vägleder an-
vändaren.133 En aspekt som kan tänkas underlätta ”oväntade möten” mellan använ-
dare och medier är det så kallade flytande bestånd man har inom Göteborgs stads-
bibliotek. Detta innebär att böcker anses tillhöra folket snarare än något specifikt
bibliotek och därför kan beställas till valfritt kommunalt bibliotek. Denna rörlighet
i medieutbudet borde möjliggöra en viss oförutsägbarhet, då de enskilda bibliote-
ken inte kan bli lika statiska och förutsägbara som de annars skulle kunna tänkas
bli. Bortsett från detta finner jag ingenting i biblioteksrummet som underlättar för
oväntade upptäckter på annat sätt än i någon annan bibliotekslokal.

Tillgången till  olika medietyper på Göteborgs stadsbibliotek är god, och då
har jag i mina observationer bara tagit del av det bestånd som finns placerat på
stadsbiblioteket, när detta i själva verket bara utgör en del av stadens gemensam-
ma utbud. Användare tillåts söka i samlingarna genom bibliotekets söktjänst Got-
lib, antingen hemifrån eller genom de sökdatorer som finns att tillgå på bibliote-
ket, som finns på svenska och engelska. För vägledning på andra språk blir biblio-
tekariernas  kompetenser  avgörande.  Det  finns  däremot  vissa  oklarheter  kring
stadsbibliotekets teknikneutralitet. Medan alla sorters medietyper tycks vara väl-
komna biblioteksbeståndet, framstår det vid mina besök på biblioteket som att de
ibland behandlas lite olika just beroende på medietyp. Detta rör dock främst place-
ring snarare än lånevillkor. Ovan såg vi exempelvis prov på hur tv-spel tycktes
placeras snarare efter format än innehåll,  något som knappast görs med böcker.
Tv-spel är en problematisk och knappast homogen kategori som rymmer såväl en
rad berättelse- som medietyper, och anses kanske i dagsläget inte ha tillräcklig
spridning bland användargrupper för att det ska motiveras att sprida ut dem på

1 3 1  Foster, A. E. & Ford, N. (2003), ”Serendipity and information seeking: an empirical study”.
1 3 2  Foster, A. E. & Ford, N. (2003), s.323.
1 3 3  Foster, A. E. & Ford, N. (2003), s.337.
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biblioteket. Detta är särskilt intressant då det rör sig om ett format som fortfarande
är nytt på biblioteken och det är lätt att tänka sig att man ännu inte funnit någon
självklar plats för dessa. I detta kan vi se de svårigheter som ibland finns med att
skilja mellan lagringsmedium och kulturform.
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Forum för eget skapande

I biblioteksplanen uttrycks även en ambition om att biblioteket ska vara en plats
som ger utrymme för eget skapande och uttryck. Med ambitionen att biblioteket
ska vara mer än blott en mötesplats talas det om biblioteket som en arena eller ett
forum. Även detta fokus kan givetvis ses som en strävan från biblioteket om att
visa sig som mer än en boksamling, och svarar särskilt bra mot den statistik Hög-
lund presenterade angående vad modern folkbiblioteksverksamhet innebär, med
85 000 anordnade evenemang 2008.134 I målbilden nämner man också hur bibliote-
ket ska jobba med ”modern delaktighetskultur”, vilket syftar till  ett forum som
inte behöver biblioteket  som fysisk plats,  utan snarare en webbaserad portal.  I
sammanhanget handlar detta om bibliotekets närvaro på olika sociala medier, och
hur man utnyttjar dessa.

