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Ordlista:

Biblioteksgemensamma funktioner: Inom biblioteket verksamhet av utvecklande, samord-

nande och administrativ karaktär. Hålls samman av administrationschefen som är direkt under-

ställd överbibliotekarien.  

Biblioteksgrupper: A, B och C (sedermera Linné) och Universitetsgemensamma ändamål. 

Styrs av biblioteksföreträdare.   

Biblioteksnämnd (eller Biblioteksutskott): För varje biblioteksgrupp finns en biblioteks-

nämnd, förutom humaniora och samhällsvetenskap som får två då man anser att de har en så pass 

mycket större omfattning, sammansatt av ledande företrädare för områdes- och fakultetsnämnder, 

studenter och biblioteksföreträdare. Biblioteksnämnden skall alltså ha god förankring i områdes-

nämnden och däri ingående fakultetsnämnder. Biblioteksnämnden har under områdesnämnden 

huvudansvaret för de ingående bruksenheternas inriktning, beståndsuppbyggnad, servicenivåer och 

biblioteksrelevant infrastruktur. Nämnderna:  

Teologi, humaniora, arkeologi  

Juridik, samhällsvetenskap, lärarutbildning 

Medicin, farmaci, teknik, naturvetenskap 

Biblioteksstyrelsen: med prorektor som ordförande och vicerektorerna som ledamöter utgör 

länk till både universitetsledningen och vetenskapsområdena. I styrelsen ingår även överbibliote-

karie och studentrepresentanter. Frågor som rör de både gemensamma verksamhetsgrenarna av-

görs i styrelsen. Den fyller också vissa samordnande uppgifter för biblioteksverksamheten i stort 

men skall inte styra biblioteksutskotten och de därtill hörande bruksbiblioteken. Hämtar sitt upp-

drag från Konsistoriet. 

Biblioteksutredningen: På uppdrag av rektor tillsattes denna grupp för att skapa ett förslag 

angående omorganisation för Uppsala universitetsbibliotek 1999, vilket resulterade i en utred-

ningsbetänkande som i princip i sin helhet genomfördes.  

Universitetsbibliotekets ledningsgrupp: viktig funktion för den allmänna samordningen av 

biblioteksverksamheten och för policydiskussioner, men även att initiera förändringsprocesser, 

formulera mål, utvärdera och analysera verksamheten, sprida biblioteksinterna utvecklingsresultat, 

dra upp riktlinjer för kvalitetsarbete och kompetensutveckling, rapportera om bibliotekspåverkan-

de universitetsbeslut, samt nationell högskole- och bibliotekspolitik. Består av överbibliotekarien 

och gruppcheferna. 

Universitetsgemensamt ändamål: verksamhet kring förvaltning av nationella och interna-

tionella samlingar av kulturarvskaraktär. De universitetsgemensamma ändamålen bildar en fjärde 

biblioteksgrupp med en motsvarande gruppchef.  

Självvärderingsgruppen: Kom med en rapport 2001 där omorganisationens 1999 utvärde-

rats i ett biblioteksperspektiv.  

Vetenskapsområden: Institutionerna sammanförs till tre vetenskapsområden. Här hämtar 

biblioteksutskottet sina uppdrag.  

VP-underlag: Verksamhetsplan eller verksamhetsplanering.  

Överbibliotekarie: Överbibliotekarien ansvarar för den samlade biblioteksverksamheten vid 

universitetet och för genomförande av bibliotekets uppdrag. 
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Inledning  

 
If you throw a frog into boiling water, it will quickly jump out. But if you put a frog in a 

pan of warm water and raise the temperature very slowly, the gradual warming will 

make the frog doze happily. The frog will eventually cook to death due its failure to 

sense the gradual increase in the water temperature. The message of the tale is that, be-

cause its environment changes so gradually, the frog is never stimulated to take bold ac-

tion to save its life.1 

 

Det är svårt att urskilja de strukturella mönster som förändringar i näromgivning-

en är en del av.2 Den gradvisa ”uppvärmningen” är i många fall en strategisk för-

utsättning för genomförandet av strukturförändringar (vilka dock inte alltid behö-

ver resultera i grodans död). Det är hur dessa gradvisa förändringar, ”uppvärm-

ningar”, av ideal, normer och regler präglar utvecklingen i en biblioteksorganisa-

tion som är huvudintresset för denna uppsats. Ideal och idéer som kan antas vara 

nära sammanlänkat med dem som präglat och präglar universitetsmiljön i stort. Li 

Bennich-Björkman beskriver i ”Universiteten, kreativiteten och politikens anings-

löshet” 2007 den situation universitetet befinner sig i, där successiva omvandling-

ar av finansieringen för forskningen lett till att kostnader för undervisning, forsk-

ning och administration alltmer kommit att separeras, vilket gett de externa finan-

siärerna större inflytande angående forskningens riktning. Hon hävdar att ”balan-

sen mellan inre motivation och yttre styrning rubbas” och att universitet har 

kommit att bli en form av utbildningsindustri där allt för mycket av forskarnas tid 

                                                 
1Gino, F. m.fl. (2009),”When misconduct goes unnoticed: The acceptability of gradual erosion in others’ 

behavior”, s.717.  
2 Eftersom min uppsats utgörs av svårtillgängligt material vill jag tacka alla som hjälpt mig ta fram material 

längs vägen samt besvarat frågor i mejl, telefon och möten: Eva Nordgren (UUB), Sofie Ågren (UUB), Lars 

Burman (UUB), Ulf Göranson (UUB) och Tore Torngren (Lunds universitetsbibliotek). Framför allt vill jag 

rikta ett stort tack till Kerstin Mickelsson (UUB) som försett mig med de största delarna av mitt material – 

bjudit in mig till föreläsningar samt gett kloka kommentarer och försiktiga tillrättavisningar, vilket gjorde 

denna uppsats möjlig att genomföra. Stort tack också till min handledare Gunnel Furuland som tålmodigt läst 

min uppsats gång på gång, gett mig konstruktiv kritik och inspiration och relevanta förslag på tillförande 

läsning.   
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går åt till administration och anslagssökningar.3 I denna uppsats skall vi se hur en 

förändrad universitetsmiljö utvecklar och påverkar forskningsbibliotekets organi-

sation vid Uppsala universitetsbibliotek.  

För att undersöka detta ska jag primärt använda mig av biblioteksorganisatio-

nens styrdokument. Styrdokument glöms ofta bort som de aktiva delar i styrande-

processer de faktiskt är. Karaktäristiskt för dem är att de i någon mening är utsnitt 

ur en utveckling – utan ett efteråt pålagt ”filter”. Utvecklingen ”flyter på” i styr-

dokumenten, spretigt och oföljsamt, precis som de komplicerade processer som 

präglar förändringar. Vid närläsning av styrdokument blir man snart varse att de 

inte är lätta att dela in i olika kategorier, tydligt definierar vad som menas eller 

följer tydliga utvecklingsmönster. Snart lär man sig uppskatta ordet ”tendenser”. 

För det är tendenserna som är viktiga i styrdokumenten: styrdokumenten pekar 

alltid åt olika riktningar, men åt någon punkt tenderar fler händer att peka samti-

digt. Det är just dessa ”punkter” som jag vill hitta.  

Någon övergripande undersökning av Uppsala universitetsbiblioteks styrdo-

kument har inte tidigare gjorts, vilket jag anser är ett rimligt motiv för att välja 

just den biblioteksorganisationen. Jag ville ändå söka material från andra forsk-

ningsbibliotek, för att kunna se huruvida Uppsala universitetsbiblioteks utveckling 

kan anses visa på en generell utvecklingstrend bland svenska forskningsbibliotek 

– vilket jag vill hävda är fallet efter att ha fått en inblick (om än inte lika omfat-

tande) i Lunds och Göteborgs forskningsbiblioteks styrdokument.  

Syfte och frågeställning  

Ett viktigt ställningstagande som läsaren av uppsatsen bör uppmärksamma är att 

syftet inte huvudsakligen är att studera orsaker till strukturförändringar i Uppsala 

universitetsbiblioteks biblioteksorganisation. Mitt intresse berör främst hur för-

ändringar i biblioteksorganisationen framställs i dess styrdokument eller doku-

ment som på något sätt kommenterar styrdokumenten åren 1999−2013. Det inne-

bär att jag inte kommer att göra djupanalyser av ekonomiska kalkyler och bakom-

                                                 
3Bennich-Björkman, L. (2007), ”Universiteten, kreativiteten och politikens aningslöshet”, s.35−50. 
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liggande politiska strategier, om än dessa helt säkerligen har varit styrande för 

utfallet. Istället är mitt syfte att ge ett perspektiv på hur Uppsala universitetsbib-

lioteks organisatoriska utveckling är sammanflätad med en grupp av diskursiva 

utsagor som uttrycker föreskrifter och ideal. Uppsala universitetsbibliotek är en 

stor organisation, och fokus kommer ligga på bruksbiblioteksverksamheten. Moti-

ven till valet av tidsavgränsning 1999−2013 är två: dels skedde en större omorga-

nisation 1999 som var avgörande för den fortsatta verksamhetsutvecklingen, dels 

är (säkert som ett resultat av det föregående) året 1999 ett år som vid upprepade 

tillfällen i styrdokumenten blir en naturlig jämförelsepunkt i samband med be-

skrivningar av hur en viss utveckling växt fram.4 

Jag är intresserad av att granska hur vissa frågor och begrepp återkommande 

uttrycks i Uppsala universitetsbiblioteks styrdokument – vilka frågor och begrepp 

stannar kvar, vilka byts ut till nya? De begrepp jag framförallt har i åtanke är 

”kvalitet” och ”effektivitet”, som är speciellt relevanta för min analys då de fre-

kvent återkommer som centrala begrepp i de studerade framställningarna av bibli-

oteksorganisationens styrdokument. Förändras förståelsen av begreppen över tid? 

Jag vill också undersöka om det finns det något samband mellan var ansvar för-

läggs angående beslut som berör bruksbiblioteksverksamheten och förändringar 

av hur bibliotekets och bibliotekariernas roll och uppdrag uttrycks i dokumenten. 

Vad säger det i sin tur om hur universitetsbiblioteket, som en stödjande verksam-

het till utbildning och forskning, förhåller sig till bildning?5 

 Hur förändras innebörd och användning av centrala begrepp såsom 

”kvalitet” och ”effektivitet” i bibliotekets organisatoriska dokument 

under tidsperioden 1999− 2013? 

 På vilket sätt påverkar det hur ansvaret förläggs bibliotekets roll, för-

hållningssätt och uppdrag i styrdokumenten?  

                                                 
4 Se även ex. Göranson, U. (2010), ”Preliminärt underlag för universitetsbiblioteket”.  
5 Uppsala universitetsbiblioteks uppgift har sett lite olika ut över det tidspann som uppsatsen fokuserar. Men 

universitetsbiblioteks uppgift att ha ansvar för den vetenskapliga informationsförsörjningen och genom detta 

ansvar fungera som en stödfunktion till universitets verksamhet är genomgående. Exempelvis framgår detta i 

”Instruktion för Uppsala universitetsbibliotek” beslut av rektor (2004).  
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 Hur präglas biblioteksprofessionen av den ”dubbla identitet” som bib-

lioteket innehar i egenskap av att vara både serviceinstans och en inte-

grerad utbildningsrelaterad institution?  

 På vilket sätt påverkar det i sin tur hur universitetsbiblioteket förhåller 

sig som organisation till utbildning och forskning? 

Materialet 

Mitt primärmaterial består, som jag redan nämnt, av styrdokument till Uppsala 

universitetsbibliotek samt dokument som på något sätt kommenterar dessa. Det är 

ett stort, spretigt och svårgenomarbetat material – som speglar den komplexitet 

som organisationsprocesser faktiskt genomgår. Genom nedslag i materialet kom-

mer vissa dokument få mer plats än andra. Valet av dokument grundar sig i upp-

fattningen om att de exemplifierande dokumenten kan representera en generell 

utveckling som är genomgående hos alla dokumenten – dokumenten har ett ”il-

lustrationsvärde”.  En uppfattning som styrkes genom att jag gått igenom allt till-

gängligt material inom Uppsala universitetsbiblioteks organisation som berör om-

organisationsprocesser och universitetsbibliotekets styrning mellan åren 

1999−2013.  

Det rör sig mer konkret om exempelvis strategiplaner, måldokument, instruk-

tionsdokument, remissvar, fakultetsutlåtanden, externa utredningar, interna utred-

ningar, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, ”visionsdokument”, PM, ar-

betsmaterial (som använts direkt i verksamheten) och protokoll. Materialomfånget 

är således brett, eftersom det inte finns några övergripande beskrivningar av ut-

vecklingen att tillgå. Det innebär att exempelvis den övergripande sammanställ-

ning över den historiska utvecklingen som kommer finnas med i min analys är ett 

resultat av läsningen av dessa spridda dokument – och det är således i den bemär-

kelsen en ”unik” framställning som jag gör.  

Jag kommer också att parallellt men i långt mindre omfattning granska Lunds 

universitetsbiblioteks styrdokument. Detta för att kunna jämföra utvecklingsten-

denser vid Uppsala universitetsbibliotek med annat forskningsbibliotek. Det finns 

vissa likheter mellan Uppsala universitetsbibliotek och Lunds som uppmuntrar till 
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denna typ av jämförelse: den spridda lokaliseringen av bruksbiblioteken, finansie-

ringsfrågor, konflikter mellan vetenskapsområden och bibliotek och delvis valet 

av inriktning på omorganisation. Jämförelser med Lunds universitetsbibliotek 

kommer förekomma löpande under uppsatsens gång.  

Tidigare forskning 

Mitt material, som främst består av olika styrdokument, som organiserar och utgör 

de processer som strukturerar, styr och skriver fram en biblioteksorganisation. 

Styrdokument är relevanta i ett organisationshistoriskt perspektiv genom att de 

exempelvis ”autentiskt” uttrycker olika styrningsinriktningar som i det här fallet 

präglat kunskapsorganisationer. Det har inte gjorts några större övergripande 

skildringar av just Uppsala universitetsbiblioteks styrdokument, och inte heller 

nyare forskning som på en mer djupgående nivå undersöker svenska forsknings-

biblioteks styrdokument i stort. Däremot finns ett större område med forskning 

som behandlar universitetets och högskolans utvecklingstendenser, villkor och 

förhållningssätt, vilket är relevant för min undersökning eftersom Uppsala univer-

sitetsbiblioteks styrdokument antas vara präglade av den universitetsmiljö som 

biblioteket är en del av.  

Två exempel är Mats Fridlund och Ulf Sandströms Universitetets värden6och 

Ulf Sandström Det nya forskningslandskapet7, som bägge behandlar de villkor ur 

vilket ett universitets eller högskolemiljö växer fram.  Andra relevanta titlar är 

Ylva Hasselbergs Vetenskap som arbete: normer och arbetsorganisation i den 

kommodifierade vetenskapen8 och Sharon Riders (m.fl.)Transformations in Rese-

arch, Higher Education and the Academic Market: The Breakdown of Scientific 

Thought.9 

                                                 
6Universitetets värden – bidrag till den forskningspolitiska debatten (2000), Red: Fridlund, M. och Sand-

ström, U.  
7 Det nya forskningslandskapet: perspektiv på vetenskap och politik (2002), Sandström, U. (red.) 
8Hasselberg, Y. (2012), Vetenskap som arbete: normer och arbetsorganisation i den kommodifierade veten-

skapen.  
9Transformations in research, higher education and the academic market: the breakdown of scientific 

thought (2013), Red: Rider, S. m.fl. 
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Det finns också forskning som direkt berör biblioteksorganisationers styrdo-

kument, så som Barbro Thomas givande redogörelse i Vetenskapen och bibliote-

ken – en översikt av Sveriges universitets- och högskolebibliotek. Thomas under-

söker vissa former av styrdokument och visionsdokument för olika forskningsbib-

liotek, exempelvis olika typer av strategi och måldokument, vilka hon sätter i rela-

tion till forskningsbibliotekens bland annat organisatoriska tillhörighet. Precis 

som jag ämnar göra, vill hon redogöra för vad styrdokumenten eller visionsdoku-

menten indikerar i ett större sammanhang. Vad säger exempelvis ett visionsdo-

kument om hur biblioteket uppfattar biblioteksidentiteten i förhållande till veten-

skapsområden?10 En annan viktig utredare av biblioteksorganisationer är Göran 

Gellerstam som i flertalet utredningar och beskrivningar har redogjort för föränd-

ringsprocesser på de stora svenska forskningsbiblioteken – i synnerhet Lunds uni-

versitetsbibliotek.11 

Centralt är den forskning som på olika sätt berör kunskapsorganisationers för-

hållningssätt till olika begrepp inom utvecklingsarbete för högre utbildning, be-

grepp så som exempelvis ”kvalitet”. Detta på grund av att vedertagna begrepp 

inom utvecklingsarbete ofta förkommer inom styrdokument i stort. Birgitta Giertz 

redogörelse i Uppfattningar av kvalitet – En genomgång av litteratur om kvalitet 

och kvalitetsarbete från 2000 är ett exempel på forskning som beskriver ”kvali-

tetsbegreppet” och kvalitetsarbete angående utvecklingsarbete inom högre utbild-

ning. Giertz undersökning är speciellt relevant för den omorganisation som sked-

de på Uppsala universitetsbibliotek 1999, då den antas kunna säga någonting om 

de idéer som präglade omorganisation i och med den tidsmässiga närheten och på 

så sätt kan ”hjälpa till” att tolka styrdokumenten och försätta de vedertagna ut-

vecklingsbegrepp som används i en större kontext och förståelse.12 

Styrdokumenten för bibliotek kan också ses som ett material som är en del i 

ett organisationsteoretiskt intresseområde, eftersom de uttrycker faktiska organisa-

toriska förändringar och styrningsideal.  Det vetenskapliga organisationsteoretiska 

                                                 
10Thomas, B. (2014), Vetenskapen och biblioteken: en översikt av Sveriges universitets- och högskolebiblio-

tek.  
11 Se exempelvis: Gellerstam, G. (2001), ”Den första uppgiften – Högskolebiblioteken som utbildningsinstitu-

tion och lärande miljö”.  
12 Giertz, B. (2000), Uppfattningar av kvalitet: en genomgång av litteratur om kvalitet och kvalitetsarbete.  
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fältet har en stor spännvidd − som inte kommer att kunna redogöras för här annat 

än genom att peka mot två olika riktningar. Jo Bryson ger uttryck för en starkt 

”teknologisk” inriktning och förståelse av organisationsteori i Effective Library 

and Information Centre Mangement 1999. Bryson ser den strategiska planerings-

processens ”lyckosamhet” som avhängigt med dess teknologiska förutsättningar 

inom en kunskapsorganisation: genom en teknologisk väl underbyggd arkitektur 

skapas en välartad kunskapsorganisation.13  

Det finns också kritik av den mer renodlade ”teknologiska” förståelse av or-

ganisationsteori som Bryson här fick exemplifiera. En kritik som exempelvis Be-

niamin Knutsson uttrycker i sin artikel ”Utbildning för hållbar utveckling? Post-

politiska illusionsnummer och didaktiska alternativ” – där Knutsson tar upp en 

problematik som rör evidensbaserade tekniska lösningar i förhållande till exem-

pelvis en kunskapsorganisations identitet.14 Knutsson gör en kritisk granskning av 

framför allt styrdokuments förhållande till begreppet ”hållbar utveckling” – men 

diskuterar också postpolitik som begrepp och beskriver en utveckling som kan ge 

nytt ljus över, som jag ser det, även kunskapsorganisationer i stort. Knutsson häv-

dar att den akademiska debatten allt mer präglas av en ”avpolitisering” där ideo-

logiska visioner ersätts med marknadsföring och administration – och det politiska 

livet blir allt mer teknokratiskt och baserat på en övertro på teknologiska lösning-

ar. Knutssons poäng är att den stora risken med denna avpolitisering är just att 

man lätt glömmer att avpolitisering i sig är politisk.15   

Knutssons resonemang kan ses som en del i ett mer kritiskt förhållningssätt 

inom områden som berör organisationsteori i stort – och som en del i ett ”breddat” 

organisationsteoretiskt fält. I Organization Theory – Modern, Symbolic, and 

Postmodern Perspectives försöker Mary Jo Hatch ge ett brett perspektiv på hur 

kunskapsorganisationer kan analyseras. Perspektiv som rör sig bortom det strängt 

teknokratiska som präglat fältet, exempelvis genom att se ”teknologi” i ett symbo-

liskt perspektiv där teknologin kan ses som en socialt konstruerad teknologisk 

                                                 
13 Bryson, J. (1999), Effective Library and Information Centre Management, s.87−90.  
14 Knutsson, B. (2014), ”Utbildning för hållbar utveckling? Postpolitiska illusionsnummer och didaktiska 

alternativ”, s. 178−180. 
15 Knutsson (2014), s.178.  
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natur ”gömd för sina användare”, och som en del av en politisk kultur.16 Liksom 

Knutsson, framhåller Hatch perspektiv på kunskapsorganisationer som kan ”av-

slöja” politiskt bakomliggande motiv till hur en organisation struktureras.  

Teoretiska och metodiska utgångspunkter  

 

Organization theorists who study power agree that this phenomenon pervades all aspects 

of organizing and therefore needs to be given consideration in theories involving every 

other concept found in organization theory.
17

 

 

Hatch framhåller, i Organization Theory, att ett maktteoretiskt förhållningssätt, 

som förutsätter att makt är centralt i organisationers vara, kan tas i bruk utifrån ett 

brett fält av andra teoretiska ståndpunkter. Det är även min utgångspunkt. Hur 

makt konstrueras och vem som får möjlighet att utöva makt är avgörande för hur 

en organisation utvecklas och vilka typer av idéer som får representera organisa-

tionen. I min uppsats ska makt förstås utifrån förutsättningen att makt i regel blir  

mest synligt när maktens konsekvenser uppfattas som någonting negativt – och då 

skapas ofta en öppen konflikt – om makten och maktens motiv. 

Konflikter i sin tur kan vara både ”öppna” faktiska konflikter och konflikter 

som är latenta. För att ge ett exempel: Man skulle kunna säga att det finns en 

”konflikt” i varje lönesamtal, eftersom den avlönade vill ha mer och den som av-

lönar i regel vill ge så lite som möjligt – åtminstone i teorin. I en sådan situation 

kan bägge parter ofta ändå enas utan att en öppen konflikt bryter ut, med andra 

ord konflikten är latent. Men även om konflikten är latent, så är den ändå en cen-

tral aspekt av lönesamtalets situation. Lönesamtalet är konstituerat efter den laten-

ta konfliktens principer där en part ska komma överrens med en annan trots olik-

artade motiv.  

I min studie kommer jag att beskriva två övergripande argumentationsnivåer 

som jag valt att kalla för argumentation som stödjer sig mot individuell auktoritet 

och den som grundas i en organisatorisk auktoritet. Skillnaden mellan dessa två 

                                                 
16 Hatch, M. J. & A.L. Cunliffe (2013) Organization Theory – Moderns, Symbolic, and Postmodern Perspec-

tives, s.139−140.  
17 Hatch & Cunliffe (2013), s.229.  
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nivåer handlar om vilka typer av argument man åberopar för att hävda sin rätt och 

vilka typer av strategier som används för att upprätthålla makt. Med den argumen-

tation som grundas i organisatorisk auktoritet åsyftas den argumentation som un-

derstöds av faktiska organisatoriska förhållanden: rätten att ta beslut. En argumen-

tation som motiveras genom individuell auktoritet exempelvis kan istället betona 

tradition, expertis, historicitet och professionalitet. Båda dessa argumentationsni-

våer ska inte ses som ”motsatser”, men tenderar i olika situationer att motiveras 

mer av det ena än det andra. En organisatorisk auktoritet uttrycks ofta handlingar 

som inte behöver argumenteras för rent explicit – argumentation är delvis ”inför-

stådd” och självklar. Den ”individuella auktoriteten” å andra sidan kan ifrågasätta 

denna ”självklarhet” och argumenterar rent explicit för varför ett maktförhållande 

bör se ut på ett visst sätt, med andra ord: argumentationen tar avstamp i en viss 

”framskriven” auktoritet som inte behöver vara organisatoriskt underbyggd utan 

betonar andra relevanta aspekter.  

 Med konflikt förstås i min analys helt enkelt uttryckta meningsskiljaktigheter. 

Meningsskiljaktigheterna är antingen öppna eller latenta.  I konflikter avslöjas 

olika motiv till utövandet av makt – vad är syftet och målet i maktutövandet?  

Vad är en retorisk analys?  

