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1 Inledning

1.1 Problemformulering

Hur ser framtidens folkbibliotek ut? Är folkbibliotekens framtid hotad? Har 
folkbiblioteken ens en framtid? Sådana här frågor tror jag alla känner igen som 
på något sätt har följt debatter om folkbibliotek genom åren. Ofta diskuteras ny 
teknik och olika service- eller organisationsformer. Hur tänker man då kring 
framtiden? Om vi kunde få veta lite mer om hur det har pratats och tänkts om 
framtiden, samt hur vi själva pratar och tänker om framtiden – skulle det 
eventuellt kunna ge ett mer reflekterat förhållningssätt till framtiden när vi 
utvecklar vår verksamhet? Vad detta nu skulle kunna bestå i är inte direkt 
uppenbart, men intressanta uppslag finns i skärningspunkten mellan 
sociokulturella perspektiv på kollektivt minnande och samtalskulturer, om man 
jämför med hur individer enligt hjärnforskning använder minnande för att 
föreställa sig framtiden. 

Fokus för denna uppsats är hur utvecklingen hänger ihop över tid i tre olika 
kommuner och på fyra olika folkbibliotek. Vilka föreställningar om framtida 
behov som har föranlett utformningen av och verksamhetsutvecklingen vid 
dessa bibliotek. Jämför man denna organisatoriska utvecklingsprocess över tid 
med hur vi människor tänker kring framtiden, så sker det för oss i form av ett 
slags aktivt minnande av framtiden — ”episodic memory thoughts” (Szpunar 
& McDermott, 2007) — där vi återgår på minnen av det förflutna för att skaffa 
oss en episodisk minnesbild av framtiden. Dessa har sedan inflytande över hur 
vi i vidare sammanhang skapar våra uppfattningar om det förflutna och 
framtiden (Wertsch 2016). 

Det finns skäl att anta att bibliotek som organisationer inte har särskilt explicita 
episodiska minnes-tankar när de planerar sin verksamhet, utan dessa återgår 
troligen oftare på tendensen att föreställa sig framtiden utifrån välbekanta 
sammanhang; mycket blir antagligen till utifrån vardagsrutiner och 
institutionella ordningar. För att börja skapa en medvetenhet utifrån praktiken 
skulle man behöva veta hur några olika bibliotekstyper över tid var tänkta att 
möta den framtidens behov, och hur dessa erfarenheter idag kan sägas ha 
inflytande över hur vi skapar en slags episodiska minnesbilder av framtiden när 
vi planerar verksamheten, bygger om eller planerar helt nya bibliotek. Frågan 
är hur detta hänger ihop över tid och vilka föreställningar om framtida behov 
som har föranlett utformningen av och verksamhetsutvecklingen vid dessa 
bibliotek? 

Tre av de biblioteksverksamheter som diskuteras i denna uppsats – belägna i 
Göteborg och Partille – står historiskt under inflytande av en generalplanering 
Sigurd Möhlenbrock var ledande för under 1950- och 60-talet. Det fjärde 
biblioteket är Mölndals stadsbibliotek som just nu genomgår en förvandling 
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genom nybyggnation och förväntas stå klart 2018. Hierarkiskt är Göteborgs 
stadsbibliotek det stora huvudbiblioteket i kommunen, Mölndals och Partilles 
bibliotek huvudbibliotek i respektive kommun, och sen är exemplet Vallhamra, 
den f.d. filialen i Partille, en bibliotekstyp som återfinns i den yttre änden av 
hierarkin. Sedan folkbibliotekens etablerande under det förra seklet har dessa 
bibliotek byggts om, lagts ned eller ändrats på olika sätt. 

Den statliga politiken i relation till folkbibliotekens sammanfattas historiskt i 
antologin Styra eller stödja? (Frenander & Lindberg red. 2012). Ett av de 
framträdande teman man finner är den förhållandevis lilla krets av tongivande 
bibliotekspersonligheter som kan sägas ha haft ett stort inflytande på 
folkbibliotekens utveckling. De förekommer som utredare samt utförare av 
politiken, men även som opinionsbildare och företrädare för sin profession. 
Bland dessa nämns Sigurd Möhlenbrock (Frenander & Lindberg 2012, s. 311f). 
Som stadsbibliotekarie i Göteborg under två decennier är han därför med 
som en viktig historisk komponent i berättelsen om dessa bibliotek och hur han 
påverkat sina efterföljare inom professionen. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att synliggöra erfarenheter av och uppfattningar om hur 
man har tänkt och resonerat kring hur folkbibliotek ska utformas och utvecklas, 
för att möta framtida behov i Göteborgsområdet, med några exempel från 
1960-talet till idag. 