Idag finns det på biblioteket såväl utställningshall, hörsal som trappscen samt
ett par mindre scener kallade Lilla scenen. Därtill hålls återkommande en rad pro-
grampunkter på biblioteket där användare bjuds in att  delta i olika grupper för
bland annat läsande och skrivande.  Om vi fokuserar på de lokalrelaterade upple-
velser den fysiska platsen kan erbjuda så finns idag både en utställningshall på
entréplan, samt en ”trappscen” mellan entré- och källarplan där det bland annat
hålls föredrag. Nere på källarplan finns även en hörsal. Arrangemang av dessa slag
är givetvis en viktig del i bibliotekets strävan att vara mer än en boksamling som
diskuterats ovan. En undersökning från 2011 visar dock att boklån fortfarande ut-
gör den främsta anledningen till att folk besöker biblioteket, och att folk därefter
kom för att söka hjälp av en bibliotekarie.135 Att antalet besök som gick ut på att ta
del av kulturarrangemang var betydligt lägre kan givetvis delvis få sin förklaring i
böckernas och bibliotekariernas ständiga närvaro på biblioteken, medan arrange-
mangen är tillfälliga. Samtidigt kan detta säga oss något om användarnas syn på
bibliotek och för vilka ärenden man i huvudsak väljer att uppsöka biblioteket.

Vid det tredje observationstillfället pågick en fotoutställning på Dynamoav-
delningen, där  fotografier  tagna av elever från Munkebäcksgymnasiet  var  upp-
hängda på ena väggen. I utställningshallen på entréplan pågick en utställning om
fred av organisationen Fredsam. Medan detta  visar att  utställning är någonting
som sker på biblioteket upplever jag inte att delaktighet och möjligheter till konst-
närligt uttryck är något som genomsyrar lokalen i stort. Det finns inslag, som en li-
ten tavla med kylskåpspoesi på barnavdelningen, eller lådan där användare upp-
manas till att lämna inköpsförslag. Men delaktigheten tycks i första hand vara nå-
got som sker digitalt. För detta har Göteborgs stadsbibliotek en sida på Facebook

1 3 4  Höglund, L. (2012), s.274.
1 3 5  Höglund, L. (2012), s.325.
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som mest liknar en anslagstavla där bibliotekets evenemang utannonseras. Stads-
biblioteket finns även på Twitter, där man håller en mer personlig ton. Vid mitt
besök där [2015-03-27] bestod de senaste inläggen av så spridda saker som bok-
tips, kommentarer om en skottlossning på Biskopsgården i Göteborg och författa-
ren Terry Pratchets död, samt länkar till aktuella jobbannonser hos Göteborgs bib-
liotek.  Förutom Facebook  och  Twitter  finns  Göteborgs  stadsbibliotek  även  på
YouTube där det går att ta del av boktips och instruktionsfilmer, Instagram där
man förmedlar ytterligare boktips samt mer slumpmässiga roliga bilder. Därtill har
man bloggen stadsbiblioteket.nu där det bland annat går att ta del av praktisk in-
formation och  kalendarium. På sidan finns det även en chatt, där det under biblio-
tekets ordinarie öppettider går att ställa frågor till biblioteket i ett mer direkt for-
mat än det som exempelvis erbjuds via e-post. Sammantaget framstår stadsbiblio-
tekets webbnärvaro som ganska ordinär, det finns någonting löftesrikt i tankarna
kring interaktivitet, men i slutändan blir det huvudsakligen bara ännu en informa-
tionskanal där biblioteket kan annonsera kommande evenemang och andra aktuel-
la händelser. Detta är inte på något sätt överraskande, studier har visat hur biblio-
tekarier ser på sociala medier som ett effektivt marknadsföringsverktyg, där mark-
nadsföring från bibliotekets sida kan förstås som ett sätt att bjuda in användare till
ett framtida utbyte och delaktighet.136

1 3 6  Ahlander, L. & Lindahl, R. (2013), Marknadsföring via sociala medier – Hur ser bibliotekarier på det?,
s.35.
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Läsfrämjande verksamhet och digital delaktighet