”Retorik är studiet av hur ord och alla andra typer av symboler används för att 

påverka”, skriver retorikern Janne Lindqvist i Klassisk retorik för vår tid.18 Med 

en retorisk analys åsyftar jag en analys som byggs upp på en sådant retoriskt för-

hållningssätt: en analys som vill utreda vilka typer av strategier som används för 

att påverka mottagaren.19 Jag kommer att använda mig av vissa klassiska retoriska 

begrepp, som kommer att förklaras löpande i analysens gång. Återkommande be-

grepp kommer att vara strategisk kommunikation. Den franska psykoanalytikern 

och samhällsvetaren Michel de Certeau beskriver två olika typer av ageranden, 

varav det ena är strategiskt och det andra taktiskt. Taktik och strategi är olika sätt 

att gå till väga för att uppnå vissa mål. För de Certeau är strategi (principiellt) ab-

                                                 
18 Lindqvist Grinde, J. (2008), Klassisk retorik för vår tid,  s.25.  
19 Lindqvist Grinde (2008), s.26.  
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strakt till sin natur (den planerar förändringar på ett abstrakt plan, enligt modeller) 

och härav också principiellt skriftlig.  Den förutsätter ett ”rum” varifrån den 

skrivs, vilket förenklat kan beskrivas som en ”institution”. Certeau syftar på såda-

na saker som en armé, en företagsledning – eller en biblioteksstyrelse.  En taktik 

är däremot operationer som sker utan en bestämd modell, med andra ord en armé 

som inte har fastlagda kartor eller koll på vad som händer i det politiska landska-

pet utan agerar i enstaka aktioner − handling för handling.  Det strategiska tillvä-

gagångssättet konstitueras långsiktigt, emedan det taktiska beskrivs som ett kort-

siktigt agerande. Med den strategiska långsiktigheten menar de Certeau att man 

opererar i rummet och inte i tiden. En strategisk aktör lägger upp abstrakta model-

ler för handlandet på papper istället för att ”tidsligt” ta det som det kommer. Ett 

strategiskt agerande är typiskt för institutioner och andra maktstrukturer som har 

förmågan att producera och utöva makt.  

När jag talar om strategisk kommunikation utgår jag från de Certeaus defini-

tion av strategi: som ett abstrakt modellerande av kommande handlingar, skapad 

utifrån institutionella resurser.20 Certeaus definition av strategi återspeglas i exem-

pelvis Jesper Falkheimers och Mats Heides definition av strategisk kommunika-

tion som ”en organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina 

mål”.21 Kommunikation kommer att ses som ett uttryck för det strategiska age-

randet.  

I mitt material är det strategiska moment av kommunikationen högst relevant 

– materialets syfte är i många fall att presentera organisatoriska strategier, förslag 

och beslut som skall styra verksamheten. Hur dessa strategier, förslag och beslut 

strategiskt framställs och kommuniceras är avgörande för hur de mottas av verk-

samheten – den strategiska kommunikationen är avgörande för huruvida strategi-

er, förslag och beslut skall accepteras. Om strategier, förslag och beslut inte helt 

accepteras uppstår konflikt – konfliktens storlek påverkar möjligheterna att driva 

verksamheten i den riktning som ett styrdokument föreslår.  Därför är det en för-

utsättning att orden är väl valda i dokumenten. Kommunikationen måste också 

                                                 
20 De Certeau, M. (1984), The practice of everyday life, s.29−40.   
21 Strategisk kommunikation – forskning och praktik (2011), Red: Falkheimer, Jesper och Heide, Mats, s.13. 
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förhålla sig till de formella ramar som kommunikationen framförs igenom: styr-

dokumentets form.  

Styrdokument som genre  

Ett styrdokument är ett dokument som presenterar ett sätt att styra någonting på 

och där upphovet till dokumenten har någon form av beslutanderätt. I Uppsala 

universitetsbiblioteks riktlinjer för skapande av styrdokument definieras två olika 

styrdokumentstyper: regeldokument och måldokument. Regeldokument beskrivs 

som de dokument som framförallt förhåller sig till externa föreskrifter av olika 

slag, så som exempelvis lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och reger-

ingsbeslut. Regeldokumenten kan delas in i tre kategorier: föreskrifter, riktlinjer 

och delegationsordning.   

Den andra styrdokumentstypen kallar Uppsala universitet för Måldokument. 

Måldokument delas in i två kategorier: Program och handlingsplaner. Program rör 

universitetsövergripande måldokument som främst beskriver generella mål på ett 

övergripande plan.22 Handlingsplaner kan innehålla riktade uppdrag och detalj-

styrning. Biblioteket styrs på olika håll och nivåer, vilket innebär att dess styrdo-

kument befinner sig på flera olika plan. Dels på ett övergripande plan som en del 

av universitetet. Dels som en egen verksamhet. Det är i den breda (dubb-

la)bemärkelsen jag kommer att förhålla mig till styrdokument som en genre i min 

analys. Jag kommer även att ta dokument som på något sätt kommenterar styrdo-

kumenten i beaktande. 

Styrdokumentens ramar är både precisa och oprecisa. 2008 bestämde sig uni-

versitet för att göra en skrivanvisning angående hur dokumenten skulle konstrue-

ras (eftersom man ansåg riktlinjer för styrdokumenten för vaga).23 Denna skrivan-

givelse ger tydliga besked om dokumentets disposition och vad som ska finnas 

med under vissa rubriker. Styrdokumenten utvecklas oftast i sin befintliga mall. 

Det föregående årets styrdokument återanvänds även om ord byts ut eller formule-

                                                 
22
”Riktlinjer för framtagning av styrdokument vid Uppsala universitet” (2009), Fastställt av universitetsdirek-

tören.   
23Skrivanvisningen var en del av UFV 2008/579. 
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ras om vilket ger dokumenten en ny riktning. Bristen på språkliga riktlinjer vägs 

upp mot en tradition av återanvändning. Även om verksamhetsinriktning inom 

Uppsala universitetsbiblioteks organisation förändras radikalt gör inte styrdoku-

mentens uppbyggnad det. Styrdokumenten som rör Uppsala universitetsbibliotek 

konstitueras ungefär på samma sätt hela tiden från 1999 till idag. Riktlinjerna för 

att skriva styrdokument 2008 uttryckte inte en ny genre av styrdokument, utan 

exemplifierar främst en trend av ökad formalisering av styrdokument.  

Vad får ett styrdokument uttrycka? Orden är väl valda i dokumenten − de 

bygger ofta på en argumentation som ska revidera gängse föreställningar om 

verksamheten inom verksamheten och yttre faktorer med beslutanderätt. (Det kan 

också ses som en av anledningarna till styrdokumentens förmåga att återanvän-

das.) Detta leder till en argumentation som inte sällan är mångtydig och ”antydd”, 

med andra ord: att den bygger på förutsatta åsikter och med en viss begreppslig 

elasticitet. Det är ofta en nödvändighet för skaparna av dokumenten att förhålla 

sig till begrepp på ett abstrakt plan: det finns en medveten obestämdhet. Det finns 

sällan konkreta definitioner av begrepp, eftersom specifika definitioner skulle 

utesluta andra. Däremot finns det tematiska tendenser i hur återkommande be-

grepp används och relateras till varandra, vilket för oss tillbaka till min frågeställ-

ning. I undersökningen av hur frågor och begrepp uttrycks under tid är det nöd-

vändigt att studera dem i det kedjemönster det är en del av – ett kedjemönster som 

aldrig är helt definitivt men tenderar att betona vissa aspekter mer än andra under 

vissa förutsättningar.  

 Disposition 

Min analys utgörs av ett retoriskt och organisationshistoriskt perspektiv, vilket 

kommer göra sig gällande även i avsnittens utformning. Vissa avsnitt kommer att 

präglas av ett förhållningssätt som lyfter fram de retoriska aspekterna av de orga-

nisationshistoriska förändringarna. Vissa avsnitt lyfter fram de organisationshisto-

riska förändringarna för att de retoriska aspekterna av en historisk situation skall 

bli begripliga. Vad har perspektiven konkret för syften? Det retoriska perspektivet 

hjälper till att förklara aspekter av organisationen som inte kan definieras som 
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konkreta organisationsförändringar men däremot som uttryck för ett förhållnings-

sätt. Förhållningssätt som på sikt påverkar organisationsförändringars utfall. Det 

inledande avsnittet ”Bakgrund” är ett exempel på ett organisationshistoriskt per-

spektiv där jag vill lyfta fram faktiska organisationsförändringar och jämföra des-

sa med organisationsförändringar i stort inom forskningsbiblioteksvärlden. Det 

andra avsnittet ”Kvalitet i tre dimensioner” diskuterar organisationens förhåll-

ningssätt till ”kvalitet” och är ett exempel på när ett retoriskt perspektiv lyfter 

fram relevanta aspekter av en organisations utveckling – aspekter som inte kon-

kret kan definieras som organisationshistoriska förändringar men som ett centralt 

element i konstituerandet av en organisation.  

Tanken är att bägge dessa perspektiv ska fördjupa förståelsen för organisatio-

nens utveckling, dels organisatoriska förändringar men också de diskussioner och 

idéer som kan ha gett upphov till dessa, och därmed vara ett verktyg för att kunna 

besvara min frågeställning. Uppsatsen kommer att, förutom det inledande avsnit-

tet som behandlar bakgrunden, vara indelad i fyra större avsnitt – vars indelning 

motiveras genom att de utgör fyra centrala återkommande teman i styrdokumen-

ten och därmed är tanken att de också ”ringar in” utvecklingen ganska bra, det vill 

säga: hur organisationen uttrycker ”kvalitet”, hur organisationen framställs, vilka 

organisatoriska trender som influerar och hur en biblioteksprofession definieras. 

Avsnitten ställer olika slags frågor, som i slutändan är starkt sammanlänkade med 

varandra, vilket denna uppsats ämnar klargöra.  Efter varje avsnitt följer en kort 

konklusion, som i slutet av uppsatsen kompletteras med en slutdiskussion och en 

övergripande sammanfattning.  
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Bakgrund 

Uppsala universitetsbiblioteks organisatoriska utveckling 

1999−2013 – en översikt  

Biblioteksutredningen  
I Göran Gellerstams rapport som skrevs på uppdrag av Kungliga biblioteket 2001 

framgår att organisationsdebatter i Uppsala och Lund ledde fram till delvis nya 

biblioteksstrukturer vid de båda ”klassiska” biblioteken. Gellerstam betonar också 

detta som första gången då biblioteksfrågor i modern tid på allvar blir föremål för 

långsiktiga analyser, internationella jämförelser och oberoende utvärderingar.24 På 

Uppsala universitetsbibliotek kan vi se denna utveckling ta fart, då Konsistoriet 

1997 bestämde att en arbetsgrupp med uppdraget att ”analysera och lämna förslag 

om universitetsbibliotekets långsiktiga utveckling” skulle tillsättas. En kommitté 

tillsattes sedermera, som sedan gick under namnet Biblioteksutredningen, och som 

hade till uppgift att göra en övergripande utredning angående biblioteksorganisa-

tionen och verksamheten.  

I en senare utvärdering av omorganisationen beskrevs orsaken till omorgani-

sationen framför allt som en önskan från fakulteternas sida om insyn och större 

inflytande över ekonomin, och inte ett egentligt missnöje. En annan central fråga 

för omorganisationen handlade om de digitala mediernas bidragande till nya för-

hållningssätt, som skulle kräva att biblioteksgrupperna skulle behöva förhandla 

med varandra angående hur kostnader för detta skulle fördelas, och som skulle 

kräva en annan typ av organisationsstruktur, som förvisso skulle vara decentrali-

                                                 
24 Gellerstam (2001), s.21.  
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serad som den dåvarande men med tydligare riktlinjer.25 En av de mer omvälvande 

förändringarna som drevs fram av Biblioteksutredningen, var att ett förslag till en 

ny verksamhetsgren presenterades (och sedermera förverkligades): biblioteksge-

mensamma funktioner, vars arbetsuppgifter skulle vara av ”samordnande och ad-

ministrativ karaktär”. Gruppen skulle ha en ”administrationschef”.26 Biblioteksut-

redningen poängterade att universitetet i sig skulle förändras, vilket användes som 

ett argument för att även biblioteket måste förändras efter universitetets förutsätt-

ningar. I samband med biblioteksutredningen hade universitetet också tagit beslut 

om att skapa en ny ledningsorganisation för Uppsala universitet. Institutionerna 

sammanfördes till tre vetenskapsområden, vilka skulle ledas av var sin vicerektor, 

som inte bara var ordförande i vetenskapsnämnden utan också chef för de däri 

ingående institutionernas prefekter.”27  

Biblioteksutredningens betänkande föreskrev också att vissa biblioteksrelate-

rade frågor skulle komma att behandlas på ”fakultetsnivå”.  Ett av motiven var att 

man tänkte sig att fakulteterna skulle ha större påverkan över biblioteksverksam-

heten: ”Utredningens organisationsförslag bygger på en tydlig strävan att genom 

nya ledningsorgan få till stånd en klarare och effektivare integration mellan bib-

lioteket och forskningen och utbildningen.”28 Fakultetssammansättningen skulle 

själva kunna lösa vissa verksamhetsfrågor.  

Denna typ av beslutsfattande på fakultetsnivå skulle leda till decentralisering 

av biblioteksenheterna. Decentralisering i sig lyfts återkommande fram i mycket 

positiva ordalag: ”Det råder i dag betydande skillnader mellan bruksbiblioteksen-

heterna inbördes. En mångårig utveckling från ett centralbibliotek med ett växan-

de antal filialer har i dag fört fram till en rad kvalificerade och sinsemellan alltmer 

självständiga biblioteksenheter.”29 En decentraliserande utveckling skulle, med 

utgångspunkt i dokumenten, leda till självständigt arbetande verksamheter som i 

                                                 
25 Nordstrand, J. E. & Cavallin, M. (2002), ”Utvärdering av Uppsala universitetsbiblioteks omorganisation” 

s.07.  
26 Biblioteksutredningen (1999), ”Integration och decentralisering – organisation och verksamhetsformer för 

Uppsala universitetsbibliotek”, s.9. Tillskillnad från de övriga verksamhetsgrupperna som kom till, har de 

biblioteksgemensamma något av en särställning, då den är direkt underställd överbibliotekarien. Gruppen är 

under ständig diskussion från bildandet av en fram till idag, och det påtalas återkommande om dess otydliga 

förhållande till de andra grupperna.  
27 Biblioteksutredningen (1999), s.6. 
28 Biblioteksutredningen (1999), s.14.  
29 Biblioteksutredningen (1999), s.6. 
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sin tur skulle leda till en kvalificerad verksamhet. Utredningen poängterade också 

att: ”Av respekt för sin egen grundinställning till en ökad decentralisering av be-

slutsfattande i biblioteksfrågor har utredningen i verksamhetsdelen sett sin uppgift 

mera som inventerande än policyskapande.” Med andra ord, man ville verkligen 

understryka vikten av ett decentraliserat beslutsfattande – ett decentraliserat an-

svar.   

Biblioteksutredningen beskriver att skälen för att förespråka en samlad om än 

långt mera decentraliserad biblioteksorganisation är i huvudsak tre:   

 Omställningsfas beroende på större utnyttjande av digital information, vilket 

krävde: kompetenshöjning, vidareutveckling och reformering.  

 En samordning av biblioteksrutiner och deras vidareutveckling var påkallad. 

(Det skulle vara någorlunda enhetligt inom hela universitet.)  

 Administrativa frågor30 

Redan 1992 hävdade Maurice B. Line i The Changing Role of Noric Academic, 

Research and Special Libraries, att dessa skäl var vanliga argument för mer de-

centraliserade forskningsbiblioteksorganisationer i stort. Line menar att en ny för-

utsättning skapar möjligheten för mer decentraliserade biblioteksorganisationer, 

nämligen datateknologins utvecklande.31 Line menar dessutom att det delvis är 

själva teknologin som drivit fram idén om en ”plattare” organisationsstruktur med 

kortare beslutsvägar, eftersom teknologin skapat möjligheten för att mycket rutin-

arbete kan skötas på ”lägre” nivå.32 De nya teknologiska möjligheterna, om vi ut-

går från Lines idé, möjliggör den kommunikation och samverkan som krävs för 

att en decentraliserad organisation ska fungera i den bemärkelsen som exempelvis 

Biblioteksutredningen tänkt sig.  

Biblioteksgrupperna  
Biblioteksutredningen delade in bruksbiblioteksverksamheten i fyra olika grupper, 

förutom de biblioteksgemensamma funktionerna. Biblioteksgrupp A: teologi, hu-

                                                 
30Biblioteksutredningen (1999), s.8. 
31Line, B. M. (1992) The Changing Role of Nordic Academic, Research and Special Libraries, s.102−103.  
32 Line (1992), s.17. 
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maniora och sociologi33 med Humaniorabiblioteket i Carolina Rediviva som 

tyngdpunkt. Biblioteksgrupp B: bruksbiblioteken för juridik, samhällsvetenskap 

och lärarutbildning. Biblioteksgrupp C (sedermera Linné): samlar enheterna för 

medicin, farmaci, teknik och naturvetenskap. Därutöver fanns de universitetsge-

mensamma ändamålen som bildar en fjärde biblioteksgrupp. Alla grupperna hade 

en gruppchef, förutom biblioteksgrupp C som tilldelades två, som även ingick i 

universitetsbibliotekens ledningsgrupp.34  En viktig aspekt som utredningen tog 

upp angår Biblioteksgrupp A och förslaget att Carolina Rediviva istället skulle 

kallas ”Humaniorabiblioteket”, vilket markerar ett avsteg från tanken på ett cen-

tralbibliotek med överordnad ställning (vilket tidigare var centralbiblioteket Caro-

lina Redivivas funktion), och som är i led med hela decentraliseringstanken.35 Men 

vi kan också se att en viss samordnad och centraliserad biblioteksrutin efterfråga-

des. Biblioteksgrupperna kan ses som ett uttryck för detta samordnande. Man är 

också mån om att grupperna ska vara ungefär lika stora, vilket delvis förklarar 

gruppindelningen. Storleken på gruppen styr nämligen, enligt utredningen, hur 

pass omfattande biblioteksservicen blir för varje område. 

Gruppindelningen och andra sammanföranden som berörde detta skapade en 

del protester hos fakulteterna.36 Gruppindelningar är känsligt och man ville gärna 

framhålla det egna ämnets behov av att stå för sig självt gentemot de andra. Ex-

empelvis i samband med sammanförandet av medicin, farmaci, teknik och natur-

vetenskap till Linnégruppen, uttryckte Medicinska fakulteten ett missnöje angå-

ende att inte få utgöra en egen biblioteksgrupp. Som motiv till detta missnöje på-

talade man att informationsutbudet för medicinare och naturvetare med all säker-

het kommer att ”explodera i framtiden”, vilket skulle motivera separata grupper.37  

                                                 
33 I slutändan kom även sociologi att räknas med i denna grupp, även om så inte var skrivet från börjar av 

Biblioteksutredningen.  
34 Biblioteksutredningen (1999), s.7.  
35Detta förslag röstades dock starkt ned av ex. teologiska fakulteten då man ansåg namnet ”missvisande”,, se 

remissvar: Teologiska fakultetsnämnden, ”Remiss ang. biblioteksutredningens betänkande UUB99”, s 7−8. 
36 Se ex. Språkvetenskapliga fakultetsnämnden (1999), ”Biblioteksutredningens betänkande ´UUB 99. Integ-

ration och decentralisering´ och Teologiska fakultetsnämndens ”Remiss ang. biblioteksutredningens betän-

kande UUB99”.  
37 Medicinska fakulteten (1999), ”Yttrande rörande UUB99, Integration och decentralisering”, s.3. 
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Biblioteksutskotten (biblioteksnämnderna) 
För varje biblioteksgrupp fanns också ett biblioteksutskott (sedermera under nam-

net biblioteksnämnderna), sammansatt av ledande företrädare för områdes- och 

fakultetsnämnder, studenter och biblioteksföreträdare. Utskottet skulle vara för-

ankrat i områdesnämnden och däri ingå i fakultetsnämnder. Biblioteksutskottet 

hade under områdesnämnden huvudansvaret för de ingående bruksenheternas ”in-

riktning, beståndsuppbyggnad, servicenivåer och biblioteksrelevant infrastruk-

tur”.38 Men exakt hur ansvaret över bruksenheterna skulle se ut framgår inte – 

själva idén var att delvis lämna det öppet för olika inriktning: ”Det konkreta sam-

arbetet mellan ett bruksbibliotek och de omgivande institutionerna kommer att ske 

i varierade former efter vad som ger bäst resultat för just där bedriven verksam-

het.”39 Återigen kan vi konstatera att en decentraliserad verksamhet beskrivs som 

en nödvändighet och någonting i slutändan positivt, även om man önskade ”något 

slags formaliserat samrådsorgan”.40  

Biblioteksstyrelsen med prorektor som ordförande och vicerektorerna som le-

damöter skulle fungera som en länk till både universitetsledningen och veten-

skapsområdena och de frågor som rörde de gemensamma verksamhetsgrenarna 

(universitetsgemensamma ändamål och biblioteksgemensamma funktioner) skulle 

avgöras i styrelsen. Den fyllde också vissa samordnande uppgifter för biblioteks-

verksamheten i stort men utredningen poängterar att de inte skulle styra biblio-

teksutskotten och de tillhörande bruksbiblioteken. Således kan vi konstatera att 

idén var ett delvis tudelat ansvar mellan biblioteksledning och vetenskapsområ-

den, vilket också blir synligt här i organisationsschemat: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Biblioteksutredningen (1999), s.7. 
39 Biblioteksutredningen (1999), s.7. 
40 Biblioteksutredningen (1999), s.7. 
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År 2003 konstaterade dåvarande rektor att: ”Den nya organisationen började im-

plementeras under hösten 1999 och har gällt fullt ut från och med år 2000.”41 Vad 

som följer i biblioteksutvecklingen åren efter fram till 2011 är inte lika omvälvan-

de förändringar i ett praktiskt organisatoriskt perspektiv. Enheterna Ångström och 

Beurling sammanförs till en gemsam verksamhet 2003. Biologi- och geologibibli-

oteken slås ihop samma år. År 2004 har biblioteksverksamheten i Engelska parken 

Humanistiskt centrum (kv. Kemikum) stabiliserats under namnet Karin Boye-

biblioteket. År 2005 får ILU-biblioteket och Pedagogiska biblioteket en gemen-

sam chef, inför en flytt och sammanslagning till universitetsbygganden Blåsenhus. 

Detta blev sedermera Blåsenhusbiblioteket. Utvecklingen präglas av ökande antal 

sammanslagningar till större enheter, en strategi som i kommande framtidsrappor-

terar rapporteras som ”framtidens bibliotek”.42   

År 2006 började en förändrad syn på bibliotekets uppdrag så smått ta praktis-

ka uttryck. Den 12 december 2006 tillkallar dåvarande rektor Anders Hallberg en 

biblioteksutvecklingsgrupp för att i ett ”framtidsperspektiv” göra en ”förutsätt-

ningslös genomlysning av biblioteksverksamheten”.43  Kanske som ett resultat av 

detta inrättade man under år 2007 inom universitetsbiblioteket ett antal grupper 

med syftet att arbeta med samordning av biblioteksöverskridande uppgifter.  

Under samma period bestämmer sig KB för att hela ansvarsbiblioteksorgani-

sationen ska avskaffas, och man ville istället göra möjlighet för alla bibliotek att 

söka medel för kompetensutveckling och andra programinsatser.44 Ett beslut som 

till viss del kan beskrivas som ett uttryck för ett ökat intresse för ämnesöverskri-

dande verksamhet på universitet i stort.45 (Bibliotek med särskilt ämnesansvar 

klingar illa med ett ämnesöverskridande mål.) Det innebär att Uppsala universi-

tetsbiblioteks tid som nationellt ansvarbibliotek för humaniora tog slut. På Uppsa-

la universitetsbibliotek kan vi (implicit) se uttryck för ett mer utbrett ämnesöver-

                                                 
41 Beslut av rektor (2003), ”Beslut efter genomförd utvärdering av ny organisation vid UUB”.  
42Framtidsgruppen (2006−2007), ”Framtidens bibliotek – ett utkast till vision”.  
43 ”Utseende av biblioteksutvecklingsgrupp” (2006-12-12).  
44 För mer om diskussioner kring vad som ledde fram till ansvarsbibliotekens avskaffande se ex: Isaksson, K. 

och Nordin Siebolds, U. (2003)  ”Ansvarsbibliotekens självvärderingar 1997−2001”; Höiseth, T. (2003). 

”Samordning, samverkan och samarbete – en utvärdering av det svenska ansvarsbibliotekssystemet”; Persson, 

O. (1994), Forskningsbibliotek i utveckling: En studie av ansvarsbibliotek i Sverige.   
45 Ex. kan verksamhet som ”forskningsnoder” ses som en sådan tilltagande ämnesöverskridande verksamhet.  
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skridande förhållningssätt46 då man exempelvis 2011 slår samman bruksbiblio-

teksgrupperna till en enda grupp, utan att möta de protester som präglade verk-

samheten vid omorganisationen 1999, då vilka ämnen som skulle höra ihop med 

vilka blev föremål för ingående diskussioner på bibliotek och i fakultetsnämnder. 

1999 påtalades det att tre grupper var för litet och tekniska- och naturvetenskapli-

ga fakultetsnämnden ville genomföra en begreppsändring från ”bruksbibliotek” 

till ”ämnesbibliotek”.47  

Sammanslagning av biblioteksgrupperna 

 

Ulf Göranson (dåvarande överbibliotekarie) påtalade 2010 sammanslagningen av 

biblioteksgrupperna och de därav följande förändringarna som en nödvändighet 

om än omstridd förändring: ”Som biblioteksledningen i olika sammanhang nöd-

gats påpeka, har den organisation, som rått sedan 1999, under senare år utsatts för 

sådana påfrestningar att en ny ordning måste till.”48  Förutom sammanslagningen 

av biblioteksgrupperna hade dåvarande rektor Hallberg bestämt att ersätta biblio-

teksstyrelsen med ett ”insynsråd” och biblioteksnämnderna med ett antal sam-

rådsorgan. Vad är det för ”påfrestningar” som leder fram till det här beslutet?  I ett 

VP-underlag 2010 beskrev Göranson att ”grundtanken” med organisationsstruktu-

ren från 1999 i realiteten ”vittrat sönder”. En av de idéer som förmedlades 1999, 

som tidigare påtalats, var just att bruksverksamheten skulle ”ske i varierade for-

mer efter vad som ger bäst resultat för just där bedriven verksamhet.”49   

Problemet är att man från vissa delar av bruksverksamheten upplevt att bruks-

verksamheten visserligen varierade från enhet till enhet, men att möjligheten för 

den enskilda enheten att påverka sin egen bruksverksamhet också har varit varie-

rad, beroende på respektive områdesnämnds inställning, med andra ord: ordning-

en hade varit godtyckligt styrd. Tanken var att styrelsen och nämnderna skulle 

                                                 
46 En annan aspekt är att de ”traditionella” ämneskunskaper som bibliotekarier förväntats ha är någonting som 

i bibliotekssammanhang allt mer explicit uttrycks som något ”förgånget”, istället talar man allt mer om ”spe-

cialisering” och ”pedagogisk kompetens”, se ex: Biblioteksutredningen (1999), s.25.  
47Tekniska- naturvetenskapliga fakultetsnämnden (1999-03-31), ”Biblioteksutredningens betänkande 

´UUB99 Integration och decentralisering. Organisation och verksamhetsformer för Uppsala universitetsbibli-

otek”.  
48 Göranson, U. (2010-10-22), ”Organisation och styrning för bibliotek och kulturarv vid Uppsala universi-

tet”.  
49 Göranson (2010-10-22).  
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representera universitets- och områdesledningarnas respektive områdesnämnderna 

och att de beslut som togs i bibliotekets styrelse och nämnder redan skulle ha en 

”tillräcklig förankring” i de överordande universitetsorganen, för att inte sedan 

komma att ifrågasättas där. Men så var, enligt Göranson, inte fallet. Han menade 

istället att biblioteksnämndernas ”beslut” inte sågs som ett beslut utan i realiteten 

behandlades som en meningsyttring av områdesnämnderna.50 I Vetenskapen och 

biblioteken redogör Barbro Thomas för en liknande problematik. Hon menar att 

en vanlig ordning för biblioteksråd/styrelse är att dess funktion i slutändan blir 

begränsad och i realiteten främst får fungera som forum för dialog mellan forsk-

ningsbibliotek och användare: ”Erfarenheterna är inte odelat positiva, då det kan 

vara förenat med vissa svårigheter att finna formerna för ett rådgivande organ utan 

resurser och formella befogenheter”51 För dessa ”svårigheter” kan biblioteks-

nämndens funktion på Uppsala universitetsbibliotek stå som ett exempel.  

Den uppfattning angående biblioteksnämnderna som Göranson gav uttryck 

för, fick stöd hos Universitetsförvaltningen som beskrev biblioteksnämndernas 

frihet att styra biblioteksverksamheten som ”mycket liten” i sin slutrapport 2010.52 

I praktiken innebar det att Konsistoriet och områdesnämnderna kunde ta helt 

självständiga beslut, som ibland helt avvek från de beslut som biblioteksorganen 

framlagt. Det innebar således att bruksbibliotekets kunskap om sin egen verksam-

het inte togs i beaktande, vilket i sin tur innebar att de enskilda enheternas verk-

samhet, om man hårddrar det, delvis var godtyckligt styrt kanske framförallt av de 

enskilda vicerektorernas tycke och uppfattning av biblioteksroll kombinerat med 

konsistoriets beslut rörande de gemensamma verksamhetsgrenarna. En ordning 

som Göranson beskrev som ”oklar”, eftersom överbibliotekarien i vissa avseenden 

inte hade något större inflytande över bibliotekets största verksamhet: bruksverk-

samheten.53  

 

                                                 
50 Göranson (2010-10-22).   
51 Thomas (2014), s.60. 
52 Universitetsförvaltningen (2010-08-24), ”Uppdrag angående organisation och styrning för bibliotek och 

kulturarv vid Uppsala universitet. Slutrapport”, s.7.  
53 Göranson (2010-10-22), s.2. En uppfattning som fick stöd från annat håll, ex. av SACO och TCO (2010-

10-21), ”Angående organisation och styrning för bibliotek och kulturarv vid Uppsala universitet och särskilt 

förslaget till en ny biblioteksinstruktion”.  
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Jan Ivar Mattsson, biträdande direktör vid Universitetsförvaltningen, ville lyf-

ta fram överbibliotekariens överordnade roll i sin slutrapport 2010 angående en 

förändrad styrningsform på biblioteket, skriven på uppdrag av rektor Hallberg. 

Slutrapporten är grunden för en ny instruktion för Uppsala universitetsbibliotek 

där man betonar överbibliotekarien som ansvarig för den samlade biblioteksverk-

samheten och för utförandet av bibliotekets uppdrag. Även om vetenskapsområ-

dena fortsättningsvis kom att ha den finansiella makten över bruksbiblioteksverk-

samheten.54 Den nya instruktionen för biblioteket som Hallberg tog beslut om och 

gjorde offentligt i ”Arbetsordning för Uppsala universitetsbibliotek”, bekräftar 

också detta.55 

Redan våren 2001 uppmärksammades i en rapport från ”Självvärderingsgrup-

pen” att beslutsfattande ålåg representanter för studenter och forskare emedan 

bibliotekarieprofessionens inflytande minskat drastiskt, vilket lett till ”olyckliga 

beslut för bibliotekets långsiktiga utveckling” liksom att vissa beslut varit omöjli-

ga för biblioteken att genomföra.56  Detta var givetvis en styrelseform som kunde 

fungera olika bra, beroende på hur pass väl fakulteternas bild av bibliotekets verk-

samhet stämde in med bibliotekets egen. Beslutet om avskaffandet av Biblioteks-

nämnderna väckte upprördhet hos vissa av vetenskapsområdenas ledningar. Ex-

empelvis hade remissvar uttryckt farhågor om att biblioteket ska bli mer ”självs-

våldigare”.57  

Göranson beskrev också andra farhågor som kommit fram nämligen att: ”Det 

har under hand framkommit en farhåga, att områdenas ledningar och nämnder 

skulle förlora allt inflytande över biblioteksfinansieringen med den föreslagna 

ordningen”.58 Göranson påpekar sedan att den uppfattningen är ”motsatt” till bib-

liotekets, och hänvisar till att en dialog mellan överbibliotekarie och vicerektorer 

konturerligt kommer att föras i samband med beslut. Till skillnad från Biblioteks-

nämnden skulle inte Bibliotekssamverkansorganen ”betungas av rent ekonomiska 

                                                 
54 Universitetsförvaltningen (2010-08-24), ”Uppdrag angående organisation och styrning för bibliotek och 

kulturarv vid Uppsala universitet. Slutrapport”, s.1.  
55 Beslut av rektor [Hallberg, Anders] (2010-12-21), ”Arbetsordning för Uppsala universitetsbibliotek”, UFV 

2010/2088. Uppsala universitet.  
56 Cullhed, P. (ordf.) m.fl. (2001), ”UUB99 − Rapport från självvärderingsgruppen”, s.5.  
57 Göranson, U. (2011), ”Verksamhetsberättelse 2010”, s.1.  
58 Göranson (2010-10-22),  s.3. 
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överväganden och budgetuppföljningar” utan ”det ansvaret vilar i fortsättningen 

mera renodlat på överbibliotekarien”.59  Värt att nämna i ett organisatoriskt avse-

ende är också att Almedalsbiblioteket lokaliserat på Gotland blir en del av Uppsa-

la universitetsbibliotek 2013, vilket beskrevs som ett sätt att främja ”konkurrens-

kraftig verksamhet”, skapa en ”unik profilering” för Uppsala universitet och bidra 

till Sverige som kunskapsnation.60  

Göransson konstaterade i VP-underlaget från 2011 att ”bruksbiblioteksverk-

samheten gjorts enhetligare” liksom att en översyn över de gemensamma IT-

funktionerna skulle genomföras.61 Verksamhetsgrenarna blev efter sammanslag-

ningen tre stycken, dvs. ”Biblioteksgrupperna”, ”Universitetsgemensamma ända-

mål” och ”Biblioteksgemensamma funktioner”. Dessa tre verksamhetsgrenar kom 

att, vid ingången av 2013, få ytterligare en verksamhetsgren (som idag istället 

kallas för avdelning): ”Administrativa funktioner”.  Organisationsskissen kom då 

att istället se ut så här:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Göranson (2010-10-22), s.3. 
60 För mer om detta se: Konsistoriet (2013-06-03), ”Mål och strategier Campus Gotland 2013 − 2016”, UFV 

2011/1998, Uppsala universitet.  
61 Göranson, U. (2011-09-14), ”Universitetsbibliotekets VP-underlag 2012”, s.1. 
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Tre dimensioner av ”kvalitet” 

”Kvalitet” är ett begrepp som diskuterats i många sammanhang och kontexter. Det 

är således också ett begrepp med många betydelser och användningsområden och 

alltför stort för att utredas här. Däremot vill jag utreda hur begreppet diskuteras i 

mitt material, eftersom det är ett av de begrepp som är återkommande i målbe-

skrivningar och uppdragsbeskrivningar. I styrdokumenten och andra dokument i 

anslutning till dessa förekommer begreppet i flera olika dimensioner, utan tydliga 

gränsdragningar sinsemellan och där en dimension inte utesluter en annan. Av 

analytiska skäl väljer jag att knyta dessa dimensioner till några definierade kvali-

tetsuppfattningar, som tenderar att betona olika aspekter och stå för olika betrak-

telsesätt.     

Birgitta Giertz presenterar i Uppfattningar av kvalitet olika definitioner av 

”kvalitet”, varav en av dem är vad hon kallar för ett transcendent betraktelsesätt.  

Det transcendenta betraktelsesättet präglas av att se på ”kvalitet” som någonting 

som har ett inneboende värde − ett inneboende värde som är absolut men som 

ställer sig ovilligt till att konkret definieras eftersom det bygger på uppfattningar 

och idéer om ”kvalitet” snarare än mätbart data. Det här betraktelsesättet påverkar 

säkerligen på sina håll biblioteksorganisationer, exempelvis i diskussioner som rör 

användarstyrning i förhållandet till bokbestånd. Men är ofta svårfångat i styrdo-

kument, eftersom styrdokumentens form sällan tillåter annat än det som konkret 

kan definieras i ett begrepp (om än begreppet i sig har bred tolkningsspännvidd). 

Giertz beskriver också en produktbaserad definition som till skillnad från det 

transcendenta betraktelsesättet ser ”kvalitet” som en exakt och mätbar variabel – 

ett betraktelsesätt som är lättare att upptäcka.  

En annan relevant definition av ”kvalitet” som Giertz presenterar är den an-

vändarbaserade definitionen som utgår från ett antagande om att ”kvalitet” avgörs 
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av betraktaren, vilket gör att den aldrig är absolut utan relativ.62 Mitt syfte är att 

belysa hur dessa uppfattningar av ”kvalitet” förändrats över tid i materialet.  

För att kunna belysa hur ”kvalitet” definieras över tid måste begreppet analy-

seras utifrån sitt sammanhang och de sammankopplingar av termer som det är en 

del av. Konkreta definitioner som ”det här är kvalitet” beskrevs sällan. En ut-

gångspunkt i detta avsnitt kommer att vara retoriken och teoretikern Kenneth 

Burkes idé om terministic screens. Burke vill begreppsligöra varför människor 

kan uppfatta ett och samma objekt på så olika sätt beroende på hur symboler och 

”mening” konstruerats i förhållande till de som talas om − ”terministic screens” är 

en utgångspunkt för detta. Med ”terministic screens” åsyftar Burke de terminolo-

giska kopplingar som påverkar det sammanhang i vilket det som talas om fram-

ställs. Beroende på hur ord sammansätts och förhåller sig till varandra, skapas en 

riktning mot ett visst sammanhang eller slutsats.63 Med andra ord, utifrån hur 

”kvalitetsbegreppet” har positionerats kan vi dra en slutsats angående dess unge-

färliga betydelse, även om det inte konkret definieras som ”det här är kvalitet”.  

”Rimliga ramar” 

Biblioteksutredningen fick i uppdrag att ”med stöd av nationella och internationel-

la jämförelser” ge förslag på en ny omorganisation 1999, vilket sedermera gav 

upphov till ett betänkande på 47 sidor: ”Integration och decentralisering – organi-

sation och verksamhetsformer för Uppsala universitetsbibliotek”.
64

 Titeln är ta-

lande för inriktningen på betänkandet som sedan la grunden för den ”nya” organi-

sationsstrukturen. Betänkandet var inte bara grunden för en omorganisation, utan 

kom att fungera som en naturlig referenspunkt ända fram till idag i diskussioner i 

styrdokument och dokument som kommenterar dessa – diskussioner som kanske 

framför allt rört olika tolkningar av hur samarbetet mellan vetenskapsområden, 

biblioteksnämnder och bibliotek stipulerades i betänkandet 1999. I Biblioteksut-

redningens betänkande fördes ett resonemang som föreskrev att bruksverksamhe-

                                                 
62Giertz (2000), s.12−14. Giertz presenterar ytterligare två definitioner: den tillverkningsbaserade och den 

värdebaserade, för mer om detta se s.12−14. 
63 Burke, K. (1966), Language as Symbolic Action, s.44. 
64 Biblioteksutredningen (1999), s.10.  
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ten skulle integreras väl med forskningen och utbildningen vid de omgivande in-

stitutionerna: ”Användarbehovets identifiering och tillfredställande inom rimliga 

ramar är bibliotekets centrala uppgift.”65 Det är formuleringen ”tillfredställande 

inom rimliga ramar” som är centralt för min analys av ”kvalitetsbegreppets” an-

vändning och utveckling inom biblioteksorganisationen – detta eftersom formule-

ringen fångar en avgörande och återkommande begreppsproblematik i Biblioteks-

utredningens betänkande i sin helhet. Betänkandet är nämligen stipulerat så, att 

det skulle råda något slags ”konsensus” kring vad en ”rimlighet” skulle innebära. 

Det skulle visa sig inte stämma speciellt bra överrens med ”verkligheten” och de 

motstridiga tolkningar som vetenskapsområden och bibliotek skulle ge uttryck för 

angående hur denna övergripande ”rimlighet” skulle tolkas. Exempelvis i förhål-

lande till vetenskapsområdens möjlighet att påverka bruksbiblioteksverksamheten.  

Inom samma ”rimlighetsproblematik” kom även Göranson 2010 att diskutera 

huruvida vetenskapsområdenas inflytande över bruksbiblioteksverksamheten 

kunde definieras som ”orimlig”.66 I följande avsnitt ska vi försöka utreda hur den-

na övergripande ”rimlighetsproblematik” angående vetenskapsområdenas påver-

kan på bruksbiblioteken formulerades i förhållande till just ”kvalitet” i Biblioteks-

utredningens betänkande.    

I biblioteksutredningens betänkande kan vi läsa att ”rimlighet” ska förstås i 

förhållande till ”kvalitet” som att vetenskapsområden och bibliotek ska tillmötes-

gå användarnas behov så mycket som ekonomiska resurser tillåter. Dock fodras 

det samtidigt att kunna göra prioriteringar efter ”särskilda målbeskrivningar”.67 

Det handlade alltså dels om ekonomiska avvägningar och dels om ”särskilda mål-

beskrivningar”. Biblioteksutredningen menar också att: 

 

Ett högkvalitativt monografiförvärv kräver bredd och kontinuitet. Bibliotekets bestånds-

byggnad kan inte enbart inriktas på den dagsaktuella forskningen. Med hänsyn till förla-

gens korta lagringstider kan stora svårigheter uppstå att i efterhand skaffa urkundspubli-

kationer och epokavgörande arbeten.
68

 

 

                                                 
65Biblioteksutredningen (1999), s.6. 
66 Göranson (2010-05), s.1. 
67 Biblioteksutredningen (1999), s.21.  
68 Biblioteksutredningen (1999), s.22. 



 35 

Om vi då återkommer till frågan: vad säger det om hur ”kvalitet” betraktas? För 

att besvara den frågan måste vi först göra några konstateranden. Ett: vilka är det 

som skriver? Två: vilka är det som ska läsa? Att betänkandet är skrivet av Biblio-

teksutredningen har vi redan konstaterat, men värt att notera är att denna bestod av 

olika forskare69 knutna till Uppsala universitet samt av överbibliotekarien Ulf Gö-

ranson. Betänkandets tänkta läsare fanns inom hela universitetet och biblioteksor-

ganisationen – men det är dessutom en offentlig handling och var tvungen att för-

hålla sig till de mer eller mindre formella ramar som finns för sådana.  

Vi måste också fundera över vad betänkandet bör ses som för dokument. Be-

tänkandet är inte i första hand ett styrdokument utan ett dokument vars uppgift är 

att komma med förslag på framtidens bibliotek. Ett ”förslagsdokument” har stora 

likheter med visionsdokument: de tillhör samma visionära diskurs. Dokumentet 

presenterade en tänkbar biblioteksstruktur för framtiden och argumenterade under 

andra premisser än ett styrdokument som har befogenhet att styra – det här doku-

mentet måste i högre grad övertyga sina spridda läsare från olika områden och 

verksamheter att genomföra utredningens förslag – liksom invänta remissvar från 

dessa. Det är troligen också den övervägande anledningen till att man rörde sig 

med många lösa formuleringar med stor tolkningsmöjlighet, så som formuleringen 

”inom rimliga ramar”.  Vad citatet visar är att uttrycket ”rimliga ramar” som 

nämndes tidigare i betänkandet inte enbart behöver åsyfta ekonomiska aspekter. 

Det antyder att ”rimliga ramar” även har en koppling till förståelsen av ”kvalitet”.  

Biblioteksutredningen konstaterade att ett ”högkvalitativt monografiförvärv” 

kan definieras utifrån sin bredd och kontinuitet. Utifrån det uttalandet konstatera-

des att biblioteksbeståndet inte enbart kan ”rikta in sig på den dagsaktuella forsk-

ningen” om detta ska uppnås.  

Tesen är att användarstyrning måste ske inom rimliga ramar för att ett hög-

kvalitativt biblioteksbestånd skulle kunna garanteras – eftersom ett allt för använ-

darstyrt förvärv inte skulle garantera att framtidens forskare tas i beaktande och 

således inte heller ”kvalitet” – i bemärkelsen ”högkvalitativt utbud”. För vad in-

nebär inriktning mot den dagsaktuella forskningen? Att tyda av betänkandet inne-

                                                 
69 Ex. två från juridiska fakulteten och två från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.  
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bär det en nära samverkan med institutionerna och ett stort inflytande över bruks-

verksamheten från institutionernas sida – en inriktning som här antyds kunna på-

verka förvärvets bredd. Vi kan konstatera att den dimension som ”kvalitet” talas 

om här inte är användarbaserad utan den användarbaserade kvalitetsdimensionen 

där ”kvalitet” avgörs i betraktarens öga uttrycks snarare som en potentiell konflikt 

i förhållande till ”kvalitet” inom biblioteket.  

Motiv 

Biblioteksutredningens betänkande har beskrivits som ett dokument som delar 

många likheter med ett visionsdokument. Vad jag försökt utreda är hur ”kvalitet” 

förhåller sig till den visionära diskurs som dokumentet är en del av. Hur uttrycks 

”kvalitet”? Det hör till dokumentets form – med sin tilltänkta ”läsbredd” – att tala 

ett så pass ”korrekt” och öppet språk att det delvis blir obestämt, med andra ord: 

det finns inga avslöjande utspel. För att förstå dokumentets tematik är det nöd-

vändigt att betrakta det i form av olika kedjemönster – ett kedjemönster jag för-

sökt lyfta fram i föregående avsnitt. I vilka sammanhang används begreppet ”kva-

litet”? Hur utvecklas det och upprepas? Jag har genom ett perspektiv som tar ut-

gångspunkt i Burkes idé om terministic screens, försökt begreppsligöra de sam-

manhang i vilket ”kvalitet” har framställts.70 Detta genom en närgranskning av de 

terminologiska sammankopplingar som ”kvalitet” är en del av (”effektivitet”, 

”rimlighet”, bokbestånd, användare etc.).     

Jag har kommit fram till att ”kvalitet” främst konstituerades i förhållande till 

ett sammanhang som berörde två olika ämnen: förvärvet och användarnas infly-

tande. Dessa två ämnen knöts till ”kvalitet” på olika sätt. Förvärvet utgör ”kvali-

tet” medan användarnas inflytande är en potentiell risk som konkurrerar mot 

”kvalitet”. Den latenta konflikten bestod alltså i samspelet mellan förvärvets ”kva-

litet” och användarnas inflytande i en allt mer decentraliserad organisation – en 

problematik som utredningen ville synliggöra. Som jag skrev finns det inga avslö-

jande utspel men däremot ett tematiskt förhållningssätt, vilket en strategisk kom-

                                                 
70 Burke (1966), s.44. 
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munikation förmedlar. En viktig aspekt av detta är att det är Biblioteksutredning-

en, som förutom överbibliotekarien består av forskare, som förde denna argumen-

tation. Med andra ord, de påvisar en potentiell risk med forskarvärldens inflytan-

de, samtidigt som de själva tillhör denna forskarvärld. Kanske vill Biblioteksut-

redningen, vars betänkande framför allt framhöll nödvändigheten av decentralise-

ring och fakultetsinflytande, visa på hur det potentiella ansvaret var i goda händer. 

Kanske var det överbibliotekarien som ville klargöra vad den nya decentraliserade 

och användarstyrda organisationen hade att förhålla sig till.  

Betänkandet påpekade genom sitt resonemang nödvändigheten av bibliotekets 

inflytande – för att vidmakthålla den goda ”kvaliteten”. Det är en typ av strategisk 

kommunikation– som visar på att problematiken angående ett mer decentraliserat 

ansvar för biblioteksfrågor (som ”kvalitet”) var genomtänkt och riskmedvetet från 

aktörerna (biblioteksutredarnas) sida. Det fanns en försiktighet i Biblioteksutred-

ningens förslag – när det talas om ”kvalitet”. En försiktighet som tenderar att för-

svinna från fakulteternas sida, efter att Biblioteksutredningens betänkande för-

verkligats. Som ett exempel på detta ska vi titta närmare på ett direktiv från 2002, 

skrivet av Humanistiska och Samhällsvetenskapliga fakulteten.  

”Kvalitet” och ”effektivitet” 

Under 1990-talet var det enligt Giertz, vanligt att styrdokument rörande universi-

tet och högskolor särskiljde på ”kvaliteten” i verksamhet och ”effektiviteten” i 

resursutnyttjandet.71 Områdesnämnden för Humaniora och Samhällsvetenskap 

stämmer in i den bilden, då de talade om ”kvalitet” som en eventuell motsättning 

till ”effektivitet” i biblioteket: 

 

Utgångspunkten för områdesnämndens direktiv är att biblioteks- och informationsför-

sörjningen är av utomordentligt stor vikt för forskningen och utbildningen inom nämn-

dens ansvarsområde. Nämnden vill framhålla att Uppsala universitetsbibliotek håller en 

– i jämförelse med andra vetenskapliga bibliotek – internationellt sett hög kvalitet och att 

denna höga nivå skall behållas. Detta förhållande får dock inte undanskymma möjlighe-

                                                 
71 Giertz (2000), s.34.  
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terna att söka nå ökad effektivitet i verksamheten till helst lägre kostnader än för närva-

rande.
72

 (Min kurs.)  

 

Direktiven framhöll informationsförsörjningens höga ”kvalitet”, men att ”detta 

förhållande” av ”hög kvalitet” inte får stå som hinder för ett annat: en ökad ”ef-

fektivitet” till helst lägre kostnad. Nämnden antydde att det fanns en motsättning 

mellan ”effektivitet” (till lägre kostnad) och ”kvalitet”. Vad ville direktiven ut-

trycka? Direktiven riktade sig i första hand till Biblioteksnämnden, Biblioteks-

grupp A och B samt biblioteksledningen. I egenskap av områdesnämnd för Hu-

maniora och Samhällsvetenskap bekräftade nämnden att en konflikt kan uppstå 

mellan ”kvalitet” och ”effektivt” till lägre kostnad – en bekräftelse av den eventu-

ella konflikten mellan ”kvalitet” och ”effektivitet” som utmynnade i ett faststäl-

lande: förhållandet är ändå inte ett argument för att inte sträva efter en effektivare 

billigare verksamhet. Detta är ett exempel på uppbyggnaden av en vanligt före-

kommande strategisk kommunikation i styrdokumenten: betoningen på en risk-

medvetenhet och ett val som medvetet tar sig an risken.  

Men vad säger det egentligen om hur ”kvalitet” betraktas? Det säger egentli-

gen bara att ”kvalitetens” kostnad inte fick undanskymma det som egentligen var 

det centrala för argumentationen att lyfta fram: ”effektiviteten” till lägre kostnad. 