Den sjätte målbilden handlar om hur man vill att biblioteket ska guida sina använ-
dare i ”mediemängderna och informationsdjungeln.”137 Främst handlar det här om
bibliotekets undervisande roll. Som mål uttalar man digital delaktighet, läskunnig-
het och läsförståelse för alla, vilket ger uttryck för värderingar som svarar väl mot
bibliotekets varumärke. Detta svarar samtidigt också mot de målsättningar rege-
ringen uttalade i propositionen  Läsa för livet om att ”alla i Sverige ska, oavsett
bakgrund och med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar, ges möj-
lighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvali-
tet.”138 Då jag i mina observationer inte har möjlighet att ta del i ett undervisnings-
tillfälle har jag valt att undersöka hur biblioteket bjuder in till eller initierar kon-
takt av detta slag. I biblioteksplanen föreslår man att ”lärande sker genom dialog
och kommunikation”139 och litteraturpresentationer och undervisning i användan-
det av bibliotekets databaser nämns som exempel på aktiviteter. Detta erbjudande
handlar om att synliggöra och visa hur man använder bibliotekets resurser. Genom
Kulturrådets definition ser vi hur läsfrämjande i många avseenden handlar om till-
gängliggörande genom att att öppna vägar till och ta bort hinder för litteraturen.140

Viktigt för genomförandet av detta blir bibliotekens resurser i form av personal,
kompetenser,  lokaler  och material.  Tanken är  att  en resurs,  bibliotekarien,  ska
hjälpa användaren att ta del av ytterligare resurser, som databaser eller litteratur.
Om vi börjar med resurser har vi redan konstaterat att bibliotekarier finns statione-
rade här och var på varje öppen våning i biblioteket. Att det finns särskilda infor-
mationsdiskar för bibliotekets olika avdelningar bör underlätta att komma i kon-
takt med rätt bibliotekarie. En annan viktig resurs, som riskerar att tas för given i
observationen är de böcker och andra medier som finns på biblioteket. En intres-
sant satsning i den nya bibliotekslokalen är ett rum kallat Tellus. Tellus är ett cir-
kelformat  rum som ligger i  anslutning till  barnavdelningen, eller  mer specifikt
mellan hissen och avdelningen för kapitelböcker på entréplan. Rummet har öpp-
ningar åt två håll, som delvis skyddas av draperier som kan dras för. Dekor och ut-
formning kopplar tydligt rummet till barnavdelningen, men en ambition tycks vara
att rummet ska kunna erbjuda ett alternativ till den lek och rörelse som andra delar
av avdelningen bjuder in till. Tellus, med en liten läktare mot ena väggen, tycks
vara utformat för att kunna inhysa exempelvis sagostunder, och på en liten skylt
vid ingången står det att det är ”ett lugnt rum för läsning”.

1 3 7  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021 (2013), s.11.
1 3 8  Regeringens proposition 2013/14:3. Läsa för livet. s.22.
1 3 9  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021, (2013), s.11.
1 4 0  Handlingsprogram för läsfrämjande (2014), s.4.

64



Kulturrådet vill att biblioteken ska ”öka tillgången till en mångfald av littera-
tur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar”141. De vill också att
biblioteket ska göra insatser för barn och vuxna med annat modersmål än svenska,
tillhörande de nationella minoriteterna, med funktionsnedsättning, eller som inte
läser.142 Gällande såväl språk som format finns en stor bredd representerad på bib-
lioteket. Biblioteket arrangerar återkommande evenemang som avser främja litte-
raturen och inspirera till läsning. Förutom månadens program med författarbesök
och föredrag, finns en rad återkommande arrangemang som läxhjälp och läsecirk-
lar på spanska, ungerska, engelska, finska och franska. För barn ordnas rim- &
ramsstunder och sagostunder på olika språk. På plats  kan biblioteket rimligtvis
bara fånga i de som redan valt att uppsöka biblioteket. Med ambitionen att nå ut
till fler läsare är det förstås viktigt att även fånga icke-användare, vilket innefattar
en verksamhet som faller utanför denna studiens fokus. Uppenbart  är att man ge-
nom marknadsföringskanaler som sociala medier och en rik variation i  de pro-
grampunkter man anordnar försöker locka användare av olika typer till biblioteket.

För att bjuda in till digital delaktighet är en viktig resurs de många internetan-
slutna datorer som finns tillgängliga på biblioteket och som redan har diskuterats
under punkt ett.  Men för att genomföra sitt utbildande ansvar behövs självklart
mer göras än att bara erbjuda en möjlighet att ta sig ut på internet. För detta anord-
nar biblioteket tillfälliga programpunkter som ”Säkerhet på Facebook” (1/4 kl.10-
11.30), där de undervisar i bland annat hur man kontrollerar vem som kan se vad i
ens  Facebook-profil.  Därtill  finns  återkommande  undervisningstillfällen  som
”Ipad för nybörjare för dig 55+” (måndagar 11-13), ”Teknik-drop-in med e-boks-
hjälp” (tisdagar 15-17), ”Seniornet datorhandledning 55+”. Här är det tydligt att
man faktiskt jobbar för att öka den digitala delaktigheten genom att sänka trösklar
och och bidra till ett mer ansvarsfullt beteende i digitala miljöer.

1 4 1  Handlingsprogram för läsfrämjande. (2014) s.4.
1 4 2  Handlingsprogram för läsfrämjande. (2014) s.4.
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Det lärande, lyhörda och kompetenta biblioteket: kompetens-
utveckling och lärande

Den sjunde och avslutande målbilden handlar huvudsakligen om hur biblioteket
ska utveckla sin egen kompetens genom nätverk och möten. Denna målbild ham-
nar därför utanför vad som är möjligt, eller ens intressant, att observera i stadsbib-
liotekets utåtriktade verksamhet.
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Slutdiskussion

I uppsatsens inledning ställdes frågan hur de nya lokalerna på Göteborgs stadsbib-
liotek svarar mot de idéer och visioner som uttalas i bland annat bibliotekslagen
och Göteborgs stads biblioteksplan, samt vad vi utifrån detta studieobjekt kan dra
för generell lärdom om den samtida svenska folkbiblioteksverksamheten i stort.

Fallstudien visar hur Göteborgs stadsbibliotek, som här har tillåtits exemplifi-
era den moderna svenska folkbiblioteksverksamheten i stort, bedriver en verksam-
het där visioner och idéer väl tycks överensstämma med hur det ser ut i praktiken.
Detta visar på hur den faktiska verksamheten svarar väl mot stadsbibliotekets pro-
fil.

Genom att analysera verksamheten utifrån kunder, erbjudande, resurser, vär-
deringar och varumärke så som de beskrivs i affärsidémodellen söktes svar på vad
som kan sägas vara det moderna svenska folkbibliotekets affärsidé. I studien fram-
kommer det att affärsidén fortsatt vilar på de grundpelare om att biblioteket ska
vara kostnadsfritt och bedriva en verksamhet som riktar sig till alla, som går att
spåra tillbaka ända till den verksamhet som Valfrid Palmgren introducerade i Sve-
rige. Det är också tydligt hur utvecklingen av verksamheten förankras i dessa idéer
för att legitimera de inslag som kan uppfattas som nya på biblioteket. De svårighe-
ter som på sina ställen uppkommit under observationsarbetet med att hitta svar
handlar ofta om hur flera av punkterna till viss del kretsar kring aktiviteter och
tjänster. Lokalen kan bara berätta om dessa till viss del. Detta visar emellertid på
hur en betydande del av dagens biblioteksverksamhet sker i samspel och arrange-
mang, snarare än att erbjudandet blott är det som finns att hitta på hyllorna. Uti-
från denna erfarenhet kunde det vara intressant att söka ytterligare svar genom att
noggrannare studera biblioteks programpunkter eller mötet mellan användare och
bibliotekarier. Målsättningen med denna studie var däremot att fokusera på biblio-
tekslokalen och vad den med sin utformning bjuder in till eller utesluter. Med lo-
kalen menas här såväl de fasta väggarna som de lösa föremål som finns placerade
mellan dem.