Även om ”effektivitet” eventuellt riskerar att undanskymma ”kvaliteten” − efter-

som ”kvaliteten” riskerar att bli tvungen att ta ett kliv tillbaka. Det är också detta 

skifte av uppmärksamhet som är det centrala: det är inte längre ”kvalitetens” natur 

som står i centrum för konflikten så som Biblioteksutredningen uttryckte det, utan 

”effektiviteten” och pengarna.   

Föregripande av kritik   

En central aspekt i områdesnämndens strategiska kommunikation var hur biblio-

teket presenterades: biblioteket som var en ”utomordentligt stor vikt” för forsk-

ningen och i ett internationellt perspektiv innehade en ”hög kvalitet”. Kontentan 

var att bibliotek presenterades som en viktig institution och hade en central posi-

                                                 
72 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (2002),”Direktiv 2002-11-18”, s.3.  
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tion inom universitetet. Områdesnämnden talade om biblioteket i ideala termer 

och som en framskjuten aktör inom universitetet. En beskrivning som inte liknade 

bibliotekets egen – men däremot uttryckte ett förhållande som biblioteket önska-

de.73 En önskan som exempelvis tydligt framkommer i bibliotekets ”självvärde-

ringsrapport” som var skriven utifrån ett biblioteksperspektiv.74 Presentationen av 

biblioteket kan ses som ett uttryck för att tillgodose bibliotekets vilja till hur för-

hållandet mellan bibliotek och universitet skulle se ut – där även biblioteket be-

traktas som en aktör inom det vetenskapliga fältet. Det kan också ses som en för-

mildring av det områdesnämnden vidare uttryckte: biblioteket skall helst kosta 

mindre pengar. Områdesnämnden antydde att trots medvetenhet om bibliotekets 

centrala roll inom forskning – så är en ökad effektivitet till lägre kostnad väsentlig 

och nödvändig. Det kan ses som ett sätt att ”föregripa” kritik så som man väntar 

sig att den kommer te sig. Med andra ord, områdesnämnden tog upp det som sagts 

eller skulle kunna sägas emot deras resonemang.  

Områdesnämnden föregrep eventuell kritik genom att bekräfta att en viss pro-

blematik fanns men vidhöll att den inte utgjorde något hinder. Det är en argumen-

tationsteknik som inom den klassiska retoriken kallas för refutatio.75  Det är också 

ett återkommande retoriskt verktyg i den ”tysta” debatt som förts emellan veten-

skapsområden, biblioteksnämnder och biblioteksgrupper.    

Genom skildringar och föregripanden av eventuell kritik förs diskussionerna 

framåt. Debatt är sällan explicit. Däremot kommunicerar dokumenten med var-

andra i form av olika ställningstaganden, som det här är ett exempel på. Områdes-

nämnden uttryckte alltså en medvetenhet angående att ”kvalitetsnivån” är hög och 

den höga nivån ska behållas, men också att det finns en potentiell risk med en 

ökad ”effektivt” till lägre kostnad i förhållande till ”kvalitet”, vilket ändå inte får 

vara ett hinder.  

                                                 
73 Se ex. Självvärderingsgruppens rapport: Cullhed m.fl. (2001), där det framgår att stora delar av biblioteket 

anser att ”biblioteksrepresentation” saknas i styrande organ. 
74 Se ex. Självvärderingsgruppens rapport: Cullhed m.fl. (2001).  
75 Lindqvist Grinde (2008), s.217.  
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”Kvalitetsbegreppets” betydelse och funktion i diskussionen 

Motiven bakom områdesnämndens strategiska kommunikation kan ses som en 

önskan om att göra ett klargörande. Själva ”kvalitetsbegreppets” tyngdpunkt ut-

trycktes genom ett avståndstagande till ett transcendent betraktelsesätt. ”Kvalitet” 

var istället någonting som det är möjligt att kompromissa med – även om det inte 

innebär att man nödvändigtvis tänkte göra det. Den var produktbaserad i den mån 

att ”kvaliteten” kunde mätas med andra bibliotek, liksom den gick att avväga mot 

ekonomiska aspekter. Inställningen till ”kvalitet” som områdesnämnden gav ut-

tryck för kan ses som en kommentar till den diskussion som förts mellan veten-

skapsområdesnämnder och bibliotek. En diskussion som exempelvis fick stort 

utrymme i en rapport skriven av bibliotekspersonal 2001. Rapporten skrevs av den 

så kallade självvärderingsgruppen som biblioteksstyrelsen tillsatte under våren 

2001.  

Självvärderingsgruppen, som enbart skulle bestå av bibliotekspersonal som 

inte varit inblandade i arbetet med omorganisationen 1999,76  hade i uppgift att 

utreda hur omorganisationen 1999 löpt och hur bibliotekspersonalen upplevde 

bibliotekets nya förhållanden. En av de frågor som gruppen tog upp i sin utvärde-

ring var just en fråga som handlar om ”kvalitet” i förhållande till en mer åtstramad 

budget: 

 

I en decentraliserad organisation är det svårare för framförallt bruksbiblioteksgrupperna 

att anlägga ett långsiktigt perspektiv på bokbeståndets karaktär och uppbyggnad. Det är 

särskilt svårt att planera långsiktigt när biblioteksbudgeten stramas åt.
77

 

 

Med utgångspunkt i det resonemang som tidigare förts – då ”kvalitet” framförallt 

betraktats utifrån bokbeståndet – görs ett antagande här att det är en fråga om 

”kvalitet” självvärderingsgruppen åsyftar med ”ett långsiktigt perspektiv på bok-

beståndets karaktär och uppbyggnad” – även om ”kvalitet” inte explicit nämns i 

sammanhanget. Gruppen beskriver också en upplevelse av att verksamheten allt 

mer inriktas mot att enbart betjäna ”dagens forskning” och att möjligheten att till-

                                                 
76Tanken var att de skulle tillföra något slags ”neutralt” perspektiv på omorganisationens strukturering av 

biblioteksverksamheten utvecklats (”neutralt” i förhållande till hur diskussionerna löpte i själva arbetet med 

omorganisationen). 
77 Cullhed m.fl. (2001), s.7.  
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godose ”framtida forskare med annan intresseinriktning, försämrats kraftigt”.78 

Detta scenario beskrev Biblioteksutredningen som tänkbart i och med ett decent-

raliserat beslutsfattande – när användarstyrningen alltså inte kan sägas förhålla sig 

till de ”rimliga gränser” och därmed begränsar möjligheterna till ett ”högkvalita-

tivt” förvärv.  

Ytterligare ett exempel på inlägg i debatten finner vi i Jon Erik Nordstrands 

och Mats Cavallins utredningsrapport från 2002. På uppdrag av dåvarande rektor 

Bo Sundquist genomfördes en utredning om omorganisationen och dess eventuel-

la upphov till konflikter. Uppdraget gavs till externa utredare: Nordstrand som var 

överbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek och Cavallin som även han 

var knuten till Göteborgs universitetsbibliotek, där han bland annat arbetat med 

olika utvärderingsprojekt. Liksom självvärderingsgruppen betonade utredningen 

en konflikt mellan en åtstramad biblioteksbudget och ett relevant litteraturutbud 

för kommande generationer. Liksom självärderingsgruppen talar Cavallin och 

Nordstrand i termer av ”långsiktighet” kontra ”kortsiktighet” men beskriver lo-

kalhyrorna som den stora problematiken. Cavallin och Nordstrand uppfattade en 

tendens att säga upp lokalytor för att uppnå omedelbara ekonomiska vinster – men 

där konsekvensen också blir utgallring av bokbestånd.79   

Cavallin och Nordstrands farhågor är ett exempel på den intressekonflikt som 

gör sig gällande i bibliotekets ”identitet” och biblioteket som organisation. Det är 

en fråga som handlar om i vilken utsträckning marknadens logik skall få styra och 

vilka effekter det har på biblioteket som en kunskapsorganisation. Uppsala uni-

versitetsbibliotek delar denna problematik med andra kunskapsorganisationer som 

i stor mån är idéburna (allt ifrån ideella organisationer till museum och arkiv). 

Biblioteket är idéburet på flera plan. Så som en historisk plats med ett histo-

riskt och traditionsburet namn (Carolina Rediviva, som tidigare varit centralbibli-

otek) som både biblioteket självt och externa talar om som bibliotekets varumär-

ke.80 Ett varumärke som inte fungerar som vilket som helst, utan bär på ett starkt 

symboliskt värde – förknippat med tradition och vissa förväntningar.  Förutom 

                                                 
78 Cullhed m.fl. (2001), s.7 
79 Nordstrand & Cavallin (2002-06-17), s.23.  
80 Se exempelvis: Nordstrand & Cavallin (2002-06-17), s.10; Områdesnämnden för humaniora och samhälls-

vetenskap (2002-10-28), ”Yttrande”.  
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detta är biblioteket också starkt knutet till att följa utbildningsmönstret och vara en 

del av universitetet och forskningen. Med det i beaktande, såg Nordstrand och 

Cavallin en styrning som lockas av ”omedelbara ekonomiska vinster” som ett 

potentiellt hot mot bibliotekets idéburna identitet och förhållande till kvalitet.  

”Tyst debatt” 

Områdesnämnden för Humaniora och Samhällsvetenskaps uttalande, om ”effekti-

vitet” till lägre kostnad, kan ses som ett exempel på hur en strategisk kommunika-

tion i styrdokumenten kan göra ett inlägg i ”debatten” genom klargöranden. Det är 

en typ av ”tyst debatt” som är genomgående för styrdokument och dokument som 

kommenterar styrdokumenten angående Uppsala universitetsbibliotek. Med en 

tyst debatt menar jag en debatt som inte i egentlig mening kallas debatt, men som 

har debattformens utväxlande av olika sidors argument. En ”debatt” som diskute-

rar ett specifikt ämne med en implicit riktning, med andra ord där det finns en im-

plicit mottagare. Den är konstruerad på det sättet att även om riktingen är implicit 

är det möjligt att urskilja en implicit mottagare – men bara satt i sitt sammanhang. 

Med andra ord: ett inlägg i en tyst debatt kan inte stå för sig självt, utan blir bara 

förståeligt som ett argumenterande inlägg i förhållande till sin kontext och i för-

hållande till andra dokument som talar om samma specifika ämne.  

Områdesnämndens klargörande var ett ställningstagande gentemot så väl Bib-

lioteksutredningen, Självvärderingsgruppens och de externa utredarnas diskussion 

kring konsekvenser kring åtstramning av budget i förhållandet till ett kvalitativt 

utbud. Det var också ett sätt att gripa sig an en fråga och göra om den till en an-

nan: i områdesnämnden är det inte frågan om ”kvalitet” som står i centrum utan 

frågan om effektivitet. Ett resonemang som uppenbart fick genomslagskraft, vil-

ket för oss in på nästa dokument.  
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Effektivitet utan kompromisser  

I ett PM från 2009, skrivet av Göranson, konstaterades att bibliotekets övergri-

pande mål var att ge internationell högkvalitativ vetenskaplig informationsförsörj-

ning till ”i första hand här pågående forskning och utbildning ” och att detta ”upp-

fylls genom att biblioteksanvändarens servicebehov tillfredställs så effektivt som 

möjligt”.81 Det som Biblioteksutredningen 1999, som Göranson var en del av, 

formulerade som kontentan av en eventuell ”kvalitetskonflikt” utgör här själva 

definitionen av ”kvalitet”. Det är ett kvalitetsbegrepp som i allra högsta grad är 

användarbaserat, och som inte Göranson är ensam om att uttrycka.82 Göransons 

PM uttryckte också ett förverkligande av Biblioteksutredningens farhågor: att ett 

ökat inflytande över bruksverksamheten från institutionernas sida – en inriktning 

som antyddes kunna påverka ett högkvalitativt monografiförvärv – bidrar till en 

beståndsbyggnad som enbart riktas in på den aktuella forskningen.83 Göranson 

diskuterade ”effektivitet” i ett VP-underlag:  

 

Biblioteket skall enligt universitets mål och strategier vara internationellt framstående. 

Sammanfattande är bibliotekets uppdrag att svara för forskningens och utbildningens ve-

tenskapliga informationsförsörjning och därvid ge bästa möjliga service genom högt 

kvalificerad personal, mycket rika samlingar och ändamålsenliga lokaler. Härutöver fö-

religger en nödvändig och naturlig strävan att rationalisera och effektivisera verksamhe-

ten.
84

 

 

Liksom områdesnämnden för Humaniora och Samhällsvetenskap anspelade på 

bibliotekets internationellt viktiga roll, tenderade den här strategiska kommunika-

tionen att bygga upp sin argumentation på samma sätt. Jämför man de bägge do-

kumenten sida vid sida blir det tydligt att det som biblioteket uttrycker som sin 

vision i hög grad var det som annorstädes redan beskrivits vara den nuvarande 

verkligheten. Det blir tydligt att man således önskade fortsätta med en befintlig 

verksamhetstradition. En väsentlig skillnad var att ”är” internationellt framståen-

de har ersatts med ”skall vara”, liksom ”är” av utomordentligt stor vikt för 

forskningen här istället ”skall svara” för forskningens och utbildningens veten-

                                                 
81 Göranson, U. (2009-11), ”Behövs en ny organisation och finansieringsmodell för Uppsala universitetsbib-

liotek?”, s.5.  
82 Se även ex. Biblioteksutvecklingsgruppen (2007-09-14), ”Uppsala universitetsbibliotek i utveckling”.   
83 Biblioteksutredningen (1999), s.22. 
84 Göranson, U. (2011), ”Universitetsbibliotekets VP-underlag 2012”.  
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skapliga informationsförsörjning. Precis som områdesnämndens direktiv tog upp 

frågan om effektivitet, efter en presentation av bibliotekets roll i förhållande till 

universitet och omvärld, preciseras ”effektiviteten”, men nu som en ”nödvändig 

och naturlig strävan”. En väsentlig skillnad var, att den potentiella konflikten mel-

lan ”kvalitet” och ”effektivitet”, inte gjorde sig gällande i sammanfattandet av 

bibliotekets uppdrag i förhållande till finansiering. Faktum är att ”kvalitet” inte 

överhuvudtaget nämns, medan ”rationalisering” och ”effektivisering” nu beskrevs 

som ”naturligt” och ”nödvändigt” för att uppnå det som biblioteket ”skall vara”. 

Denna framställning av ”effektivitet” lämnar inte något utrymme för konflikt.  

Konklusion 

Vi kan konstatera att genom några nedslag i dokumentet påvisas den förskjutning 

som skett i hur styrdokumenten och dokument som kommenterar dessa förhåller 

sig till ”kvalitet”. Mina slutsatser har jag dragit genom att analysera begreppet 

med utgångspunkt i Burkes idé om terministic screens.85 Jag har granskat hur 

”kvalitet” har bytt sammanhang och vilka terminologiska situationer begreppet 

varit en del av och förhållit sig till.  Jag har även gjort antaganden om att det är 

”kvalitet” det talas om – även om ordet ”kvalitet” inte explicit brukas – i de situa-

tioner där ett resonemang anknyter till en parallell diskussion där ”kvalitet” 

nämns.  

 Det konstaterades att ”kvalitet” i början av 2000-talet definierats framför allt 

utifrån ett utbud, snarare än efter en handling. En uppfattning om ”kvalitet” som 

kan bekräftas även i exempelvis Lunds universitetsbiblioteks styrdokument från 

1999, där ”kvalitet” också beskrivs i samband med litteratur och informationsre-

surser.86 Från att ha varit ett framförallt produktbaserat kvalitetsbegrepp som i hög 

grad är knutet till utbudet, börjar ”kvaliteten” istället komma att definieras utifrån 

ett användarbaserat betraktelsesätt där ”kvaliteten” är knuten till den upplevda 

servicenivån – ”kvalitet” i förhållande till handling och upplevelse. Den konflikt 

som gjorde sig tydlig mellan ”kvalitet” och ”effektivitet” hade avtagit, emedan 

                                                 
85 Burke (1966), s.44. 
86 Gellerstam, G. (1999-03), ”Biblioteksutvärderingen”, s.7.  



 45 

”effektivitet” och rationalisering fått mer utrymme i styrdokumenten. I samband 

med detta hade också ”effektivitet” blivit en aspekt av ”kvalitet”, då en ”högkvali-

tativ informationsförsörjning” uppfylldes genom att biblioteksanvändarens behov 

så ”effektivt” som möjligt uppfylls. Frågan om hur ”kvalitet” uppfylls har, från att 

ha innefattat dagens och framtidens användare, koncentrerats till att handla om 

dagens användare vilket framför allt tänks vara det egna universitetets.  
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Skildringar av biblioteket  

Biblioteketsskildringen på högsta nivå  

I Uppsala universitetsbiblioteks styrdokument finns återkommande en mängd 

(värdeladdade) beskrivningar av bibliotekets verksamhet och funktioner, vilka 

som utsagor har en central roll för att skriva fram en biblioteksidentitet. Det var 

någonting som Göranson kom att beskriva som biblioteksskildringar.87 För att 

granska biblioteksskildringar ska vi undersöka ett dokument skrivet av dåvarande 

rektor Anders Hallberg (2010), nämligen ”Arbetsordningen för Uppsala universi-

tetsbibliotek” som utgjorde en sammanställning av beslut. Styrdokumentet tillhör 

kategorin måldokument och är en typ av instruktionsdokument, som består av oli-

ka beslut fattade på universitetets högsta nivå.  Hallberg skildrar biblioteket så 

här:  

 

Biblioteket skall förvärva, systematisera, bevara, tillhandahålla och informera om digi-

talt, tryckt, otryckt, och på annat sätt publicerat material av värde för forskning och ut-

bildning på alla nivåer. Biblioteket skall bidra till forskning och utbildning genom in-

formationssökning, användarutbildning och annan bibliografisk och biblioteksteknisk 

service samt delta i informationstekniskt utvecklingsarbete.
88

 

 

En god biblioteksorganisation skulle, i de ideala termer som framställdes av Hall-

berg i dokumentet, vara serviceinriktad och svara för forskningens behov. Doku-

mentet liknar formmässigt ”Instruktion för Uppsala universitetsbibliotek” från 

2004, som är samma typ av dokument med dåvarande rektor Bo Sundqvist som 

upphovsman. Typiskt för dessa instruktionsdokument var och är hur den strate-

giska kommunikationen inte i första hand lyfter fram biblioteket som en framskju-

ten aktör inom universitetet, utan snarare tenderar att poängterar dess underordna-

                                                 
87Göranson, U. (2011), ”Universitetsbiblioteket 2006–2011”, del ur: Det goda universitetet − rektorsperioden 

2006–2011 festskrift till Anders Hallberg (2011).  
88 Rektors beslut (2010-12-21), s.1.  
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de ställning i förhållande till universitetet – universitetet som den stora aktören 

och biblioteket som dess serviceinstans. En strategisk inriktning som är typisk för 

instruktionsdokument rörande biblioteket och i regel med de rådande maktförhål-

landen: med universitets som makroaktör och biblioteket som mikroaktör. Väsent-

ligt i instruktionsdokumenten är hur dessa, trots att de behåller samma form över 

tid, med små enkla förändringar, några utbytta ord och några bortfallna, skapar en 

ny riktning för biblioteket. Det blir tydligt i en jämförelse mellan Sundqvist in-

struktionsdokument från 2004 och Hallbergs från 2010.  

Delta eller bidra?  
Det finns två väsenliga förändringar i hur biblioteket skall vara en serviceinstans i 

det båda rektorernas, Sundqvists och Hallbergs dokument. Genom att jämföra 

Hallbergs instruktionsdokument med Sundqvists som skrevs tidigare (2004) up-

penbarar sig en väsentlig skillnad i hur Sundqvist uttrycker bibliotekets ställning:  

 

Biblioteket skall delta i forskningen och utbildningen genom informationssökning, an-

vändarutbildning och annan bibliografisk och biblioteksteknisk service samt delta i in-

formationsteknologiskt utvecklingsarbete.
89

 

 

Formuleringen är nästan identisk med den nyare från 2010, men istället för att 

bidra till forskningen förväntades biblioteket delta i forskningen när instruktions-

dokumentet blev skrivet av Sundqvist 2004 . En marginell språkförändring kan 

tyckas – men värd att nämnas i det avseendet att ”Instruktion för Uppsala univer-

sitetsbibliotek” kanske är det mest avgörande dokumentet för biblioteksorganisa-

tionens utformning och där orden sannolikt är väl valda. Det är där som veten-

skapsområden och bibliotek måste lyckas få sina viljor uttryckta för att organisa-

toriska förändringar verkligen skulle kunna genomföras – det måste gå igenom 

rektorns beslut.  Att ”delta” och att ”bidra” implicerar på olika saker – där att delta 

är att vara en del av.  

En annan formulering har också reviderats: ”Användarna skall beredas sådan 

delaktighet i verksamhetsfrågor att bibliotekets integrering i universitets hela ar-

                                                 
89Beslut av rektor (2004-03-10), s.1. 
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bete tryggas”90 stod det i Sundqvist instruktionsdokument 2004 emedan Hallberg 

fortkortade till: ”Användarna skall beredas delaktighet i verksamhetsfrågor”91. 

Vad som skedde i biblioteksinstruktionerna var att bibliotekets förhållande till 

forskning och utbildning förändrades – ett tydligare avstånd mellan bibliotek och 

universitet markerades. En språklig utveckling, från att delta till att bidra, och 

från att bibliotekets integrering i universitets hela arbete tryggas till att inte näm-

na detta överhuvudtaget.  

 

Göranson om Hallbergs biblioteksskildringar  

 

I Det goda universitetet som är en festskrift inför Hallbergs avgång som rektor 

2011, beskrev dåvarande överbibliotekarien (Göranson) Hallbergs biblioteksskild-

ringar genom åren:  

 

Biblioteksskildringen under Anders Hallbergs rektorat har inte tyngts av statistiska upp-

lysningar och tabeller. Det dagliga arbetets många insatser av en stor, skicklig och hän-

given medarbetarstab i de varierade servicefunktionerna har föga belysts. Inte heller ut-

nyttjandet och det dagliga höga besöksantalet i de många enheterna har särskilt under-

strukits.
92

 

 

Det Göranson beskrev var att biblioteksskildringarna inte i första hand uttryckt det 

som Göranson ansåg var väsentligt i skildringar av biblioteket.93 Han påpekade en 

viss oförståelse för biblioteksverksamheten från universitet och rektors sida – en 

oförståelse som bland annat tog uttryck i Hallbergs skildringar av biblioteket. Kri-

tiken är ganska vass, framför allt med tanke på forumet: en festskrift som i bred 

mening kan sägas tillhör genren hyllningstexter. Det är också ett exempel på hur 

en hyllningstext kan kommunicera och återkoppla till de strängt organisatorisk-

funktionella texterna som styrdokumenten utgör.  Men även om kritiken var vass, 

så var den inte unik i sitt slag, utan en del i en utbredd uppfattning hos forsk-

ningsbibliotekschefer på de svenska forskningsbiblioteken angående universitets 

                                                 
90 Beslut av rektor (2004-03-10) 
91 Beslut av rektor (2010-12-21).  
92Göranson, U. (2011), ”Universitetsbiblioteket 2006–2011”, s.264.  
93 En uppfattning som Gellerstam beskriver som generell bland bibliotekschefer angående bibliotekets plats 

och framtoning i lärosätens utåtriktade information, se ex: Gellerstam (2001-07), s.32.  
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biblioteksframställningar under 2000-talet fram till idag. Åtminstone om vi ska tro 

Gellerstam i rapporten angående de svenska forskningsbibliotekens uppgifter: 

”Många bibliotekschefer är inte nöjda med bibliotekets framtoning och plats i 

lärosätets utåtriktade information.[…] Här har snarare utvecklingen gått tillbaka, 

eftersom biblioteken förlorat sin formella representation i högskoleorganisationers 

centrala organ och ofta förbises i allt större och allt mer komplicerade organisa-

tionsstrukturer”.94 Liksom Göranson, framhålls här bristen på biblioteksbeskriv-

ningar i universitets utåtriktade information.  

”Det väsentliga för välfungerande forskning och utbildning kommer lätt i 

skuggan av nyheter och utvecklingsprojekt men måste likväl löpa med god preci-

sion och erfarenhet,” fortsatte  Göranson.95 Han betonade här bibliotekets position 

i förhållande till universitetet – en position som ”kommer lätt i skuggan” men 

ändå beskrevs som avgörande för välfungerande forskning.  I övergripande uni-

versitetsskildringar, så som exempelvis ”Mål och strategier för Uppsala universi-

tet” har biblioteket en obetydlig roll. Överlag lyser betoningen av bibliotekets 

värde för forskningen med sin frånvaro i övergripande beskrivningar av den ve-

tenskapliga verksamheten på universitet.96  

Biblioteksskildring som motstrategi– ett exempel  

Den 14 september 2007 färdigställdes en rapport. Rapporten var sammanställd av 

biblioteksutvecklingsgruppen på uppdrag av dåvarande rektor Hallberg som, tidi-

gare nämnt, under 2006 tillkallat en biblioteksutvecklingsgrupp för att i ett fram-

tidsperspektiv göra en ”förutsättningslös genomlysning av biblioteksverksamhe-

ten”.97 Biblioteksutvecklingsgruppen bestod av anställda inom biblioteket och 

universitetet. Till rapporten ingick bland annat en bilaga, där Biblioteksgrupp B 

uttryckte sin bild av framtidens bibliotek.   