I studierna av biblioteksbyggnader framkom hur dagens bibliotek eftersträvar
en allt högre grad av ”öppenhet”, och inte bara gällande hyllor, utan lokalerna i
stort. På stadsbiblioteket i Göteborg urskiljer jag på samma gång två nivåer, tyd-
ligt exemplifierade genom de ljusa, inglasade grupprummen, med ett stort kodlås
vid dörren. På samma gång öppet och synligt och avskärmat och låst. En annan in-

67



tressant detalj är det inglasade ”transportrummet” som låter användarna få inblick
i verksamheten genom att synliggöra det rullband som transporterar böcker genom
byggnaden. Ännu ett  exempel  på en sorts  ”öppenhet” som låter användaren se
men inte röra. De nya lokalerna visar tydligt hur bibliotekets strävan efter öppen-
het, som en gång i tiden handlade om öppna hyllsamlingar, har fått en alltmer
rumslig innebörd. De ljusa och öppna lokalerna bjuder in till möten och kommuni-
kation  mellan  användare,  någonting  som blivit  en allt  större  del  i  bibliotekets
verksamhet. Göteborgs stadsbibliotek vill vara en plats för möten mellan såväl an-
vändare och medier, som kan sägas beskriva en mer traditionell biblioteksupple-
velse, som en plats för möten mellan användare och användare. Då medieutbudet
idag är rikt och varierat behövs det en mängd olika inrättningar för att tillgänglig-
göra dem alla på biblioteket, och en tyst läsesal är längre inte nog för att låta an-
vändarna ta del av utbudet på ett fullgott sätt. Lite förvånande är det däremot att
det helt saknas ett avskilt rum för läsning i tystnad. I detta kan vi urskilja en viss
motsättning i hur biblioteket samtidigt uttalar en ambition om att fungera som en
öppen och inbjudande plats för möten mellan användare, som man understryker
att mötet mellan användare och medier fortsatt är det centrala på biblioteket. Sett
till hur stor andel av bibliotekets medier som utgörs av böcker är det något an-
märkningsvärt att inte mer görs för att främja läsning. Som vi tidigare varit inne på
är det möjligt att hitta omgivande förklaringar till detta, men som det idag ser ut
framstår stadsbiblioteket i Göteborg snarare än som en plats  för  läsning, som en
plats  om  läsning. Genom att erbjuda ”professionell handledning” och ”relevanta
arrangemang”, snarare än dedikerade läsrum ser biblioteket måhända till att i förs-
ta hand mätta de behov som är svårare att stilla någon annanstans. Oavsett hur vi
väljer att tolka dessa iakttagelser ser vi här hur prioriteringar har gjorts som kan
vittna om en viss motsättning mellan de olika målbilderna. Den möjlighet till ut-
veckling och utbildning som det i styrdokumenten uttalas att biblioteken ska er-
bjuda tycks i Göteborg i första hand ses som något som sker i möten och kommu-
nikation med människor snarare än med medier, om vi ser till lokalens utforman-
de. Detta görs ännu tydligare av hur de avskilda rum som väl finns att tillgå är just
grupprum, avsedda för minst fyra personer. Sett till hur det övriga biblioteket idag
knappast är ett tyst bibliotek tycks behovet av en avskild plats där det går att föra
samtal inte vara en bristvara.

I jämförelsen mellan idé och praktik framkom inga dramatiska överraskning-
ar, istället är det intressant att se de konsekvenser som uppstår, som i exemplet
med Dynamo som är en uttalad ungdomsavdelning men lockar användare i alla
åldrar. Biblioteket  jobbar fortsatt  med att  tillgängliggöra och bjuda in,  och när
man moderniserar verksamheten till att alltmer innefatta digital teknik, faller det
så också på bibliotekets lott att sänka de nya trösklar som kan uppstå till följd av
detta. De satsningar som gör på de svenska minoritetsspråken visade sig huvud-
sakligen gälla bestånd, snarare än lokalen där skyltningen nästan uteslutande sker
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på svenska. Detta motsäger dock inte biblioteksplanen, där det uttalas att man ska
erbjuda information som svarar mot de olika behov som finns hos bibliotekets an-
vändare.  Biblioteket  är väl anpassat för användare med olika funktionsnedsätt-
ningar. Taktila linjer, hissar, skyltar med punktskrift och rymliga korridorer gör
det lätt att ta sig fram på biblioteket. För att vägleda till informationen sker skylt-
ningen främst på svenska, och de många bibliotekarier som finns utspridda i loka-
len blir avgörande i att tillgängliggöra erbjudandet. Jag ställer mig något frågande
till den teknikneutralitet som uttalas av biblioteket. Medan alla medietyper tycks
vara välkomna på biblioteket är det uppenbart att de hanteras på olika sätt just be-
roende på format. Ambitionen att vara ett forum för eget skapande framstår som
något som låter aningen mer spännande än vad det är. I dagsläget gör biblioteket
rum för utställningar samt erbjuder enstaka pysselhörnor och olika aktiviteter. Här
finns det rum för utveckling. Gällande modern delaktighetskultur är det uppenbart
att biblioteket vill finnas närvarande i de stora sociala medierna, men i dagsläget
känns det mest som en förlängning av webbsidan med ytterligare praktisk infor-
mation och annonsering, snarare än en meningsfull tvåvägskommunikation mellan
bibliotek och användare. Biblioteket jobbar aktivt med verksamhet kring läsfräm-
jande och digital delaktighet, vilket svarar väl mot de tankar som uttrycks i biblio-
tekslagen och upprepas i biblioteksplanen. Och det flitiga marknadsförandet av det
digitala biblioteket svarar väl mot Negussies anmärkningar om hur ett sådant syn-
liggörande är ett viktigt sätt för att minska barriärerna.143

Bruzelius och Skärvad talar om vikten för en verksamhet att förstå sina ”kun-
ders” behov, vad som ger dem värde och vilka förväntningar som finns. Detta be-
gränsas något då biblioteket samtidigt är skyldigt att  erbjuda mångsidighet och
kvalitet, varför det lika mycket handlar om att förstå sina användares behov som
att också ta ansvar för att presentera dem med erbjudande som kan verka både bil-
dande och berikande snarare än blott det som efterfrågas. Den verksamhet som be-
skrivs i biblioteksplanen är under utvärdering och det föreslås i dokumentet att
”lika nyckeltal, volymtal och andra utvärderingsinstrument”144 ska tas fram för att
följa upp verksamheten. Hedemark och Börjesson beskrev biblioteksplaner som
ett ”medel för kommunikation mellan bibliotekets huvudman och medborgaren”145,
och i detta avseende fungerar biblioteksplanen i Göteborg väl för att informera om
vilken verksamhet man ämnar bedriva och vad man som användare kan förvänta
sig av den. På så sätt blir biblioteksplanen också ett sätt för biblioteket att ytterli-
gare synliggöra sin verksamhet och skapa förväntningar. Även om samtliga mål-
bilder idag inte är uppfyllda till fullo så går i alla fall inte den praktiska verksam-
heten emot planen på ett sätt som skulle riskera att skada bibliotekets trovärdighet.
Bruzelius  och  Skärvad  nämner  effektivitet,  förändringsförmåga  och  legitimitet
som grundläggande faktorer för en fungerande organisation. Effektivitet syftar här