                                                 
94 Gellerstam (2001-07), s.32. 
95Göranson (2011), ”Universitetsbiblioteket 2006–2011”, s. 246.  
96 Se ex. Hallbergs förord till Konsistoriets (2009) ”Årsredovisning”; Konsistoriets (2008), ”Mål och strategi-

er för Uppsala universitet”.  
97 ”Utseende av biblioteksutvecklingsgrupp” (2006-12-12). 
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En viktig aspekt angående Biblioteksgrupp Bs bidrag var att den förmedlade 

en bild av framtidens bibliotek i ett biblioteksperspektiv. Biblioteksgruppens bi-

drag kan definieras som ett visionsdokument (och inte ett regelrätt styrdokument) 

och inleds med en beskrivning av bibliotekets utveckling så här: 

 

Utvecklingen går i riktning mot att universiteten blir allt mer centrala resurser i samhäl-

lets utveckling. De uppfattas som tillväxtmotorer och bas för internationell konkurrens-

kraft. Samtidigt har universitetet en demokratisk uppgift. Därmed blir universitetsbiblio-

tekens roll också mer central.
98

  

 

Universitet ges alltså tre huvudfunktioner: att vara ekonomiska ”tillväxtmotor”, 

fungera som ”bas för internationell konkurrenskraft”, samtidigt som det även har 

en ”demokratisk” fostrande uppgift. Det är till den tredje punkten som biblioteket 

kopplades: ”Vi ser kunskapsgrunden som en motvikt till ett annars alltför efterfrå-

gestyrt synsätt på bibliotekets uppgifter.” Och för att biblioteket skulle kunna upp-

fylla den avgörande rollen måste biblioteket ”stå på vetenskaplig grund”.99 Men 

vad innebär det egentligen med vetenskaplig grund? Och hur ska det genomföras? 

Uppsala universitetsbibliotek, liksom alla forskningsbiblioteken, har en komplice-

rad auktoritet. Jan Hjalmarsson och Karin Grönvall beskriver i artikel ”Bildning 

för vår tids bibliotek” att: ”Biblioteken kan inte längre bygga sin auktoritet på att 

utöva en filterfunktion i form av urval och avgränsningar”. Istället hävdar de att 

biblioteken måste ”vara där användarna är för att vägleda dem i informationsflö-

det”.100  

Biblioteksgrupp Bs visionsdokument kan ses som ett exempel på hur en fram-

tidsvision av biblioteket skrivet i ett biblioteksperspektiv kan se ut, men också 

som ett exempel på den problematik Hjalmarsson och Grönvall beskriver. Vi-

sionsdokumentet var också ett exempel på hur en biblioteksskildring kan använ-

das för att skapa nya förutsättningar och påverka – en strategisk skildring som 

ville ge biblioteket större auktoritet genom att vara där användarna är på ett aukto-

ritetsmässigt plan – genom att skriva in biblioteket som en del av det vetenskapli-

ga etablissemanget.  

                                                 
98Framtidsgruppen (2006−2007), ”Framtidens bibliotek – ett utkast till vision” (biblioteksgrupp B), s.29. 
99Framtidsgruppen (2006−2007), ”Framtidens bibliotek – ett utkast till vision (biblioteksgrupp B), s.29. 
100 Grönvall, K. och Hjalmarsson, J. (2014) ”Bildning för vår tids bibliotek”, s.307.  
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En organisationshistorisk förändring av ”vetenskapligt” bibliotek? 

 

För att biblioteket skulle kunna ha en kunskapsgrund att väga mot ett annars allt 

för efterfrågestyrt förhållningssätt till bibliotekets uppgifter behövde, enligt Bibli-

oteksgrupp B, det få en vetenskaplig auktoritet. Biblioteket måste ges ett veten-

skapligt sammanhang. Om biblioteket skulle få ett vetenskapligt sammanhang 

kunde det inte bara ses som en servicefunktion i förhållande till institutionerna 

utan behövde bli en integrerad del i utbildningen och bli en naturlig del av lärar-

kollegiet.101 Den strategiska kommunikationen betonade nyttoaspekten av att defi-

niera biblioteket utefter en vetenskaplig tillhörighet: det skulle hjälpa universitet 

att möta utvecklingen, att förhålla sig till konkurrens och demokrati. Biblioteks-

gruppen poängterade sedan att medvetenheten om hur centralt biblioteket är för 

att universitet ska fungera ”bör leda till diskussioner om riskerna med utarmande 

reformer av universitetsbiblioteket”.102  

Biblioteksgruppens argumentation framhävde universitetets nytta av ett för-

ändrat förhållningssätt till biblioteket. I Vetenskapen och biblioteken – en översikt 

av Sveriges universitets- och högskolebibliotek beskriver Barbro Thomas hur 

många av forskningsbiblioteken kämpar med samma auktoritetsfråga som biblio-

teksgruppen gav uttryck för: ”Ett antal visionsdokument indikerar således att bib-

lioteket ännu inte anser sig ha uppnått målet att betraktas som en integrerad del av 

kärnverksamheten och inte enbart som en stödverksamhet”.103 Det indikerar att 

biblioteksgruppens resonemang inte var unikt inom forskningsbiblioteksverksam-

heter utan snarare kan stå som ett generellt exempel för en konflikt, både öppen 

och latent, mellan bibliotek och universitet och högskolor.   

Thomas redogör för hur benämningen ”vetenskapliga bibliotek” som avsåg 

Kungliga biblioteket, universitetsbiblioteken och vissa specialbibliotek, senare 

                                                 
101 Framtidsgruppen (2006−2007),”Framtidens bibliotek – ett utkast till vision”, s.30. 
102 Framtidsgruppen (2006−2007),”Framtidens bibliotek – ett utkast till vision”, s.29.  
103 Thomas(2014), s.64.  
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kom att bytas ut mot ”forskningsbibliotek”.104 Förståelsen av vetenskaplig i sam-

manhanget betonade en tillhörighet snarare än en beskrivning av biblioteket. Det 

är en väsentlig skillnad i hur Thomas talar om bibliotekens förhållande till veten-

skaplighet och hur Biblioteksgrupp B uttryckte det. Nämligen att för biblioteks-

gruppen utgjorde bibliotekets vetenskaplighet inte bara en betoning av tillhörig-

het, utan biblioteket i sig skulle stå på vetenskaplig grund.105 

Det leder in oss på frågan: Hur kan ett bibliotek stå på vetenskaplig grund? 

Biblioteksgruppen efterfrågade ett nära samarbete med institutioner där forskarna 

ska lämna inköpsförslag och hjälpa till med gallring, vilket kanske kunde ses som 

en metod för att arbeta emot vetenskaplig grund.106 Samtidigt gav biblioteksgrup-

pen uttryck för att bibliotekariens kunskapsgrund skulle fungera som en motvikt 

till ett annars för efterfrågestyrt synsätt på biblioteket. Det blir uppenbart, att vi-

sionsdokumentet har vissa oklarheter och dubbeltydigheter. Det för oss in på vi-

sionsdokumentets motiv. 

Motiv  

 

Vad är det som är viktigt i biblioteksgruppens visionsdokument? Vid en när-

granskning av termerna som biblioteksgruppen använde sig av för att definiera 

bibliotekets framtida identitet, blir det uppenbart att termerna inte användes i syf-

tet att bli mer begripliga i förhållande till biblioteket, med andra ord: det som 

skulle utredas i visionsdokumentet var inte hur definitioner förhåller sig till var-

andra eller på vilket sätt biblioteket är vetenskapligt eller förhåller sig till ”veten-

skaplighet”. Visionens tes var enbart att biblioteket behövde ges vetenskaplig auk-

toritet. Genom en strategisk kommunikation försökte biblioteksgruppen hävda sig 

som en del av en vetenskaplig diskurs. Det kan ses som en motstrategi till den 

strategiska kommunikation, som i form av biblioteksskildringar, reproducerat en 

biblioteksidentitet som i första hand definierats utifrån sin roll som passiv stöd-

                                                 
104Thomas (2014), s.9.  
105 Kanske influerades biblioteket av samma typer av termer som användes inom universitet i stort. Ett ”ve-

tenskapligt förhållningssätt” skulle, inom universitet, senare just definieras utifrån ex. undervisningen som 

”baseras på vetenskaplig grund” i: ”Pedagogiskt program för Uppsala universitet – Riktlinjer för pedagogisk 

verksamhet och utveckling” (2008-05-06).  
106 Framtidsgruppen (2006−2007),”Framtidens bibliotek – ett utkast till vision”, s.31. 
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verksamhet – den typ av biblioteksskildringar som exempelvis rektor Hallberg 

framställt.  

Skillnader i upplevelsen i relationen mellan fakulteter och bibliotek 
 

Återkommande har vi kunnat se att biblioteket velat hävda sig som en del av en 

vetenskaplig diskurs, senast i biblioteksgrupp Bs visionsdokument. Det blir tyd-

ligt, att vissa skillnader mellan hur fakulteter och bibliotek betraktas liksom brist 

på vetenskapligt samarbete mellan bibliotek och fakulteter i bibliotekets perspek-

tiv är ett problem. I ”A Report on Librarian – Faculty Relations from a Sociologi-

cal Perspective” redogör Lars Christiansen med flera för en liknande problematik 

angående forskningsbibliotek i stort. En viktig poäng som görs är att upplevelsen 

av den bristande kommunikationen i relationen mellan fakulteter och bibliotek är 

olika. I bibliotekets perspektiv utgör den bristande kommunikationen och förståel-

sen alltid ett hinder, och någonting som man ständigt arbetar för att förändra ge-

nom att sträva efter ett närmre samarbete och genom att på olika sätt försöka ”för-

klara” vad biblioteksverksamhet handlar om.   

Forskningsbibliotek är också, i Christiansens perspektiv, medvetna om fakul-

teternas arbete. I kontrast till detta, menar Christiansen, har fakulteterna inte nå-

gon större förståelse för biblioteksarbete och söker inte samma kontakt och sam-

verkan som biblioteket eftersträvar. Den ”bristande kommunikationen” upplevs 

heller inte som problematisk i samma utsträckning från fakulteternas sida. Christi-

ansen ser förändringarna av informationsteknologin som en bidragande faktor till 

denna utveckling – som då är ett konkret resultat av möjligheten till fysisk separa-

tion från biblioteket. Det hävdas också att fakulteter ofta upplever att forsknings-

biblioteken inte innehar tillräckligt mycket kunskap om respektive disciplin för att 

vara behjälpliga.       

En annan viktigt aspekt handlar om social status. Enligt Christiansen har bib-

lioteksprofessionen en ofta lägre värderad status inom akademin, vilket exempel-

vis kan förklaras genom utbildningsbakgrund och traditioner. Fakultetsanställda är 

i regel mer högutbildade än bibliotekspersonal liksom fakulteter traditionellt be-

traktats som professionella institutioner. Det kan ses i kontrast till bibliotekspro-

fession som ofta är ett ämne för debatt och som, i ett historiskt perspektiv inte 
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utan motstånd, försökt hävdat sig. Christiansen ser också det faktum att bibliote-

karieyrket länge varit ett kvinnodominerat yrke och att forskning inte varit det, 

som en möjlig bidragande faktor till att biblioteket måste slåss för sin auktoritet 

gentemot universitetet.107  

Konklusion 

 

Trots att Sundqvist och Hallbergs instruktionsdokument till stora delar var lika, så 

ledde de små ändringarna till att skilda uppfattningar angående biblioteket som 

organisation utstakades. Den terminologiska utvecklingen för biblioteket tenderar 

att gå från att ha poängterat biblioteksverksamheten som något som skall delta 

(Sundqvist 2004) i forskningen till att bidra (Hallberg 2010) till forskningen. Vi 

har också kunnat konstatera, exempelvis genom yttranden från Göranson, att det 

fanns ett visst missnöje från bibliotekets sida angående hur biblioteket skildrades 

av vetenskapsområden och rektor Hallberg. Som anledning hänfördes en viss 

okunskap om vad biblioteksverksamheten faktiskt handlar om. Det uttrycktes ock-

så en viss skepticism, från bibliotekets håll, mot hur biblioteket positionerats i det 

vetenskapliga fältet, så som enbart en ”uppdragstagare”. Som motstrategi från 

bibliotekets håll, har vi kunnat se hur biblioteket, exempelvis genom Biblioteks-

grupp B, försökte ”skriva in” biblioteket i ett vetenskapligt sammanhang.  

Biblioteksgruppen försökte bryta med den bild som från extern styrning re-

produceras av biblioteket. Vi kan konstatera att det från bibliotekets håll verkar ha 

funnits en vilja att fortsatt delta i det vetenskapliga arbetet, och inte enbart bidra 

som Hallberg formulerade det.  

 

                                                 
107 Christiansen, L. (2004),”A report on Librarian−Faculty Relations from a Sociological Perspective”, s. 

118−119. 
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Decentralisering och centralisering – organisato-
riska trenders påverkan på biblioteket  

Definitioner av begreppen  

I det här avsnittet diskuteras hur de styrningstrender, i form av ”decentralisering” 

och respektive ”centralisering”, påverkat Uppsala universitetsbibliotek mellan 

åren 1999−2013. Men innan vi går in på det måste vi fundera på vad ”decentrali-

sering” och ”centralisering” innebär i ett visst forskningsbibliotekssammanhang. 

Målet är inte att ge en heltäckande bild av de båda komplexa begreppen – däremot 

att ge en ökad förståelse för hur begreppen ska förstås i min analys. I Organiza-

tion Theory förklarar Hatch ”decentralisering” genom att sätta ”decentralisering” 

och ”centralisering” i motsättning till varandra – där centralisering innebär att 

maktutövandet är koncentrerat i toppen av hierarkin emedan decentralisering å 

andra sidan sprider ut makt lägre i hierarkin.  

Hatch menar att en centraliserad organisation ofta resulterar i att de som står 

”lägre i hierarkin” känner sig ”oinvolverade” vilket gör att de saknar ”entusiasm” 

för att uppnå vissa mål. Emedan decentralisering, i Hatchs mening, skapar en sty-

relseform som uppmuntrar till större engagemang eftersom fler av medarbetarna 

är involverade i beslutandeprocesser – vilket dock skulle kunna medföra en mer 

”svårstyrd” och ”okontrollerbar” organisation. 108  

Det finns många definitioner av ”centralisering” och ”decentralisering” som 

liknar Hatch.  Som exempel kan R. A. W. Rhodes (m.fl.) beskrivning i Decentra-

lizing the Civil Service 2003 nämnas. Rhodes betonar att en organisation aldrig är 

helt ”homogen”: den är aldrig fullständigt centraliserad eller fullständigt decentra-

                                                 
108 Hatch & Cunliffe (2013), s.99.  
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liserad.109 Däremot tenderar en organisation ofta att vara någonting mer än det 

andra. Det är också min utgångspunkt när jag ska analysera hur argument för de-

centralisering och centralisering framställs i styrdokumenten – dvs. min analys rör 

tendenser och ska inte ses som beskrivningar av varken ”renodlad” decentralise-

ring eller centralisering. Något som är viktigt att betona när vi talar om decentrali-

sering på ett forskningsbibliotek som Uppsala universitetsbibliotek är att det vis-

serligen handlar om ett utspritt ansvar, men att det fortfarande är ett ansvar som 

befinner sig högt upp i ”hierarkin”. Med andra ord: en ansvarsfördelning mellan 

vetenskapsområden och biblioteksledning.  

 

En ”generell” högskoletrend  

 

I Vetenskapen och biblioteken beskriver Barbro Thomas hur decentralisering 

präglat högskolesystemet generellt under 1990-talet, vilket gett både möjligheter 

och problem även inom Uppsala universitetsbiblioteksorganisation.110 Målet med 

decentraliseringen av forskningsbiblioteken var också präglat av en idé från uni-

versiteten om att biblioteken skulle spegla universitetets organisationsstruktur i 

stort. Detta visar att de trender som påverkat högskolesystemet generellt även fick 

utslag i forskningsbiblioteken.111 Andra argument för decentralisering, menar ex-

empelvis Rhodes, var ökad ”insyn” och ”involvering” för de externa finansiärer-

na112 – argument som vi också kan känna igen från Biblioteksutredningens utred-

ning 1999 (som skulle leda fram till den nya decentraliserade styrningsformen) i 

vilken man talade om ”behovet av bättre insyn och medverkan för ledningen för 

universitet, vetenskapsområdena och de kvarvarande fakulteterna”.113  

En liknande argumentation användes också vid Lund universitetsbibliotek, då 

”spegling” av universitetet, fakulteternas insyn och involvering liksom lösningen i 

form av decentraliserade finansieringsformen utgjorde grunden för deras omorga-

                                                 
109 Decentralizing the Civil Service: From Unitary State to Differentiated Polity in the United Kingdom 

(2003), s.4.  
110 Thomas (2014), s.46.  
111 Biblioteksutredningen (1999), s.8.  
112Decentralizing the Civil Service: From Unitary State to Differentiated Polity in the United Kingdom 

(2003), s.5.  
113 Biblioteksutredningen (1999), s.6. 
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nisation 1994.114 Både Uppsala och Lunds universitetsbibliotek var involverade i 

vad Gellerstam på annat håll benämnde som ”debatten om UB:s finansiering” 

vilken uppkom i och med förändrade finansieringsmodeller för forskningsbiblio-

teken. Relevant för debatten är de synsätt som modellen ”speglar” och som enligt 

Gellerstam grundläggs vid denna tid: ”Institutioner, forskargrupper och fakultets-

områden ses som ´producenter´ eller ´ägare´ av universitetspengarna, och att det 

är de som skall styra över medlen.”115  Något som också Thomas förklarar som ett 

resultat av att statens detaljstyrning av högskolesektorn de facto minskat – vilket 

gjort att forskningsbiblioteksorganisationer koppling till moderorganisationen 

(universitet) stärkts. Konsekvensen, menar Thomas, är att samsynen på biblioteket 

som en gemensam nationell resurs försvagades – samtidigt som de nya decentrali-

serade finansieringsmodellerna innebar att biblioteket måste delta i den interna 

konkurrensen om medel.116  

Därför blev biblioteket i långt högre grad beroende av ”moderinstitutionens” 

ekonomi – vilket exempelvis yttrade sig på Uppsala universitetsbibliotek genom 

att vetenskapsområdena fick, i bibliotekets mening (representerat av biblioteks-

ledning, överbibliotekarie och biblioteksgrupper), alltför stort inflytande över 

bruksbiblioteksverksamheten på detaljnivå.    

I kommande avsnitt ska vi se närmre på hur denna konflikt yttrade sig på 

Uppsala universitetsbibliotek. Relevant för en sådan ”konfliktstudie” är en jämfö-

relse mellan bibliotekets och respektive vetenskapsområdenas olika tolkningar av 

ett specifikt dokument, nämligen Biblioteksutredningens betänkande 1999 som 

utgjorde själva förslaget på den sedermera förverkligade omorganisationen.117  

De olika tolkningarna av den ansvarsrollsfördelning som framgick i Biblio-

teksutredningens betänkande hittar vi i uttalanden från så väl biblioteksgrupper, 

biblioteksledning, rektorer, vetenskapsområden och biblioteksnämnder. Gemen-

                                                 
114Omorganisationen bestod i införandet av det så kallade ”biblioteksnätverket”, som bland annat infördes 

med förhoppningen om ”bättre inflytande från fakulteterna”: Gellerstam, G. (1999-03), s.2−7.  För mer om 

finansieringen se ex: ”Utvärdering av informationsförsörjningen och dess organisation vid Lunds universitet 

– bakgrund och direktiv” (1999-02-15) som är bilaga 1 till den föregående.  
115 Gellerstam (2005), ”Biblioteksnätverkets framväxt”, s.19−20.  
116 Thomas (2014), s.59. 
117Biblioteksutredningen (1999).  
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samt för dessa uttalanden är att de på olika sätt ville hävda sin tolkning som den 

”ursprungliga” tanken med omorganisationen.  

Biblioteksutredningens betänkande  

Utredningen har vinnlagt sig om att för bibliotekets mångskiftande verksamhet söka en 

ny organisatorisk ram, som tillfredställer behovet av bättre insyn och involvering  för 

ledningen för universitet, vetenskapsområdena och de kvarvarande fakulteterna. Biblio-

tekets organisation skall spegla universitetets.
118

 

 

Passagen är hämtad ur det tidigare beskrivna betänkandet som gjordes av Biblio-

teksutredningen 1999 och sammanfattar de argument som framför allt framhölls 

för en omorganisation med fokus på decentralisering, nämligen universitetets be-

hov av ökad ”insyn”, ”involvering” och ”spegling” i biblioteksorganisationen. 

Den ökade ”insynen” åsyftade insyn i bibliotekets budget, ”involvering” åsyftade 

involvering i verksamhetsbeslut och beslut rörande finansiell fördelning och 

”speglingen” av universitet anspelade på att biblioteket (som en del av universite-

tet) måste efterlikna universitetets övergripande struktur.  

Det sistnämnda argumentet speglar vad Gellerstam på annat håll beskrivit 

som en ”generell uppfattning” om att biblioteksorganisationer ska anpassas till 

den grundläggande strukturen vid respektive lärosäte.119 De begrepp som vi ska 

koncentrera oss på fortsättningsvis är ”insyn” och ”involvering” emedan de två 

begreppen är objekt för den ”tolkningskonflikt” som uppstod mellan bibliotek och 

framför allt vetenskapsområden − en ”tolkningskonflikt” som under åren 

1999−2013 kontinuerligt återkopplades till Biblioteksutredningens betänkande.  

”Insyn” och ”involvering”  

 

Att tolkningen av ansvarsfördelningen i Biblioteksutredningens betänkande såg 

olika ut kan ha sina förklaringar i den ”dubbelhet” som direktiven i betänkanden 

uttryckte. Biblioteksutredningen beskrev den nya organisationen som en miljö där 

”dimensionering” och inriktning av biblioteksverksamheten skulle ”diskuteras och 

                                                 
118 Biblioteksutredningen (1999), s.6.  
119 Gellerstam (2001-07), s.35.  
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beslutas”, där den enskilda bruksenheten skulle vara initiativtagare till en ”tät dia-

log” med omgivande institutioner och deras studenter och där ”nära samverkan” 

skulle prägla organisationsformen.120 Samtidigt beskrevs ett läge, där ”stora disci-

plinära skillnader” och ”andra olikheter”,121 enligt Biblioteksutredningen, nödvän-

diggjorde en ökad ”användarorientering” – vilket decentraliseringen av biblio-

teksorganisationen skulle möjliggöra.122 Förenklat kan man säga, att biblioteket 

(representerat av biblioteksgrupper och biblioteksledning) valde att betona ”tät 

dialog” och ”nära samverkan” i sin tolkning av Biblioteksutredningens betänkan-

de, emedan vetenskapsområdena tenderade att betona ”användarorientering” och 

”stora disciplinära skillnader” i sin förståelse av ”insyn” och ”involvering” − en 

tolkningsskillnad som Göranson senare skulle beskriva så här: ”Skillnaden i upp-

fattningen ligger i om förhållandet mellan finansieringssidan [vetenskapsområde-

na] och biblioteket skall ses som en samverkansform eller som en möjlighet att ge 

konkreta och detaljerade verksamhetsdirektiv.”123  

Det finns emellertid andra direktiv i Biblioteksutredningens betänkande som 

beskriver vetenskapsområdenas ”insyn” och ”involvering”, som inte lämnar lika 

stor tolkningsfrihet: ”Utredningens mål har varit att finna en budgetprocess och en 

finansieringsmodell, som ger vetenskapsområdesnämnderna och de däri ingående 

fakultetsnämnderna möjlighet att väga kostnader för biblioteket mot andra åta-

ganden.”124 I praktiken innebar det att de ”klara gränser” som tidigare funnits mel-

lan kostnader för förvärv, personal och övriga kostnader och ramarna för hur 

pengarna skulle fördelas inom biblioteket125 plötsligt skulle komma att kunna ifrå-

gasättas av vetenskapsområdena efter att betänkandet i princip antogs i sin helhet 

från och med juli 1999.126      

Ytterligare en ”komplikation” till den tilltänkta ”täta dialogen” och ”nära 

samverkan” mellan vetenskapsområden och biblioteksgruppen var också att Bib-

lioteksnämndernas (finansiella) funktion som bestod i att lägga fram budgetför-

                                                 
120 Biblioteksutredningen (1999), s.7.  
121Biblioteksutredningen (1999), s.6. 
122 Biblioteksutredningen (1999), s.28.  
123 Göranson (2009-11).  
124 Biblioteksutredningen (1999), s.8.   
125 Biblioteksutredningen (1999), s.23.  
126 Bibliotekarieförbundet (2000), ”Tillsättandet av gruppchefer vid Uppsala universitetsbibliotek”, s. 1. 
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slag till vetenskapsområdena baserade på välgrundande beslut (och välförankrade 

i biblioteksverksamheten), ibland helt bortsågs av vetenskapsområdena i den slut-

giltiga budgeten.127 

Bristande ”biblioteksrepresentation”  

 

Efter att en större omorganisation genomdrivits utförs det vanligen olika typer av 

utvärderingar av hur utvecklingen löpt.128 På Uppsala universitetsbibliotek gjordes 

två stycken större sådana efter omorganisation 1999, en intern och en extern. Den 

interna utredningen var ett resultat av den ”självvärderingsgrupp” som tillsattes av 

biblioteksstyrelsen 2001. Som namnet antyder bestod ”självvärderingsgruppen” 

av biblioteksanställda: en enhetschef från varje biblioteksgrupp samt representan-

ter för personalorganisationen. Gruppens arbete resulterade i en rapport på fjorton 

sidor, vars mål formulerades som att ”så brett som möjligt höra bibliotekets an-

ställda”.129  

Den externa utredningen ”Utvärdering av Uppsala universitetsbiblioteks om-

organisation” å andra sidan gjordes 2002 av Göteborgs universitetsbiblioteks då-

varande överbibliotekarie Jan Erik Nordstrand och Mats Cavallin, biblioteksan-

ställd vid Göteborgs universitetsbibliotek. Utredningen bestod av en tjugofem 

sidor lång rapport, som byggde på dels intervjuer av anställda inom organisatio-

nen, dels på den redan nämnda ”Rapport från självvärderingsgruppen”.130 

Gemensamt för dessa bägge utvärderingar är att de i hög grad lyfter fram ett 

”biblioteksperspektiv” av den verksamhetsutveckling som omorganisationen 1999 

lett fram till – varav den bristande representationen av bibliotekspersonalen stod i 

                                                 
127 Göranson (2010-10-22).   
128 På Lunds universitetsbibliotek gjordes en sådan utvärdering 1999, som bekräftar samma problematik som 

Uppsala universitetsbibliotek skulle komma fram till i sina utvärderingar 2001 respektive 2002. I Lunds 

universitetsbiblioteks utvärdering beskrivs att: ”Nämndens möjlighet att driva sitt uppdrag om någon fakultet 

väljer att inte prioritera biblioteksfrågor är begränsat.” (Gellerstam (1999-03), s.4.) Sten Hedberg (Uppsala 

universitetsbibliotek) beskrev att han var förvånad över att man inte dragit paralleller och jämförelser med 

Lund: ”Det är i detta sammanhang dock anmärkningsvärt att den modell man stannat för är mycket lika den 

som redan är i drift vid åtminstone universitetsbiblioteket i Lund och Stockholm men att inga erfarenheter 

eller paralleller från dessa universitet och bibliotek redovisats som jämförelser.” Ur ”Integration och decent-

ralisering” (1999-03-29).  
129Cullhed, P. m.fl. (2001), s.3.  
130 Nordstrand & Cavallin (2002).  
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centrum. Självvärderingsgruppen beskrev situationen så här: ”Gemensamma upp-

fattningar om omorganisationen är att bibliotekspersonalen har för liten och svag 

representation i ledningsorganen […].” Cavallin och Nordstrand utvecklade reso-

nemanget i sin utvärdering genom att anspela på det argument angående ”speg-

ling” av universitetsstrukturen som varit ett av syftena med omorganisationen 

1999: 

 

Inom delar av universitetet är emellertid vanligt att verksamhetens företrädare är repre-

senterade. Så är fallet i universitetsstyrelsen, och det är också en självklarhet att detta 

gäller inom fakultetsnämnder, institutionsstyrelser osv. Vi anser att rösträtt för en verk-

samhetsföreträdare i biblioteksnämnderna skulle ses som ett erkännande av biblioteket 

som en professionell organisation och också ge ett tydligt medansvar vid biblioteket för 

nämndens beslut.
131

 

 

Förslaget blev dock nedröstat i områdesnämnderna132, trots att Biblioteksstyrelsen 

i anslutning till Cavallin och Nordstrands rapport framhöll att åtminstone respek-

tive biblioteksgrupps gruppchef borde vara ledamot i biblioteksnämnderna, och 

inte bara huvudföredragande som var fallet.133   

Ett strategiskt formulerat uppdrag?  