1 4 3  Negussie (2013), s.86.
1 4 4  Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021, (2013) s.15.
1 4 5  Hedemark, Å & Börjesson, L. (2014), s.106.
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främst till organisationens interna verksamhet, vilken inte täcks i uppsatsen. Där-
emot har vi sett prov på hur man försöker effektivisera användarupplevelsen, ge-
nom bland annat såväl digital som fysisk tillgänglighet. Vi har även delvis sett
prov på hur Stadsbiblioteket välkomnar nya inslag och aktiviteter, samtidigt som
lokalerna fortsatt tycks ha svårt att lämna den traditionella bilden av ett folkbiblio-
tek som Sträng beskrev med vestibul och låneexpedition och omgivande barn- och
vuxenavdelningar som skulle erbjuda insyns genom glasdörrar. Även i biblioteks-
planen är det ont  om dramatiska nyheter.  För organisationer  som folkbibliotek
framstår det som att det snarare handlar om att utveckla än att förändra. Den faktor
som framstår allra viktigast för folkbiblioteksverksamheten är legitimitet. Vi frå-
gade oss hur biblioteket marknadsför sig självt som mer än en boksamling, samti-
digt som det förblir igenkännbart. Tröghet i förändring och legitimering av nya in-
slag framstår som viktigt. Det har sällan varit oproblematiskt när folkbibliotek ve-
lat göra plats för nya medietyper eller aktiviteter. Ett grundläggande medel för le-
gitimering av verksamheten ser vi genom det demokratianspråk som görs i styrdo-
kumenten. Folkbiblioteksverksamheten är till för medborgarna och ska svara mot
allas olika behov. Bara genom detta möjliggörs en bredd i utbudet utan att man
riskerar att  frångå sitt  grunduppdrag. Ytterligare betoning av neutralitet  gör det
snarare till bibliotekets skyldighet att inkludera än värdera material. Dessa värde-
ringar ställda mot hur biblioteket särskilt riktar sig till de prioriterade grupperna
målar upp en bild av ett samtida folkbibliotek som är på en gång öppet och lyhört,
som ansvarstagande och demokratiskt. I observationerna såg vi också hur olika
medier (mestadels)  gjordes igenkännbara som biblioteksmaterial  snarare genom
att vara lånebara än sina inneboende egenskaper, även om det givetvis finns grän-
ser för vad som kan anses rimligt att låna ut på ett folkbibliotek. Däremot går upp-
satsen inte närmare in på urvalskriterier och villkor för de faktiska samlingarna,
vilket hade kunnat säga mer om de medier som finns på biblioteket.

Sammantaget  visar  studien  på  en  mestadels  god  överensstämmelse  mellan
självbild och erbjudande hos Göteborgs stadsbibliotek. I den profil som framträder
i biblioteksplanen beskriver man målsättningen att vara tillgängligt, relevant och
öppet.  Mot  dessa  nyckelord svarar  verksamheten  väl.  Däremot  finns  det  vissa
tveksamheter till  de löftesrika, men vaga idéerna om delaktighet och skapande.
Kompletterande information skulle kunna inhämtas genom att ta del av biblioteka-
riers och användares upplevelser och synpunkter för att på så sätt skaffa en bättre
förståelse av stadsbibliotekets image och identitet. Jag har avsiktligt valt att avstå
från detta i min studie, då fokus låg på att observera verksamheten så som den
nådde mig som användare. Jag bedömde i detta att exempelvis intervjuer med per-
sonalen skulle kunna ge mig förklaringar och en förståelse som inte når till ge-
nomsnittsanvändaren, och på så vis också komma att prägla min uppfattning.

Denna studie ger inte på något sätt hela bilden av verksamheten, utan avser
främst att studera i vilken riktning och genom vilka insatser ett större svenskt folk-
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bibliotek idag avser att utvecklas, och utifrån vilka grunder. Ambitionen var att
genom detta skaffa en ökad förståelse av dagens svenska folkbiblioteksverksam-
het. Detta gjordes genom att se hur de målsättningar och visioner man själva utta-
lar överensstämmer med den verksamhet som faktiskt bedrivs, alltså hur styrdoku-
ment omsätts till praktik.
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Sammanfattning

Uppsatsen undersöker Göteborgs stadsbiblioteks lokaler utifrån de visioner och
idéer som uttrycks i Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013-2021. Syftet med uppsat-
sen är att skaffa en bättre förståelse av hur det samtida svenska folkbiblioteket ser
på sin roll och uppgift i  samhället.  Göteborgs stadsbibliotek bedömdes som ett
lämpligt studieobjekt då de nybyggda lokalerna borde erbjuda ett biblioteksrum
som tydligt uttrycker de moderna och samtida biblioteksidéer som uppsatsen av-
såg att studera. För studien, som består av litteraturstudie och observationer, an-
vändes en analysmodell hämtad från organisationsteorin kallad affärsidémodellen.
Verksamheten hos Göteborgs stadsbibliotek undersöktes utifrån de fem kategori-
erna kunder, erbjudande, resurser, varumärke och värderingar. Genom att ställa de
målbilder som uttalas  i  biblioteksplanen mot hur den faktiska verksamheten är
upplagd var målsättningen även att  besvara mer än  varför  verksamheten ser ut
som den gör, än hur.