Fram till 2004 fanns det emellertid en uppfattning om att den ”nya” styrelsefor-

men till stor del fungerade ändamålsenligt, vilket exempelvis blir tydligt i Biblio-

teksstyrelsens verksamhetsberättelse från 2004 då budgetdialogen fortfarande be-

skrevs i positiva ordalag, så som ”konstruktiv” och organisationen som ”stabil”.134 

Det kan jämföras med senare (2011) då ”relationen” mellan vetenskapsområden 

och bibliotek av Göranson beskrevs ha fått utstå ”betydande påfrestningar”135, lik-

som att den ”ömsesidiga respekt” som varit syftet med omorganisationen och fi-

nansieringsmodellen 1999 gått förlorad.136  

                                                 
131 Nordstrand & Cavallin (2002), s.14.  
132 Göranson, U. (2003-09-23), ”Genomförd utvärdering av ny organisation vid UUB”.   
133 Biblioteksstyrelsen (2002-08-30), ”Yttrande”.  
134 Biblioteksstyrelsen (2005-01), “Verksamhetsåret 2004 – Fortsatt ekonomisk och organisatorisk stabilitet”, 

Uppsala universitetsbibliotek. 
135 Göranson (2010-05), s.1. 
136 Göranson, U. (2009-09)”Områdes/fakultetsnämndernas yttrande över biblioteksstyrelsens VP-underlag”, 

s.4.  
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I Göransons mening var denna ”ömsesidiga respekt” en förutsättning för att 

bibliotekets inflytande över bruksbiblioteksverksamheten skulle bli verklighet – 

eftersom biblioteket inte fått rent ”formella” befogenheter angående bruksbiblio-

teksverksamhetens (finansiella) styrning utan var beroende av vetenskapsområ-

dens tolkning av formuleringar som ”insyn” och ”involvering”.  

Det innebar att bibliotekets framskrivna uppdrag (angående bruksbiblioteken) 

i Biblioteksutredningens betänkande – som återkommande utgjorde ”referens-

punkten” för tolkningen av bibliotekets relation till vetenskapsområdena − i någon 

mening var ”visionärt” formulerat. Detta ”visionärt” formulerade uppdrag under-

byggdes av en terminologi som inte var ”styrande” i sin natur, utan utgjordes av 

visionstyngda ord, så som just ”tät dialog” och ”samverkan”. Begreppen förutsät-

ter en viss elasticitet och tolkningsfrihet och ger inte ”formella” befogenheter utan 

pekar bara på en önskad riktning. Poängen är att i strategiskt perspektiv kan den 

här typen av ”visionärt” formulerade uppdrag i viss mån dölja det faktum att det i 

realiteten saknas faktiska befogenheter.  

 

 

Disciplinära skillnader 

Vi har kunnat konstatera att mellan åren 2004−2011 förändras beskrivningarna av 

”samarbetet” mellan bibliotek, biblioteksnämnder och vetenskapsområden i styr-

dokumenten: från att ha beskrivits i termer som ”stabilt”137 till en kommunikation 

som utsatts för ”betydande påfrestningar”138   och inte längre präglades av ”ömse-

sidig respekt”.139 Vägen fram till denna terminologiska förskjutning såg, som en 

konsekvens av de ”godtyckligt” formulerade uppdraget för bruksbiblioteken, olika 

ut biblioteksgrupperna emellan. Det ”godtyckligt” formulerade samspelet mellan 

bibliotek och vetenskapsområden resulterade i att de ”disciplinära skillnaderna” 

kunde få direkta utslag i biblioteksverksamheten − disciplinära skillnader som 

präglat fakulteter i stort och som Christer Jönsson i ”Närvaro och distans − en 

biblioteksorganisation i förändring” 2005 beskrev som en skillnad baserad på hu-

                                                 
137 Biblioteksstyrelsen (2005-01).   
138 Göranson, (2010-05), s.1. 
139 Göranson (2009-09), s.4.  
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manister och teologers tendens att försvara den tryckta boken medan medicinare 

och teknologer helt var beroende av digitala tjänster.140    

Det resonemang som Jönsson här exemplifierar, kan sägas utgöra en del av 

den större idédebatt om disciplinära skillnader141 som ofta brukar gå under namnet 

”de två kulturerna”. Begreppet myntades i Charles Percy Snows debattskrift The 

Two Cultures från 1959,142 men kom, vilket Emma Eldelins påpekar i sin avhand-

ling De två kulturerna flyttar hemifrån,143 i de svenska översättningarna att ”an-

passas” till de svenska tanketraditioner och frågor som var centrala i den svenska 

debatten − det som Snow kallade ”literary intellectual” översattes kort och gott 

med ”humanist”.144 Det innebar i sin tur att debatten i Sverige mer renodlat kom 

att handla om disciplinära idémässiga skillnader mellan humaniora och naturve-

tenskap. Det är i ljuset av denna långlivade debatt som diskussionen kring disci-

plinära skillnader måste ses.145 

De disciplinära skillnaderna uppenbarade sig också i bilden av biblioteket 

som plats. Som exempel kan områdesnämnden för humaniora och samhällsveten-

skap framhållas vilken betonade att ”bruksbiblioteket skall också i fortsättningen 

tillhandahålla läs- och grupparbetsplatser för studenter”146 i kontrast till områdes-

nämnden för teknik och naturvetenskap där minskning av lokaler stod högst på 

listan för besparingsåtergärder redan 2002 då biblioteksnämnd Linné hävdade att 

”lokalkostnader är satta under lupp”.147  Den ”tolkningskonflikt” som uppstod mel-

lan vetenskapsområden och bibliotek gjorde sig som tydligast i Linnégruppen – 

eftersom det var där tolkningarna av vetenskapsområdenas ”insyn” och ”involve-

ring” skiljde sig som mest mellan bibliotek och vetenskapsområden. Därför är det 

                                                 
140 Jönsson, C. (2005), ”Närvaro och distans− en biblioteksorganisation i förändring”, s.11.  
141 Se också Gellerstams resonemang om disciplinära skillnader rörande biblioteksanvändningen: Gellerstam 

(2001-07), s.24.  
142 Snow, C. P. (1959), The two cultures and the scientific revolution.  
143 Eldelin, E (2006), De två kulturerna flyttar hemifrån, s.102.  
144 Eldelin, (2006) ,s.90. 
145 Björn Svedberg och Ulf Sandström gör en liknande distinktion när de i ”Universitetet och forskningen – 

en problemdiskussion” talar om ”hårda” och ”mjuka” vetenskapsområden: Svedberg, Björn och Sandström, 

Ulf (2000), ”Universitetet och forskningen – en problemdiskussion”, s.75−76. Se också Olle Edqvist resone-

mang om vetenskapsområdenas skillnader som han beskriver så här: ”Dess [forskningens] metoder, dess etos 

och dess grundläggande idéer skiljer sig mellan olika vetenskapsområden, är avhängigt av den samhälleliga 

situationen och förändras över tiden” i ”Den svenska forskningspolitikens tre världar” (2002), s.29.  
146 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (2008-04), ”Uppsala universitetsbibliotek i ut-

veckling”.  
147 Biblioteksnämnd Linné (2003-02), ”Biblioteksgrupp Linné 2002. Verksamhetsberättelse”, s.1.  
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fruktbart att låta den debatt som utspelades mellan Linnégruppen, Biblioteks-

nämnd Linné och tillhörande vetenskapsområden (vetenskapsområdet för teknik 

och naturvetenskap och vetenskapsområdet för medicin och farmaci) stå som ett 

exempel på hur en styrningstrend som ”decentralisering” påverkat Uppsala uni-

versitetsbibliotek 1999−2013.  

Biblioteksgrupp Linné som ett exempel  

Vetenskapsområdenas tolkning av ”insyn” och ”involvering” upptäcker vi i veten-

skapsområdenas beslut oftare än i explicita ställningstaganden. Därför ses veten-

skapsområdenas (för teknik och naturvetenskap och medicin och farmaci) beslut 

rörande bruksbiblioteksbudget och riktlinjer också som en del av kommunikatio-

nen mellan vetenskapsområden och Biblioteksgrupp Linné – och därmed också 

som ”indirekta” tolkningar av ”involvering ” och ”insyn”. Indirekta tolkningar 

som presenterades i exempelvis verksamhetsplaner för vetenskapsområdena där 

biblioteket nämndes. ”Mellanhanden” mellan vetenskapsområdena och biblio-

teksgrupp Linné är den så kallade biblioteksnämnden, som bestod av företrädare 

för områdes- och fakultetsnämnder, studenter och bibliotek.  

Biblioteksnämnden fick direkta uppdrag av vetenskapsområdena, som exem-

pelvis kunde se ut som i VP för 2008 då teknisk- naturvetenskapliga fakulteten 

gav biblioteksnämnden i uppgift att ”sträva efter att hålla nere kostnader för ma-

gasinering genom att överväga ytterligare reduktioner av lagrat material som pla-

nerats.”148 Biblioteksnämnd Linné hade också i uppgift att skriva biblioteksgrupps 

Linnés verksamhetsberättelser. För att få en överblick över de beslut som tagits 

angående bruksbiblioteksverksamheten åren 1999−2013 är det lämpligt att grans-

ka just dessa verksamhetsberättelser som biblioteksnämnd Linné producerat – 

eftersom de redogör för den verksamhetsutveckling som vetenskapsområdena i 

stor mån drivit fram.  

                                                 
148 Se ex. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (2006), ”Verksamhetsplan 2007”.  
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Vad är en verksamhetsberättelse?  

 

En verksamhetsberättelse är i det här sammanhanget en berättelse som beskriver 

det gångna årets händelser, inriktning och hur detta fått utslag i verksamheten. 

Bakom en verksamhetsberättelse finns alltid en verksamhetsbudget. Verksam-

hetsberättelserna kan ses som en sammanställning av hur verksamhetsplanen tagit 

uttryck i bruksbiblioteksverksamheten – där vetenskapsområdets möjlighet att 

”väga kostnader för biblioteket mot andra åtaganden” funnits som en bakomlig-

gande faktor.149 Det är inom de finansiella ramar som vetenskapsområden satt upp 

för bruksbiblioteksverksamheten som biblioteksnämnd och biblioteksgrupp kunde 

verka.  

Biblioteksnämnd Linné, som ju författat verksamhetsberättelserna, är i andra 

dokument kritisk till den verksamhetsutveckling de själva beskrivit. Biblioteks-

nämnden beskrev exempelvis hur biblioteksgrupp Linné utsatts för en ”noll-

tillväxt” som skulle kunna utsätta media för ”kraftiga besparingar” – vilket också 

visar att vetenskapsområdena inte tog biblioteksnämndens budgetförslag i beak-

tande. 150 

Vetenskapsområdenas tolkning av ”insyn” och ”involvering ”   

 

2005 gjordes en intern utredning av biblioteksnämnd Linné, på inrådan av de till-

hörande vetenskapsområdena, med uppdraget att ”förutsättningslöst” fundera på 

en optimal biblioteksorganisation för Linnébiblioteken. Den interna utredningen 

var unik i förhållande till de andra biblioteksgrupperna och kan ses som ett uttryck 

för hur vetenskapsområdena för teknik och naturvetenskap respektive för medicin 

och farmaci tolkade ”insyn” och ”involvering” – hur de såg på möjligheten att 

kunna ”väga bibliotekets kostnader mot andra åtaganden” och hur detta fick utslag 

i Linnés bruksbiblioteksverksamhet.     

Målet, som den interna utredningen redovisade, var att de nya biblioteksenhe-

terna skulle gallras ut totalt på tryckta tidskrifter med elektronisk arkiveringsrätt 

                                                 
149 Biblioteksutredningen (1999), s.2. 
150Biblioteksnämnd Linné (2008), ”Kommentarer kring budgetäskandet och tänkbara konsekvenser vid ned-

dragningar”, s.1.  
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och ”onödiga” monografier för att sedan utvecklas till ett slags kunskapscentra 

med inriktningen att förmedla informationskompetens vilket också skulle kunna 

minska lokalkostnaderna.151 Den interna utredningen var den återkommande ”refe-

renspunkten” för de kommande årens verksamhetsutveckling inom Linnégruppen 

– vilket yttrade sig i biblioteksnämndens verksamhetsberättelser. Redan i biblio-

teksnämndens verksamhetsberättelse rörande 2005 heter det att ”lokalkostnaderna 

sjunkit” och att elektronisk media från 2001 ökat från att ha utgjort 20% av be-

ståndet till 70%.152  I led med lokalminskningsfrågan uppenbarade sig också ett allt 

mer kritiskt förhållningssätt till ansvaret för att bevara äldre samlingar inom tek-

nik, naturvetenskap, medicin och farmaci, vilket exempelvis yttrade sig i 2006 års 

verksamhetsberättelse där det hävdades att detta ansvar måste ”granskas”153, för att 

2008 beskrivas utifrån nödvändigheten att ”fortlöpande diskutera och ifrågasätta 

ansvaret för äldre samlingar” överhuvudtaget.154 Helst, står det i verksamhetsberät-

telsen,155 skulle ansvaret för de äldre samlingarna samordnas på ”nationell nivå”.156 

2009 sammanfattas den övergripande utvecklingen så här: 

 

Med den krympning av bibliotekslokaler som pågår börjar vi närma oss den lösning som 

skissades i tidigare utredning och framlagt våren 2005. Varje centrum [enheterna] kom-

mer att få ett ´bantat´ bibliotek där bland annat de tryckta tidsskrifterna är utgallrade eller 

placerade i depå.157 

 

Där kunde också konstateras att förutom ”hård bantning av lokaler i flera år” så 

hade det även krävts en viss minskning av personal,158 trots att personal 2005 hade 

beskrivit det i verksamhetsberättelsen som något som skulle prioriteras.159  

Något som blev tydligt, speciellt med den ”unika” interna utredningen som 

gjordes 2005 angående Linnébibliotekens framtida utveckling i åtanke, är att ve-

                                                 
151 Biblioteksnämnd Linné (2005-05), ”En framtidsvision för Linnébiblioteken”.  
152 Biblioteksnämnd Linné (2006-03), ”Biblioteksgrupp Linné 2005. Verksamhetsberättelse”, s.1.  
153 Biblioteksnämnd Linné (2007-03), ”Biblioteksgrupp Linné 2006. Verksamhetsberättelse”, s.1−3.  
154 Biblioteksnämnd Linné (2009-04), ”Biblioteksgrupp Linné 2008. Verksamhetsberättelse”, s.1−3. 
155 Biblioteksnämnd Linné (2009-04), s.1.  
156 Frågan om de äldre samlingarna för vetenskapliga bibliotek var inte unik för Linnégruppen utan represen-

tativt för en debatt om äldre samlingar som präglat (och präglar) forskningsbibliotek i stort. Redan i Geller-

stams rapport från 2001 om de svenska forskningsbiblioteken kan vi läsa om samma problematik. Gellerstam 

ställde sig också frågan om det stora fysiska samlingarna i framtiden skulle komma att samlas i ett ”nationellt 

arkiv”. Se ex: Gellerstam (2001-07), s.29. 
157 Biblioteksnämnd Linné (2009-04).  
158 Biblioteksnämnd Linné (2010-03), ”Biblioteksgrupp Linné 2009. Verksamhetsberättelse”, s.1−4. 
159 Biblioteksnämnd Linné (2006-03), s.2.  
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tenskapsområdena kopplade till Linnégruppen redan från början hade en tydlig 

vision av vilken rikting som bruksbiblioteksverksamheten inom Linné skulle ta. 

Dvs. vetenskapsområdena såg i sin tolkning av ”insyn” och ”involvering” ett till-

fälle att driva igenom beslut om lokalminskning, personalminskning och för-

värvsminskning – trots protester hos bibliotekspersonalen.160 En tolkning av ”in-

syn” och ”involvering” som överbibliotekarien med tiden skulle definiera som 

”detaljstyrning” – eftersom besluten inte alltid fattats gemensamt.  

Protester från biblioteket  

 

Biblioteksgrupp Linné och biblioteksledningen försökte på olika sätt att motverka 

den urholkning av biblioteksverksamheten som de ansåg minskningarna tydde på. 

Eva Nordgren, enhetschef vid Ångströmsbiblioteken (ett av Linnébiblioteken) och 

dåvarande överbibliotekarien Göranson var speciellt drivande i att ifrågasätta ve-

tenskapsområdenas tolkning av ”insyn” och ”involvering”, vilket gör det fruktbart 

att låta dessa två exemplifiera hur debatten såg ut från bibliotekets håll.161 Både 

Nordgren och Göranson använde sig av vad man skulle kunna kalla för en ”hy-

perbolisk” argumentation: en argumentation som pedagogiskt tydliggör genom att 

i viss mån skapa en ”överdriven” bild av utvecklingen. 162 Även om argumentatio-

nen är ”hyperbolisk” så kan den ändå vara tänkbar och ”trolig” – poängen är att en 

hyperbolisk argumentation har förmågan att sammanföra tendenser till att definie-

ras utifrån en större sakfråga, vilket ”sätter diskussionen på sin spets”.  

Nordgren framhöll 2009 (i samband med att biblioteksnämnden påtalade att 

den interna utredningen från 2005 närmat sig en ”lösning”163) att ytterligare bespa-

ringar skulle kräva minskning av öppettider, avvecklande ämnesguider, avveck-

                                                 
160 Se ex: Nordgren, E. (2009-08) ”Konsekvenser av 4 timmars öppethållande av Ångströmbiblioteket”; 

Nordgren, E. (2009-06), ”Svar på frågor om Ångströmsbiblioteket i TekNat:s VP 2009”; Nordgren, E. 

(2009), ”Ångströmsbiblioteket – tre servicenivåer”; Göranson, U. (2010-03), ”Konsekvenser av ytterligare 

personalneddragningar inom biblioteksgrupp Linné”: Dodd, S. (2009-05-13), ”Nyttan med Linnébiblioteket” 

m.fl. uttalanden.  
161Andra exempel på proteser är ex. Linnégruppens deltagande i diskussioner på biblioteksdagar och semina-

rium (genom även skriftliga underlag) som handlar om ”Digital Linné − Publicering i förvandling” (2008-

05); Biblioteksnämnd Linné (2009-05), ”Behövs våra bibliotek?”; Dodd, S. (2009-05-15), ”Nyttan med Lin-

nébiblioteket”. Dokumenten bestod ofta av detaljerade arbetsbeskrivningar, där motivet var att ge en mer 

komplex bild av biblioteksverksamheten och belysa ett resursbehov.  
162 Lindqvist Grinde (2008), s.266. 
163 Biblioteksnämnd Linné (2010-03), ”Biblioteksgrupp Linné 2009. Verksamhetsberättelse”, s.1−4. 
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ling av virtuella referenstjänster, minskad hyllstädning, minskat förvärv och kata-

logisering av tryckt material, samt utebliven kompetensutveckling, marknadsfö-

ring, undervisning och omvärldsbevakning.164 Det Nordgren betonade, var att yt-

terligare besparingar skulle ta bort hela biblioteksgruppens kärnverksamhet. På 

samma sätt argumenterar Göranson när han påtalar konsekvenser som ”försämrad 

informationskompetens hos studenterna”, ”minskat förvärv”, ”försämrad open 

acess-service”, ”längre svarstider” som några av de ”omedelbara konsekvenser” 

av ytterligare personalreduktion inom Linnégruppen skulle leda till.165 Motivet var 

att pedagogiskt tydliggöra vad Nordgren och Göranson såg som resultatet av fort-

satta neddragningar − ett avskalande av kärnverksamhet ner till hyllstädningen. 

Både Nordgren166 och Göranson167 argumenterade också genom hänvisningar till 

lagar, förordningar och hur universitetsbiblioteket skulle stå sig internationellt. 

Göranson och Nordgren ”lyfte” debatten till att handla om ett större samman-

hang: universitetsbiblioteket i sin helhet och som sammanhållen institution som 

har vissa uppdrag – uppdrag som står ”över” vetenskapsområdenas beslut och 

uppdrag som enligt dem förbisågs av vetenskapsområdet för teknik och naturve-

tenskap och medicin och farmaci. I hög grad betonade de biblioteket som en ”in-

dividuell auktoritet” – som en organisation med högre syften. Att påtala de ”inter-

nationella målen” var en strategisk handling som även rent symboliskt lyfte dis-

kussionen in i ett annat perspektiv – bort från den rent geografiska platsen och 

vetenskapsområdets direkta behov. Kontentan var att vetenskapsområdenas tolk-

ning av ”insyn” och ”involvering”, som Göranson hellre definierade som ”detalj-

styrning”, påverkade biblioteket negativt både i ett större (internationellt) perspek-

tiv och i den dagliga verksamheten ute på bruksbiblioteken.  

Göranson såg en utveckling där områdesnämnderna gått från att ha utövat en 

”rimlig” organisatorisk makt till att de hade blivit direktbestämmande: ”som om 

biblioteket vore en del av områdenas linjeorganisation och inte en självständig 

institution direkt under rektor”. Styrningsformen hade enligt Göranson fått utstå 

                                                 
164 Nordgren (2009-06).  
165 Göranson (2010-03).  
166Nordgren (2009-08).  
167 Göranson (2010-03). 
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så ”betydande påfrestningar”168 att framläggandet av ett nytt styrningsförslag an-

gående med ett förändrat finansieringssystem var väl motiverat.169  

Till slut blev konflikten, angående hur ansvar skulle fördelas mellan bibliotek 

och vetenskapsområden, så pass påtaglig att den rådande styrningsformen uppfat-

tades som ohållbar170, vilket resulterade i att biträdande universitetsdirektören Jan 

Ivar Mattsson, på uppdrag av rektor, fick göra en utredning 2010 angående biblio-

tekets externa styrning.171  En utredning som i sin tur skulle leda fram till organisa-

tionsförändringen 2010, då biblioteksnämnder togs bort och ersattes med ”biblio-

tekssamverkansorgan” som inte skulle ha någon beslutanderätt utan enbart funge-

ra som en kommunikativ samverkansinstans – en funktion som biblioteksnämn-

den i realiteten haft om än uppdraget hade varit formulerat annorlunda.172 Något 

förändrat finansieringssystem blev det emellertid inte, även om samverkansfunk-

tionen ”renodlades”.   

En organisatorisk pendelrörelse   

I början av avsnittet diskuterades ”decentralisering” och ”centralisering” som be-

grepp. Exempelvis betonades Rhodes resonemang om att en organisation aldrig är 

fullständigt centraliserad eller fullständigt decentraliserad, men tenderar att vara 

det ena mer än det andra.173 På Uppsala universitetsbibliotek har vi kunnat se att i 

de övervägande tendenserna har decentralisering som styrningsideal betonats – 

där det finansiella ansvaret varit utspritt på bibliotek och vetenskapsområden. 

Men vi har också (från bibliotekets håll) kunnat konstatera ett växande ifrågasät-

tande av just detta ideal – då konsekvenserna av det utspridda ansvaret blev att 

”insyn” och ”involvering” från vetenskapsområdena i vissa fall kunde tolkas som 

en möjlighet att ”detaljstyra” bruksbiblioteksverksamheten.  

                                                 
168 Göranson (2010-05).  
169Göranson (2009-09), s.4.  
170 Göranson (2009-11).  
171 Mattson, J. I. (2010-08-24) ”Uppdrag angående organisation och styrning för bibliotek och kulturarv vid 

Uppsala universitet. Slutrapport”. 
172 Göranson, U. (2010-10-22) ”Organisation och styrning för Uppsala universitetsbibliotek”, s.1.  
173 Decentralizing the Civil Service: From Unitary State to Differentiated Polity in the United Kingdom, 

(2003), s.4.  
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I samband med ifrågasättandet av hur organisationsformen fungerat har det 

också funnit tendenser att söka ”nya” organisatoriska ideal inom biblioteket, vil-

ket uppenbarar sig i de olika dokument som producerats av biblioteksanställda, en 

utveckling som Göranson beskriver så här: ”Tendenser har märkts med önskemål 

om en tydligare centralisering – helt eller på gruppnivå – av exempelvis förvärv, 

katalogisering, fjärrlån och digitalfrågor.”174 Kanske hade Göranson bland annat i 

åtanke den rad av ”idéseminarium” med bibliotekspersonalen som genomfördes 

2007 på Uppsala universitetsbibliotek. Gemensamt för de grupp-protokoll som 

upprättades var efterfrågan av just en mer centraliserad verksamhet – säkerligen 

som en konsekvens av den ”splittring” inom biblioteksorganisationen som senare 

skulle beskrivas av biblioteksanställda.175 I grupprotokollen framkom bland annat 

önskan om en central finansiering176, centralisering av gemensamma funktioner177 

och en stark centralenhet.178 Nu ska dessa dokument inte ses just som något annat 

än ”idéspaningar”, men de visar på en ökad tilltro till ”nya” organisatoriska lös-

ningar. 

Den utredning som Mattsson gjorde 2010 och som ledde fram till vissa orga-

nisatoriska förändringar, så som att exempelvis ”biblioteksnämnderna” avskaffa-

des, har också en annan typ av organisatoriskt ideal. Det uppenbarade sig i det 

frekventa användandet av en annan typ av terminologi, så som ”långsiktighet”, 

”samsyn”, ”sammanhållning” och ”tydligt ledarskap,179 vilket kan jämföras med 

exempelvis Biblioteksutredningens betänkande från 1999 som valde att betona 

biblioteket som framför allt en rad självständiga enheter, där utgångspunkten skul-

le vara disciplinära skillnader och ett decentraliserat beslutsfattande.180 

Dokumentationen visar de facto hur ett styrningsideal går in i ett annat, växer 

fram som en konsekvens av det andra och slutligen förändrar terminologin i över-

gripande beslut. Det är en typ av ”pendelrörelse” mellan två ytterligheter, som i 

                                                 
174 Göranson, U.(2007-06), ”Uppsala universitetsbiblioteks framtidsvisioner”.  
175 Organisationsöversynsgruppen (2011-02), ”Organisationsöversynsgruppens första möte 3 februari 2011”, 

s.1. 
176 Biblioteksgrupp A, grupp 1 (2007-03-01), ”Visioner från grupp 1 – sammanfattning 070301”.   
177 Biblioteksgrupp A, grupp 3 (2007-03-01), ”Anteckningar från idéseminariet inom grupp A 070301 grupp 

3”.  
178 Biblioteksgrupp A, grupp 4 (2007-03-01), ”Nedtecknade visioner från gruppen”.   
179 Mattson, J. I. (2010-08-24).  
180 Biblioteksutredningen (1999), s.6−14.  
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dokumentationen åren 1999−2013 tendensmässigt pendlat mellan olika ideal rö-

rande organisatorisk styrform. Om organisationens faktiska utveckling följer dessa 

skiftande tendenser är en fråga för framtiden.  

Konklusion  

Det har påpekats att Biblioteksutredningens betänkande varit den återkommande 

”referenspunkten” i de diskussioner som förts angående införandet och konse-

kvenserna av en mer decentraliserad organisation från och med omorganisationen 

1999. Huvudargumenten för en mer decentraliserad organisation beskrevs i betän-

kanden som vetenskapsområdenas behov av ”insyn”, ”involvering” och att biblio-

teksorganisationen skulle ”spegla” universitetets övergripande struktur.  

I analysen har det också betonats att Biblioteksutredningens betänkande haft 

en viss dubbeltydighet i formuleringen av uppdrag till vetenskapsområden och 

bibliotek, vilket resulterat i att vetenskapsområdenas ”involvering” och ”insyn” i 

bruksbiblioteksverksamheten tolkats olika av vetenskapsområden respektive bib-

liotek. I samband med att Biblioteksutredningens betänkande beskrev vetenskaps-

områdenas ”involvering” och ”insyn” betonades också att samarbetet mellan bib-

liotek och vetenskapsområden skulle utgöras av ”tät dialog” och ”samsyn”.  

Emellertid betonades samtidigt ”disciplinära skillnader” och ”andra olikheter” 

som ett faktum, vilket skulle motivera en finansieringsmodell som gav veten-

skapsområdena möjlighet att väga kostnader för biblioteket mot andra åtaganden. 

I slutändan skapade det en ”tolkningskonflikt” mellan bibliotek och vetenskaps-

områden, då biblioteket framför allt ville betona ”tät dialog” och ”samsyn” i sin 

förståelse av vetenskapsområdenas ”insyn” och ”involvering”, medan vetenskaps-

områdena tenderade att betona ”disciplinära skillnader” och ”andra olikheter” 

vilket gjorde att de tenderade att vara mer styrande än ”samverkande”.   

Vi kunde också konstatera att biblioteksnämndernas funktion, som en kom-

munikativ instans mellan vetenskapsområden och biblioteksgrupp som skulle 

komma med förslag på budget för bruksbiblioteken, inte i sin helhet uppfylldes. 

Detta då vetenskapsområdena hade en tendens att betrakta biblioteksnämndernas 
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beslut snarare som ”meningsyttranden” – vilket gjorde biblioteksnämndernas roll 

oklar.181  

Det hela ledde till att man från bibliotekets håll ville definiera vetenskapsom-

rådenas ”insyn” och ”involvering” som ”detaljstyrning” av bruksbiblioteksverk-

samheten utan biblioteksrepresentation. En situation som uppfattades som ”ohåll-

bar” − vilket till slut resulterande i att biträdande universitetsdirektören Mattsson 

på uppdrag av rektor, fick göra en utredning 2010 angående bibliotekets externa 

styrning som sedermera blev grunden för en mindre omorganisation och biblio-

teksnämndernas avskaffande i föremån för ”bibliotekssamverkansorgan” utan 

finansiella befogenheter. Som ett resultat av den ”tolkningskonflikt” som skapa-

des i samband med decentraliseringen av biblioteket, har det inom biblioteksorga-

nisationen uppkommit en tendens att förespråka ett organisatoriskt ideal som för-

håller sig positivt till centralisering.  

                                                 
181 Denna ”oklarhets-diskussion” är även påtaglig på Lunds universitetsbibliotek, där en övergripande pro-

blematik utgör ”brist på klarhet i ansvaret för administration och utveckling” i deras biblioteksnätverkssy-

stem. Se ex: Höiseth, T. (1999-07-30), ”Utvärdering av biblioteksverksamheten vid Lunds universitet”, s.7.  
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Konsten att motivera en biblioteksprofession 

Innebörden av ”biblioteksprofession”  

Med biblioteksprofession åsyftar jag i denna uppsats hur biblioteksanställda som 

delar av en organisation förhåller sig inom ett professionellt akademisk fält – det 

är alltså en fråga om huruvida själva biblioteksorganisationen i sin helhet ses som 

en ”professionell verksamhet” och i vilken grad (vilket kan utläsas genom exem-

pelvis konkreta befogenheter och uppdrag för biblioteket). Begreppet används 

vanligen också i samband med diskussioner angående de konkreta arbetsuppgifter 

som bibliotekarier förväntas utföra och vilken inriktning dessa tenderar att ha.  

När man talar om en ”biblioteksprofession” kan man ställa frågor som impli-

cerar på själva agerandet: ”Hur formuleras en ”professionell” inriktning för en 

bibliotekarie?” men också frågor som handlar om perspektiv: ”Är detta riktig en-

ligt ett biblioteksprofessionellt synsätt?”  Man kan alltså säga att biblioteksprofes-

sion som begrepp ofta används i en diskussion angående ”olika perspektiv” av 

professionalitet och för att ge konkreta beskrivningar av ett biblioteksarbete. Bib-

lioteksprofession används också i allra högsta grad som ett argument för inflytan-

de, dvs. en argumentation som motiveras genom en individuell auktoritet. Det är 

just så som ”biblioteksprofession” som begrepp, explicit och implicit, framför allt 

används i styrdokumenten.  

Ifrågasättande av biblioteksprofessionen 

”Vem kan bättre än biblioteket självt bedöma användarnas krav på en utmärkt 

vetenskaplig informationsförsörjning?”182 frågade sig Göranson i ett yttrande 

2009. Det var en i allra högsta grad en retorisk fråga – och en fråga som veten-

                                                 
182 Göranson (2009-09), s.3. 
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skapsområdena omöjligt kunde annat än åtminstone formellt svara bifallande på. 

För det första impliceras frågan på att biblioteksprofessionen inte hade tagits i 

beaktande i bruksbiblioteksverksamhetsbeslut. För det andra hävdade frågan att 

biblioteket vet bäst själv. För det tredje ifrågasattes den rådande situation (det 

forum var beslut angående bruksbiblioteksverksamheten fattas) – där biblioteket 

inte hade möjlighet att utöva någon större organisatorisk makt över bruksbiblio-

teksverksamheten, vilket exempelvis fackförbunden SACO och TCO bekräftade i 

ett yttrande gällande saken 2010: ”Det har varit en stor brist i den nuvarande kon-

struktionen att bibliotekarier inte haft del i beslutsfattandet”.183 I Göransons argu-

mentation stod just denna bortsedda professionella auktoritet i centrum. Denna 

”professionalitet” hade biblioteket vid otaliga tillfällen försökt belysa och hävda, 

utan större gensvar från vetenskapsområdena.  

Förhållandet speglar också en större problematik som svenska forskningsbib-

liotek generellt varit en del av. En konflikt som rör sig mellan två ytterligheter, 

där den ena parten anser att biblioteksverksamheten i första hand skall ses som ett 

eget professionellt område och den andra att ”biblioteksområdet” ska vara mer 

eller mindre föremål för användarnas detaljstyrning. Gellerstam har beskrivit det 

som en situation där: ”Osäkerheten om vad fakultetsområdena kunde ´ställa till 

med´, skapade en pessimistisk stämning för personalgrupper som ibland sett bib-

lioteksverksamheten som ett eget professionellt område, där användargrupper med 

fördel borde lämna alla viktiga avgöranden till bibliotekspersonalen”.184  

De olika tolkningarna av biblioteksprofessionen har sina förklaringar i den 

”dubbelhet” ur vilket forskningsbibliotekens identitet generellt framskrivits, dels 

som serviceinstans och dels som utbildningsinstans.185 Denna ”dubbelhet” gör att 

biblioteken drar åt olika håll samtidigt – ett förhållande som Gellerstam beskrivit 

som en ”paradox” då forskningsbiblioteken allt mer ses som utförare vilket in-

skränkt på bibliotekets möjlighet att ta del av den akademiska verksamheten sam-

tidigt som ”biblioteket mer än någonsin blivit utbildningsinstitutioner och viktiga 

                                                 
183 SACO & TCO (2010-10-21).  
184 Gellerstam (2005), s.20.  
185 Se ex. Gellerstam (2005), s.8.  
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delar av lärandemiljö”.186 Gellerstam hänvisar också till den marginalisering som 

skett inom det högre utbildningsväsendet gällande allt som inte direkt kopplas till 

den vetenskapliga processen. Om organisationens faktiska utveckling följer dessa 

skiftande tendenser är en fråga för framtiden.187 Det kan förklaras som en effekt av 

olika strategiska framställningar av biblioteket som en serviceinstans, från både 

bibliotek och högskolors/universitets håll. Men i huvudsak är det, enligt Geller-

stam, en reaktion på och ett resultat av hur relation mellan bibliotek och högsko-

la/universitet är strukturerat: en beställar-utförarmodell som ofta tar utgångspunkt 

i decentraliserade finansieringsformer, där universitetet har en stark organisatorisk 

auktoritet.188  I detta avsnitt ska vi titta närmre på hur detta tog sig uttryck i doku-

ment sammanställda av bibliotekspersonal på Uppsala universitetsbibliotek.  

”Uppdragstagare” 

I självvärderingsgruppens rapport (skriven av anställda på biblioteket) från 2001 

kan vi läsa om hur biblioteket allt mer upplevde sig som ”uppdragstagare” liksom 

att biblioteksprofessionen fått mindre inflytande. Vi kan läsa om en oro för hur 

besluten fattats angående bruksbiblioteksverksamheten – till stor del utan ”biblio-

teksprofessionell påverkan” i och med den decentraliserade organisationens mer 

”diffusa rollfördelning”.189  

En central aspekt i den kommande utvecklingen av biblioteksprofessionen 

inom biblioteket var hur relationen mellan biblioteket och universitetet rent orga-

nisatoriskt förhöll sig i den nya organisationen 1999: biblioteket som en självstän-

                                                 
186 Gellerstam (2005), s.8.  
187En uppfattning som gör sig gällande i Bruno Latours kritik av forskningens tendens att bortse från den 

vetenskapliga infrastruktur som den är en produkt av. Ett av hans viktigaste argument bygger på uppfattning-

en om att ”modernitetens vetenskapsmän” återkommande förbiser och blundar för forskningsobjektets infra-

stuktur, vilket vetenskapsområdenas bristande ”erkännande” av biblioteksverksamhetens inverkan på forsk-

ningsresultaten kan ses som ett typexempel på. (Se ex. Berliner, D. (2013), ”Bruno Latour and the anthropol-

ogy of moderns, s.440-442.) De vetenskapliga bibliotekens strävan, är ju som här regelbundet påpekats, att 

betraktas just som en del av den vetenskapliga infrastrukturen och identifieras som en del av den vetenskapli-

ga processen. I Latours perspektiv, skulle man kunna hävda att biblioteksverksamheten är en del i möjliggö-

randet av de vetenskapliga resultaten (exempelvis, i ett större perspektiv strukturerande av information i form 

av exempelvis katalogisering) men vars verksamhet är konkret inte innefattas i den vetenskapliga processen. 

Att inte belysa de delar av den vetenskapliga verksamheten som resultaten vilar på, är i Latours perspektiv att 

redovisa mer eller mindre ofullständiga vetenskapliga resultat.  
188 Gellerstam (2001), s.8. 
189 Självvärderingsgruppen (2001-07), s.5.  
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dig institution med vissa övergripande uppdrag men där bruksbiblioteksverksam-

heten helt var beroende av vetenskapsområdenas finansiering. Relationen mellan 

bibliotek och vetenskapsområde var alltså strukturerat efter förutsättningarna att 

biblioteket på olika sätt behövde argumentera för och övertyga vetenskapsområ-

dena om vikten av sitt inflytande i vissa delar av beslutsfattandet.  

Den genomgående problematiken 1999−2013 är att biblioteket upplever att 

denna ”biblioteksprofession” återkommande åsidosätts i det finansierade besluten. 

I Självvärderingsgruppens rapport försökte man exempelvis lyfta frågan när man 

hävdade att biblioteksprofessionens bristande inflytande lett till att dåliga besluts 

fattats.190 Då handlade det om beslut rörande bokbestånd, och biblioteksprofessio-

nen argumenterades för med hänvisning till specifika sak- och ämneskunskaper. 

Det var också under samma tid som ”kvalitet” inom verksamheten i första hand 

kopplades till bokbeståndet – vilket gjorde det naturligt för biblioteket att argu-

mentera för sin profession i relation till detta.    

Med tiden övergick ”kvalitet”, i samband med ett mer studentorienterat bib-

liotek, att framför allt nämnas i samband med förmågan att uppfylla användarnas 

behov, med andra ord: ”kvalitet” definierades utefter användarnas upplevelse av 

den. Det var också en inställning som förändrade biblioteksprofessionens inrikt-

ning – eftersom en biblioteksprofession alltid är sammanlänkad med vad som ska 

”hålla kvalitet” och kunna ”bedöma” att detta upprätthålls inom verksamheten. 

Biblioteksprofessionens värde och inflytande kom då istället att motiveras genom 

relationen till användaren. Det finns således i viss mån en förskjutning i hur bibli-

oteksprofessionen motiverats från i första hand sakkunskaper till egenskaper. För-

utom den allt mer utpräglade användarfokuseringen är säkerligen förändringen 

också ett resultat av en mer ”ämnesöverskridande” trend inom universitetet i stort, 

vilket gjorde det följdriktigt att motivera bibliotekets inflytande med andra motiv 

än ”ämnesmässiga” sakkunskaper angående beståndet, och istället som ämnes-

överskridande teknikinriktade informationsförmedlare.191  

                                                 
 
191 Exempelvis beskrivs hur ”enskilda strukturer/områden inte längre går att särskilja”, nödvändigheten av 

”kompetensutvecklingsprogram” rörande ”nya tekniker” liksom beredskap för att ”axla nya roller” i: ”Fram-

tiden kommer alltid… − diskussionsunderlag och projektidéer” (2010-03-10).  
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Upplevelsen hos biblioteket var att IT-utvecklingen bidragit till ett ökat behov 

av ”pedagogiska insatser” – vilket också blev Uppsala biblioteks viktigaste stånd-

punkt i motiverandet av biblioteksinflytande och biblioteksprofession i ett veten-

skapligt sammanhang.192 En central del i det ökade behovet av ”pedagogiska insat-

ser” är den utvecklingstrend som präglade forskningsbiblioteken i stort: en stu-

dentexpansion.  

”Studenternas bibliotek”  

 

”Studenternas bibliotek” var ett resultat av den utbildningsexpansion som ägde 

rum under framför allt 1990-talet och hur det kom att prägla forskningsbibliote-

ken.193 Forskningsbiblioteken var tvungna att ta ställning till det faktum att dess 

största låntagargrupp faktiskt bestod av studenter, vilket exempelvis i Lunds orga-

nisationsdokument beskrevs som en ”helt ny servicesituation, som kraftigt skulle 

förändra bibliotekens arbetsförutsättningar och ställa dem inför mångdubbelt öka-

de servicekrav”.194 På Uppsala universitetsbibliotek yttrade sig detta genom exem-

pelvis ökande satsningar på undervisning för studenter och studentinriktade eve-

nemang195, vilket Biblioteksutredningen, i sitt betänkande 1999, beskrev som bib-

liotekets ”nya” väsentliga roll som informationsförmedlare av ”informationsba-

ser” och ”metoder för deras användning”.196  Det är också i förhållande till den 

utvecklingen som biblioteket kunde argumentera för sin roll som pedagoger och 

vägledare i ”det nya informationslandskapet”.  

”Studenternas bibliotek” öppnade alltså upp en ny professionell inriktning för 

biblioteket: bibliotekariepedagogen och undervisaren. Den utvecklingen gjorde 

sig också tydlig i hur Uppsala universitetsbibliotek argumenterade för sitt infly-

tande över bruksbiblioteksverksamheten gentemot vetenskapsområdena, från att 

betonat biblioteksprofessionellt inflytande över bokbeståndet197 till att framför allt 

betona biblioteksprofessionellt inflytande i anslutning till ”vägledning” i ”infor-

                                                 
192Biblioteksutvecklingsgruppen (2007-09-14), s.4.  
193 Gellerstam (2001-07), s. 4−5.  
194 Gellerstam (1999-03), s.2.  
195 Gellerstam (2001-07), s. 4−5.  
196 Biblioteksutredningen (1999), s.10.  
197 Se ex. Cullhed, P. (ordf.) m.fl. (2001), s.7, där biblioteksanställda beskriver konsekvenserna på bokbestån-

dets ”långsiktiga utveckling” i relation till ett bristande biblioteksprofessionellt inflytande.  
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mationslandskapet” och i synnerhet studenternas behov av undervisning och ökad 

informationskompetens.198 Från och med juli 2002 fanns ”informationskompetens” 

inskrivet i högskolelagen som ett av de grundläggande kraven på all högre utbild-

ning.199 Det blev också en ny ”legitimerad” ingång för hur ett biblioteksprofessio-

nellt inflytande kunde motiveras, som en del i uppfyllandet av kravet på informa-

tionskompetens. Redan 2002 beskrev Cavallin och Nordstrand i sin utrednings-

rapport (angående omorganisationen 1999) hur en eventuell ökad studentanvänd-

ning av biblioteket skulle inbringa möjligheter för biblioteksverksamheten: ”[…] 

om framtidens biblioteksbesökare tenderar att vara studenter i högre grad än idag 

så ser vi stora implikationer för biblioteket.”200  

Inte bara ”uppdragstagare”  

 

En återkommande missuppfattning hos forskare angående biblioteksarbetet i stort 

beskriver Christer Jönsson i artikeln ”Närvaro och Distans – en biblioteksorgani-

sation i förändring” så här:   

Bland forskare tar man gärna biblioteksservicen för given; man är ofta ganska omedve-

ten om de kostnader i pengar och ansträngningar som ligger bakom den ständigt förbätt-

rade service som ses som en naturlig konsekvens av den snabba teknologiska utveck-

lingen och man förväntar sig otåligt allt bättre service”.201 

 

Upplevelsen av en sådan missuppfattning är även tydlig på Uppsala universitets-

bibliotek då man på vissa håll (tydligast i Linnégruppen) ifrågasatte att biblioteks-

arbete skulle kräva mindre personal som ett resultat av nya teknologiska möjlighe-

ter. Frågan behandlades bland annat på ett Linnéseminarium ”Behövs våra biblio-

tek”, som hölls med biblioteksanställda och universitetsanställda 2009, där man 

diskuterade personalresurser och e-mediahantering i samband med Linnéområ-

desnämndens uppdrag till Biblioteksnämnden angående att ”se över personal och 

lokalkostnader”.202  

                                                 
198  ”Framtiden kommer alltid… − diskussionsunderlag och projektidéer” (2010-03-10), s.13.   
199 SFS 2001:1263, Högskolelagen. 
200 Nordstrand & Cavallin (2002), s.11.  
201 Jönsson (2005), s.10.   
202 Biblioteksnämnd Linné (2009-05-13). 
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Uppfattningen från Linnégruppen var att vetenskapsområden saknade förstå-

else för att datorisering inte skulle innebära ett minskat biblioteksarbete – utan 

snarare ett ”breddat” och ökat behov av pedagogiska insatser riktade mot studen-

terna.  

Biblioteksutvecklingsgruppen som Hallberg under 2006 hade tillsatt för att i 

ett ”framtidsperspektiv” göra en ”förutsättningslös genomlysning av biblioteks-

verksamheten”203 betonade samma problematik som togs upp på Linnéseminari-

et.204 Biblioteksgruppen hävdade nämligen också: ”Behoven av pedagogiska insat-

ser kommer sannolikt att öka”.205 I anslutning till Biblioteksgruppens arbete for-

mulerade också Göranson sina ”framtidsvisioner” för biblioteket: 

 

På senare tid har bibliotekariernas roll som informerande och undervisande blivit mer 

tydlig och behoven av sådana insatser kommer tveklöst att öka. Det finns ofta skäl att 

understryka och erinra om att biblioteket inte bara är en serviceinstitution utan också en 

professionell kunskapsorganisation, där utnyttjandet av nya teknologier ständigt ökar 

kraven, eftersom det traditionella också fortsatt måste hålla hög kvalitet.
206

 

 

I Göransons uttalande framgår att biblioteket ofta var tvunget att hävda sig som 

professionell kunskapsorganisation – vilket implicerar på att biblioteket vid flerta-

let tillfällen också blev ifrågasatt som en sådan. Också Göranson betonar liksom 

Biblioteksutvecklingsgruppen ett ökat behov av pedagogiska insatser och att ”nya 

teknologier” inte minimerar biblioteksarbetet. Det blir således tydligt att det fanns 

gemensamma utgångspunkter hos biblioteket för hur man skulle motivera ett stör-

re biblioteksprofessionellt inflytande och ett uppmärksammande av omgivningens 

bristande förståelse för biblioteket.  