Uppsatsen visade på att Göteborgs stadsbibliotek i många avseenden svarar
väl mot de målsättningar som uttrycks i biblioteksplanen. Där målen ännu inte är
helt uppfyllda kan en förklaring delvis hittas i hur målbilderna är långsiktiga och
avser att täcka den tidsram mellan 2013-2021 som utgör grunden för biblioteks-
planen. I biblioteksverksamheten som vill  erbjuda all  sorts information till  alla
typer av användare, syns samtidigt ett tydligt fokus på de prioriterade användar-
grupper som beskrivs i bibliotekslagen. 

Biblioteket svarade väl mot de uttalade målsättningarna om att vara tillgänglig
och välbesökt, samt fungera som en mötesplats för olika typer av kommunikation.
Tillgängligheten uppfylldes såväl av framkomliga lokaler, som av goda öppettider.
Däremot upplevdes försöken med de utspridda informationsdiskarna som något
förvirrande. Biblioteket erbjuder en stor bredd i sitt bestånd. Den ambition om att
förhålla sig teknikneutral som uttrycks i biblioteksplanen ifrågasattes dock. Bibli-
otekets behov av kategorisering visade också på problematiken med idéer som ne-
utralitet och lika värde. Nyare biblioteksinslag som tv-spel drogs också med vissa
medföljande restriktioner och åldersplacering på ett sätt som få andra medier gör. I
ambitionerna om teknikneutralitet och att vara en plats för möten mellan använda-
re har mycket gjorts för att öppna upp lokalerna. Att Göteborgs stadsbibliotek idag
saknar en mer avskärmad läsesal bedömdes som något av en brist, särskilt med
tanke på hur det i biblioteksplanen sägs att ”Mötet mellan människor och medier
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är det centrala i biblioteken”. Med tanke på hur stor del av biblioteksutbudet som
utgörs av böcker känns det därför något märkligt att inte mer utrymme ges till läs-
ning. Även målsättningen om att bjuda in till delaktighet och skapande framstod i
dagsläget som något av ett utvecklingsområde. Biblioteket bjuder idag in till viss
delaktighet i form av olika programpunkter och grupper. Medan stadsbiblioteket
finns närvarande i de större sociala medierna var i dagsläget den kommunikation
som bedrevs där mer än annonsering.

Bibliotekets  själva  ”affärsidé”  tycks  fortfarande  utgå  från  folkbibliotekets
grundläggande idéer om att erbjuda gratis information och bildning till alla. Nyare
inslag legitimeras genom att förankras eller relateras till mer igenkännbara delar.
Överensstämmelsen mellan kunder och erbjudande blir något svårbedömt hos bib-
lioteket på grund av målsättningen om att rikta sig till alla. Samtidigt är detta ock-
så något som visar på komplexiteten i biblioteksverksamheten och behovet av ly-
hördhet mot sina användare. Erbjudandet till de prioriterade grupperna sågs som
genomtänkt.  I tider  av  konkurrerande informationskanaler  behöver  bibliotekets
vårda sitt varumärke. I detta såg vi hur det blir viktigt för biblioteket att legitimera
sin verksamhet  genom att  förankra aktiviteter  och material  i  de grundläggande
värderingar man står för.

Slutligen bedöms Göteborgs stadsbibliotek visa på en god överensstämmelse
mellan biblioteksplan och faktisk verksamhet. Detta ses som en lovande exempel
på nyttan med de ofta ifrågasatta biblioteksplanerna. Dock visar studien på hur de
olika målbilderna som vill täcka in allt och alla ibland också riskerar att hamna i
konflikt med varandra.
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