Diskussionen rörde sig om ett ”biblioteksprofessionellt” inflytande på det plan 

att, vad biblioteket hävdade utgjorde viktiga delar i biblioteksarbete, inte togs i 

beaktande hos vetenskapsområden i den utsträckning biblioteket ville. Med andra 

ord: ”biblioteksprofessionella” uttalandena togs inte fullt på allvar, vilket indirekt 

var ett ifrågasättande av bibliotekets professionalitet och skapade en bild av bibli-

                                                 
203Den här typen av uppdrag är vanligt förekommande inom universitet och högskola, se ex: ”Årsberättelse 

för Göteborgs universitetsbibliotek” (2005), där ett liknande uppdrag stipulerades 2005.  
204 På uppdrag av dåvarande rektor Hallberg som, tidigare nämnt, tillkallades under 2006 en biblioteksutveck-

lingsgrupp för att i ett framtidsperspektiv göra en ”förutsättningslös genomlysning av biblioteksverksamhe-

ten”. Se: ”Utseende av biblioteksutvecklingsgrupp” (2006-12-12).  
205 Biblioteksutvecklingsgruppen (2007-09-14), s.4.  
206Göranson (2007-06).  
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oteket som framförallt uppdragstagare, eller som Göranson skrev ”bara en servi-

ceinstitution”.  

Sammanfattningsvis kan man säga att biblioteket (representerat av biblioteks-

ledning, överbibliotekarie och biblioteksgrupper) försöker skriva fram riktlinjerna 

för ett ”biblioteksprofessionellt” territorium, i vilket vetenskapsområden, genom 

att inte ”lyssna” och förhålla sig till biblioteket som enbart en uppdragstagare, 

gjort intrång i genom sina tendenser av ”detaljstyrning” av bruksbiblioteksverk-

samheten.  

Positionering i ett ”vetenskapligt” fält 

 

Diskussionen angående biblioteksprofessionellt inflytande, var i grunden också en 

fråga om hur biblioteket skulle ”positioneras” i ett vetenskapligt sammanhang. 

Det var en fråga som inte var på något sätt unik för Uppsala universitetsbibliotek, 

utan en problematik som var generell för de svenska forskningsbiblioteken. Redan 

2001 diskuterades frågan i en rapport sammanställd av Göran Gellerstam (på upp-

drag av BIBSAM, Kungliga biblioteket) då diskussionen handlade om vilken typ 

av ”organisationsprofilering” som högskolebibliotek skulle ha i början av tvåtu-

sentalet. Gellerstam hävdade exempelvis att biblioteken i universitetens ögon ofta 

framstod som ”svåra att foga in i ett integrerat utbildningsperspektiv”.207 

Förutsättningar för biblioteksprofessionens motiveringar  

 

Uppsala universitetsbibliotek gav i viss mån ”svar på frågan” angående hur ett 

bibliotek skulle fogas in i ett ”integrerat utbildningsperspektiv”, med andra ord: 

som en kommunikatör (pedagog, undervisare) i vad som upplevdes som ”det nya 

informationslandskapet”.208 De nya tekniska möjligheterna hade inte bara skapat 

nya arbetsverktyg utan dessutom gett möjlighet till nya motiveringar för biblio-

teksarbete i en vetenskaplig kontext. I Effective Library and Information Centre 

Management betonar Jo Bryson att överlevnaden för vilken organisation som helst 

är beroende av organisationens förmåga att anpassa sig till ”kundens” behov och 

                                                 
207Gellerstam (2001-07), s.5.  
208”Framtiden kommer alltid… − diskussionsunderlag och projektidéer (2010-03-10)”, s.5. 
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vad de värderar högt i organisationens service.209 Med utgångspunkt i Brysons 

resonemang kan ”biblioteksprofessionens” konstituerande så som en professionell 

vägledare i ett informationslandskap ses som en i viss mån strategisk inriktning. 

Tesen här är att den strategiska inriktningen i viss mån blev möjlig i och med ett 

delvis förändrat ”bildningsbegrepp” vilket i sin tur lett till en annan ”bildningssi-

tuation” – en förändring som i viss mån kan ses som ett utslag av nya tekniska 

möjligheter. Göranson ringar in en förändrad ”bildningssituation” på biblioteket 

så här:  

 
Den tid är inte särskilt avlägsen, då ett bibliotek inte behövde göra särskiljt mycket re-

klam för sig, innan användaren inträdde bibliotekslokalen och där möttes av en välvillig 

och kvalificerad informationspersonal. Numera förväntas fullödig information på nätet, 

och den skall presenteras på ett sätt som fodrar ett minimum av förkunskaper.
210

 

 

Den förändrade bildningssituation som Göranson gav uttryck för känns igen i 

Hjalmarssons och Grönvalls artikel ”Bildning för vår tids bibliotek” då de resone-

rar kring vad det kallar för ett ”tolkande bildningsbegrepp”.211 Med ett tolkande 

bildningsbegrepp åsyftas ett bildningsperspektiv där tolkandet av information står 

i centrum i ett globalt informationsflöde.212 För Hjalmarsson och Grönvall blir 

betonandet av detta bildningsperspektiv ett sätt att argumentera för det vetenskap-

liga bibliotekets betydande roll inom universitet och högskola.  

Det är också i Hjalmarssons och Grönvalls argumentation för detta, som 

kopplingen mellan biblioteksprofessionens betydelse och hur bibliotek kan upp-

fatta sig själva som bildningsinstitution tonar upp sig, med andra ord: ett ”tolkan-

de bildningsbegrepp” är inte bara ett rimligt motiv för att en biblioteksprofession 

motiveras så som den gör – utan även en förutsättning. Biblioteket måste ”vara 

där användarna är” för att vägleda dem i informationsflödet.  

Det är utifrån de egenskaperna en biblioteksprofessions inflytande i viss mån 

”legitimeras” i det ”nya informationssamhället”, som en del av den vetenskapliga 

processen. Grönvall och Hjalmarsson hänvisar till den hermeneutiska kunskaps-

                                                 
209 Bryson (1999), s.16−17.  
210 Göranson (2007-06). 
211 Grönvall & Hjalmarsson (2014), s.302. Ett begrepp som de hämtat ur Kristensson Ugglas (2012) Gräns-

passager: bildning i tolkningens tid.  
212 Grönvall & Hjalmarsson (2014), s.302.  
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traditionen ”som ett sätt att närma sig tanken om bildning där tolkning och förstå-

else står i centrum”. Det tolkande bildningsbegreppet i den hermeneutiska kun-

skapstraditionen får inte bara stå för det bildningsperspektiv som Grönvall och 

Hjalmarsson menar att biblioteket skall förhålla sig till − begreppet påvisar också 

det nära sambandet mellan bildningsideal och kvalitetsuppfattning:  

 
Detta angreppssätt bryter med den klassiska ”kanontradition” som bygger på föreställ-

ningen om att det finns en fast uppsättning skrifter som utgör måttstocken för vad en sant 

bildad människa ska ha läst och tagit till sig. 213 

 

I Grönvalls och Hjalmarssons bildningsperspektiv är det inte bibliotekets uppgift 

att definiera bildning, kvalitativt utbud, etablera kanon eller se till att ”en individ 

ska bära med sig stora mängder lärdom” − tvärtom är det bibliotekets uppgift att 

bryta med denna ”bildningsuppfattning”.214 Hjalmarsson och Grönvall ser av-

ståndstagandet till ett värderande kvalitetsbegrepp som en förutsättning för en 

”samtida” biblioteksprofession, vilket kan jämföras med den produktbaserade 

kvalitetsuppfattning som kunde identifieras under början av 2000-talet på Uppsala 

universitetsbibliotek. Bibliotekets bildningsuppgift (i ett ”samtida perspektiv”) 

består istället till stor del av att ge studenterna informationskompets – i avseenden 

som att kunna navigera framför allt i digitala informationsresurser. Det innebär i 

praktiken att de pedagogiska inslagen i biblioteksprofessionen till stor del har en 

”teknokratisk” inriktning där ofta olika typer av verktyg står i centrum snarare än 

värdeomdömen.  

I viss mån kan det hävdas, att denna ”samtida bildningsfilosofi” som Grönvall 

och Hjalmarsson beskriver och argumenterar för i grunden bygger på ett specifikt 

antagande, nämligen att bildning är relativt.  Uppfattning att Uppsala universi-

tetsbibliotek i någon mån anammat ett sådant förhållningssätt förstärks vid läs-

ningen av de material som producerades av den biblioteksarbetsgrupp som biblio-

teksledningen tillsatte 2009.  

                                                 
213 Grönvall & Hjalmarsson (2014), s.309. 
214 Grönvall & Hjalmarsson (2014), s.310. 
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Destination framtiden: en strategisk inriktning  

Uppsala universitetsbibliotek försökte under hela tidsperioden 1999−2013 på oli-

ka sätt att strategisk skapa sig ett vetenskapligt sammanhang, vilket också påver-

kade inriktningen på den projektutveckling som försiggick inom biblioteket, vilket 

blev tydligt i den arbetsgrupp som biblioteksledningen tillsatte 2009. Arbetsgrup-

pen hade i uppdrag att titta på olika områden inom biblioteket som skulle kunna 

lämpa sig för projektutveckling och sedan komma med ett förslag på hur detta 

skulle se ut.215 ”Digital information är normen”, skrev gruppen 2010 i ”Framtiden 

kommer alltid…” vilket utgjorde dem förslag som blev resultatet av arbetsgrup-

pens arbete – ett dokument som närmast kan beskrivas som ett ”visionsdokument” 

för biblioteket.216  Arbetsgruppens ”visionsdokument” kan ses som ett exempel på 

det Jo Bryson kallar ”sharing the vision”. Bryson menar att ett sätt att skapa en 

förändring inom en organisation är att ”dela en vision” med de som är involverade 

i organisationen – och på det sättet ”övertala” de involverade om vissa strategiers 

nödvändighet i mötet med ”framtiden”. 217  Titeln på ”visionsdokumentet” är också 

talande för det påstående som driver argumentationen: ”Framtiden kommer all-

tid…”. Vad är innebörden av titeln? Dels kunde det tolkas som ett löfte, dels kun-

de det tolkas som ett hot. Men framför allt anspelade titeln på en oundviklighet, 

och därmed en fråga som biblioteket skulle vara tvungna att ta ställning i: 

 

Biblioteket har ett starkt varumärke och är etablerad som plats i det akademiska samhäl-

let. Men, kan man inte möta de krav som omvärlden ställer t.ex. i form av ökande digita-

la resurser och en ny generation användare, är det troligt att detta scenario inte håller. 

Omvärlden förändras, men om inte biblioteket tar del av denna förändring kommer bib-

liotekets betydelse som informationsförmedlare att minska.
218

  

 

Arbetsgruppen menade att en förutsättning för att hantera framtiden var att: ”Fo-

kus bör ligga på kommunikation och interaktion med bibliotekets användare”.219 I 

fokus för arbetsgruppens vision står alltså kommunikationen med användarna 

(som även ibland omnämns som ”kunderna”, även om ”kund” inte var ett veder-

                                                 
215”Framtiden kommer alltid… − diskussionsunderlag och projektidéer” (2010-03-10), s.5.  
216” Framtiden kommer alltid… − diskussionsunderlag och projektidéer” (2010-03-10),  s.5.  
217 Bryson (1999), s.16−17.  
218 ”Framtiden kommer alltid… − diskussionsunderlag och projektidéer” (2010-03-10), s.6. 
219”Framtiden kommer alltid… − diskussionsunderlag och projektidéer” (2010-03-10), s.13.  
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taget begrepp inom organisationen i övrigt), vilket skapade en verksamhetsinrikt-

ning som skulle arbeta med begrepp som ”kundnöjdhet”, ”processarbete” och 

”plattformar”.220 Titeln ”Framtiden kommer alltid…”. som betonade ”det oundvik-

liga” implicerade också på nödvändigheten av att handla ”strategiskt” – det vill 

säga att anpassa sig till de förändringar som ”accelererat” i och med ”nya it-

lösningar”.221 Sett i ljuset av Beniamin Knutssons perspektiv i ”Utbildning för 

hållbar utveckling?” skulle det kunna hävdas att arbetsgruppen, genom att argu-

mentera med anspelningar på en ”oundviklighet” använde den ”tankefigur” som 

Knutsson beskriver som den ”postpolitiska illusionen” – vars argumentation byg-

ger på att det bara finns en väg framåt.222 Knutsson hävdar att denna tankefigur 

kommit att prägla den akademiska debatten i allt större utsträckning, och som 

utmärks av att ”det politiska” kännetecknas av konsensus, expertis och nyttomax-

imering, vilket skapar en ”avpolitisering” av faktiskt politiska konstateranden.223 

Med andra ord, en typ av styrning som försöker använda termer som i viss mån 

ska verka ”objektiva”, icke-värderande och nyttomässigt självklara.  

Enligt Knutson gömmer den ”postpolitiska illusionen” det faktum att de i 

själva verket finns bakomliggande intressemotsättningar, och istället framhålls 

”tekniska lösningar” på definitionsproblem (definitionsproblem så som här kan 

ses som en fråga om biblioteket ska ses som en serviceinstans eller en utbildnings-

instans). Visionsdokumentet kan betraktas som en presentation av strategier som 

tenderar att i grunden argumentera genom just en sådan ”tankefigur”. Med andra 

ord, det som presenteras är strategier som baseras på tekniska lösningar, vilka 

skulle bana väg för biblioteket. En biblioteksprofession som anpassas till en ”digi-

tal norm” och som genom det motiverar ett biblioteksprofessionellt inflytande – 

med förhoppningen om att det i slutändan skulle leda till ett bibliotek som inte 

skulle vara svårt att ”foga in” i sådant ”integrerat utbildningsperspektiv” som Gel-

lerstam talade om i sin rapport 2001. 224  

                                                 
220 ”Framtiden kommer alltid… − diskussionsunderlag och projektidéer” (2010-03-10), s. 9−13.  
221”Framtiden kommer alltid… − diskussionsunderlag och projektidéer” (2010-03-10), s.4−5.  
222 Knutsson (2014), s.180.  
223 Knutsson (2014), s. 178−180.  
224Gellerstam, Göran (2001-07), s.5.  
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Konklusion 

En genomgående problematik 1999−2013 som beskrivits i avsnittet var att biblio-

teket upplevde att de ”biblioteksprofessionella” inflytandet återkommande åsido-

sattes i finansiella beslut. Det är också tydligt hur biblioteksprofessionen i allt 

större utsträckning profilerats utifrån specifika egenskaper (som ”pedagog”, ”väg-

ledare”, ”undervisare” av exempelvis digitala verktyg) istället för beståndsrelate-

rade sakkunskaper. En annan aspekt av biblioteksprofessionens förändrade profi-

lering hänvisades till ett förändrat ”kvalitetsbegrepp” inom organisationen, som 

från att i första hand bedömt ett bestånd istället definieras utifrån användarens 

”upplevelse” av ”kvalitet”. Användarfokuset i sin tur kan ses som en effekt av en 

studentexpansion (”studenternas bibliotek”) och en anpassning till ”det nya in-

formationslandskapet”. Den förändrade inriktningen kan i hög grad ses som en 

strategisk handling – baserat på en idé om att det skulle vara lättare för biblioteket 

att ”skriva in sig” i ett vetenskapligt sammanhang genom att profilera en mer ren-

odlat teknikinriktad bibliotekarieprofession. Denna idé betonades även i de vi-

sionsdokument som den arbetsgrupp biblioteksledningen tillsatte, där nödvändig-

heten av att förhålla sig till en ”digital norm” framhölls.  
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Slutdiskussion 

I denna slutdiskussion kommer jag ta möjligheten att föra ett mer prövande reso-

nemang och diskutera hur mina analysresultat kan tänkas förhålla sig till universi-

tets utvecklingstrender. I inledningen påtalades hur en gradvis ”uppvärmning” av 

vissa normer och ideal är en strategi, i vissa fall kanske även en förutsättning, för 

att kunna etablera en förändring. Det är också i den bemärkelsen som de normer 

och ideal som präglat Uppsala universitetsbiblioteks utveckling, som uppsatsen 

redogjort för, skall förstås. Normer och ideal som på ett strukturellt plan kan ses 

som konsekvenser av en omorganisering av kunskapsproduktion på universiteten, 

vilken på sikt påverkat bibliotekets framskrivna roll som framför allt ”uppdragsta-

gare” och ”serviceinstitution” i styrdokumenten, vilket i sin tur genererat en viss 

typ av verksamhet med vissa typer av värden. En diskussion som ansluter till den-

na förs av bland annat Ylva Hasselbergs i introduktionen till Transformations in 

Research, Higher Education and the Academic Market 2013 då med hela univer-

sitetsmiljön i åtanke:  

 

The development of the university and of science in society has to be understood, on the 

system level, as a consequence of a reorganization of knowledge production that opens 

the university sector to market mechanism, with the result of making universities, in ef-

fect, suppliers of knowledge within a global knowledge economy.
225

 

 

I grunden handlar det om en akademisk miljö och kultur som allt mer anpassas 

efter rationaliseringskrav där förutsägbarhet och effektivitet står i centrum. Något 

som får Li Bennich-Björkman i artikeln ”Universiteten, kreativiteten och politi-

kens aningslöshet” att tala om universitet som ”utbildningsindustrier”.226 Bennich-

Björkman diskuterar hur den organisatoriska omgivningen påverkar kreativiteten 

                                                 
225Transformations in research, higher education and the academic market: the breakdown of scientific 

thought (2013), s.2.  
226 Bennich-Björkman, L. (2007), s.35-50.  
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inom en organisation,227 och i någon mening hur själva organisationsstrukturen är 

performativ, dvs. organisationsstrukturens uppbyggnad föreskriver inte bara hur 

det praktiska arbetet ska gå till, utan skapar också en viss typ av universitetskul-

tur. En universitetskultur där biblioteket som vi kunde konstatera i den här uppsat-

sen, på grund av vetenskapsområdenas finansiella inflytande, har en tendens att 

försvinna bland andra prioriteringar då den decentraliserade styrningen möjliggör 

för vetenskapsområden att väga kostnader för biblioteket mot andra åtaganden.  

Bennich-Björkman beskriver en universitetsmiljö där den akademiska friheten 

är hotad och där omläggning av finansiering av forskning tvingar till anpassning 

som tillfredställer finansiärers strävan att konkurrera på en ”forskningsmarknad”: 

”Att utarbeta strategier för hur man erhåller forskningsmedel utgör en stor del av 

forskarnas vardag och är ett tongivande tema.”228 Det är detta ”tongivande tema” 

som vetenskapsområdenas beslut rörande biblioteket måste ses i ljuset av, exem-

pelvis besluten om neddragningar av personal, resurser och lokaler. Det är också i 

förhållandet till en sådan i någon mening pressad universitetsmiljö som biblioteket 

måste argumentera för sitt inflytande över bruksbiblioteksverksamheten.  

På samma sätt som forskningen tvingas till anpassning som tillfredställer fi-

nansiärers mål, måste biblioteket anpassa sig till vetenskapsområdena där samma 

(finansiella) maktförhållande råder (då mellan bibliotek och vetenskapsområden 

med bruksbiblioteksverksamheten i åtanke). Förutom ”utbildningsindustrier” talar 

Bennich-Björkman även om ”forskningsindustrier”, som ett resultat av ett tillta-

gande fokus på produktivitet och teknologisk assistans inom forskningen. Det är i 

bilden av universitetet som en forsknings- och utbildningsindustri som motiv till 

en biblioteksprofession allt mer inriktad mot teknologiska hjälpmedel och peda-

gogiska insatser tonar upp.  

I en sådan forskningsindustri som Bennich-Björkman beskriver, får bibliote-

ket en viktig roll som förmedlare av de teknologiska verktyg som är nödvändiga 

för en effektiv universitetsindustri: ”While facilitating research workers to mana-

ge their footnotes and references, reference systems also help covering up a severe 

condition in the academic research industry: the growing lack of time for reading 

                                                 
227 Bennich-Björkman (2007), s.38.  
228 Bennich-Björkman (2007), s.44-45.  
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and reflecting.”229 I Bennich-Björkmans mening finns en viss problematik med 

denna form av anpassning, då de teknologiska verktygen i någon mening ”göm-

mer” och normaliserar det faktum att det i själva verket inte läggs tillräckligt 

mycket tid och pengar på själva forskningen, utan tid går istället åt till administra-

tion och anslagssökningar: ”[…] I believe we need to reflect upon what kind of 

´signals´ technological innovations send out and the subsequent behavior they 

provoke.”230 I Bennich-Björkmans perspektiv kan biblioteket anpassning till detta 

bidra till en allt mer urholkad universitetskultur som fokuserar på effektivitet och 

rationalisering istället för ”läsning” och ”reflekterande”.231 Jag tror att Bennich-

Björkman sätter fingret på någonting väldigt väsentligt. Vad händer med en uni-

versitetskultur som i hög grad präglas av ett ”anpassningsideal” och rationaliser-

ingskrav? Och hur ska ett forskningsbibliotek förhålla sig till detta?  Det är frågor 

som tåls att tänkas på.  

                                                 
229Transformations in research, higher education and the academic market: the breakdown of scientific 

thought (2013), s.130.  
230Transformations in research, higher education and the academic market: the breakdown of scientific 

thought (2013), s.130.  
231Transformations in research, higher education and the academic market: the breakdown of scientific 

thought (2013), s.130.  
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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats, som finns beskrivet i inledningsavsnittet, är att under-

söka hur förändringar i biblioteksorganisationen framställs i Uppsala universi-

tetsbibliotek i dess styrdokument eller dokument som relaterar till dessa, åren 

1999−2013. Materialet består av styrdokument, visionsdokument, verksamhetsberät-

telser och andra verksamhetsdokument från Uppsala universitetsbibliotek under dessa 

år, med viss jämförande utblick på dokument och forskning som rör organisationen 

vid Lunds Universitetsbibliotek. För att undersöka materialet använder jag ett reto-

riskt och organisationshistoriskt perspektiv, med retorisk analys som metod. 

Uppsatsens fyra frågeställningar berör hur ansvar förläggs i styrdokument, hur 

universitetsbiblioteket hanterar sin identitet som både serviceinstans och utbild-

ningsinstitution gentemot universitetet, liksom hur denna identitet präglar biblio-

tekets roll i koppling till universitetets utbildning och forskning.  

Det första avsnittet består av en bakgrundsteckning av Uppsala universitets-

biblioteks organisatoriska förändringar åren 1999−2013, vars syfte är att fördjupa 

förståelsen för resterande avsnitt. Det andra avsnittet är en studie av det i styrdo-

kumenten centrala begreppet ”kvalitet”, där det visas att begreppet, från att ha 

varit ett framförallt produktbaserat kvalitetsbegrepp som i hög grad är knutet till 

utbudet, istället börjar definieras utifrån ett användarbaserat betraktelsesätt där 

”kvaliteten” är knuten till den upplevda servicenivån – ”kvalitet” i förhållande till 

handling och upplevelse.  

Det tredje avsnittet behandlar ytterligare begreppsförskjutningar och visar att 

bibliotekets representanter ville motverka en uppfattning om biblioteket som en-

dast en serviceinstitution i förhållande till universitetet och därför försökte skriva 

in sig i ett vetenskapligt fält genom exempelvis visionsdokument, i vilka det ar-

gumenteras att biblioteket bör återgå till att delta i forskningen och inte bara bidra 

till den. I fjärde avsnittet behandlas den intressekonflikt som uppstod mellan delar 
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av universitetsbiblioteket och vissa forskningsområden, genom olika tolkningar av 

innebörden av forskningsområdenas ökade ”insyn” och ”involvering”. Biblioteket 

betonade tätt samarbete, medan vetenskapsområden i vissa fall pekade på olikhe-

ter mellan sin verksamhet och biblioteket och såg möjlighet att väga kostnader för 

biblioteket mot sina andra åtaganden, något som av biblioteket kunde betraktas 

som att vetenskapsområdena ”detaljstyrde” biblioteksverksamheten.  

I femte avsnittet visas hur denna organisationsförändring kan sättas i samband 

med förändringar i bibliotekariers framställande av sin profession. Det visar sig att 

biblioteksprofessionen i allt större utsträckning profilerats utifrån specifika tjäns-

teegenskaper (som ”pedagog”, ”vägledare” eller ”undervisare” av exempelvis 

digitala verktyg) istället för sina beståndsrelaterade sakkunskaper. Den förändrade 

inriktningen kan i hög grad ses som en strategisk handling – utifrån en idé om att 

det skulle vara lättare för biblioteket att ”skriva in sig” i ett vetenskapligt sam-

manhang genom att profilera en mer renodlat teknikinriktad bibliotekarieprofes-

sion. I min slutdiskussion ansluter jag mig till pågående forskning om förändring-

ar och trender inom universitetsvärlden, och ser mina resultat som speglande 

bland andra Li Bennich-Björkmans slutsatser, med vilken jag även argumenterar 

för de potentiellt negativa konsekvenser fokusering på effektivitet har för univer-

sitetsbibliotekets roll som bildningsinstans. 
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