1. Vilka huvuddrag kan man se i de samtals- och tankefigurer som är 
framträdande över tid när man planerat för framtida folkbibliotek?  

2. När man planerar ett nytt folkbibliotek idag, vilka uppfattningar har då 
inflytande enligt samtalsdeltagarna? 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2 Litteraturgenomgång

Förebilder för denna uppsats är Wertschs arbete med kollektivt minnande och 
Linells och Markovás arbete med dialogism, särskilt då samtalskulturer och 
fokusgrupper (se vidare kapitel 3 och 4). Ett jämförande spår är vad de resultat 
hjärnforskning om individers tänkande kring framtiden skulle kunna ge för 
perspektiv på hur vi vid verksamhetsutveckling använder minnande för att 
skapa oss några slags uppfattningar eller bilder av framtiden; vad som för en 
individ framstår som episodiska framtidstankar torde i ett socialt distribuerat 
sammanhang som en institution, ett bibliotek, vara något som återfinns i den 
organisationens former för minnande och tänkande, hur man pratar om 
framtiden.  

För att ge detta med minnande mer kött och blod utgår uppsatsen bland annat 
från Sigurd Möhlenbrock, som var med och formade mycket av 
bibliotekssystemet i Göteborg från 1960-talet, samt hade inflytande över flera 
nationella system och ordningar. Därför har den historiska förförståelsen i 
fokus-samtalet utgått dels ifrån honom, men även från folkbibliotekens 
allmänna historia och utveckling, för att skapa ett sammanhang. 

2.1 Det moderna folkbibliotekets födelse

Det har funnits bibliotek av olika slag under en lång tid i Sverige. De växande 
folkrörelserna startade biblioteksverksamheter under senare hälften av 1800-
talet. Genom dessa ville man stödja bildningsarbetet och de var senare även 
viktiga för de studiecirklar som etablerades. Fackföreningsanslutna 
arbetarbibliotek växte fram i städerna. Hos de tidigare sockenbiblioteken var 
beståndet starkt präglat av religiös uppbyggelselitteratur men 
arbetarbiblioteken riktade in sig på litteratur om ekonomi och samhällsfrågor. 
De spelade därmed en viktig roll i det att fackföreningsrörelsen ville bilda sina 
medlemmar. Detta var viktigt då man genom bildning skulle bli aktiv och 
demokratiskt delaktig (Hansson 2005, s. 19). 

De folkbibliotek som vi känner idag, kan sägas ha sin födelse kring början av 
det förra seklet och har egentligen inga starka släktskap med vare sig socken-
eller arbetarbibliotek. De bibliotek som fanns innan var oftast små och hade 
inga omfångsrika bestånd. Man använde dessutom olika system och drevs, som 
tidigare nämnts, av olika huvudmän. Man såg därmed, från statens sida, ett 
behov av samordning (Frenander 2012, s. 5). 1905 är det året då staten skrev en 
biblioteksförfattning som innebar inspektion och att man för första gången 
delade ut statsbidrag till kommunala biblioteksverksamheter. Sju år senare 
inrättades även en statlig myndighet med bibliotekskonsulenter. Det här var 
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idéer som hämtats från USA och England där man börjat upprätta bibliotek för 
alla samhällsklasser, så kallade ”public libraries”. I Sverige fick dessa idéer 
genomslag via Valfrid Palmgren som 1909 publicerade sin skrift Bibliotek och 
folkuppfostran (Hansson 2005, s. 20-21, Torstensson, 2007). Hon fick sedan i 
uppdrag att göra en statlig folkbiblioteksutredning. Förutom att hon förordade 
gratis boklån och att bibliotekarier skulle utbildas så lyfta hon fram barnen som 
en särskild användargrupp. Hon var bland annat initiativtagare till det första 
barnbiblioteket i Sverige (Lundgren 2011, s. 18). 

2.2 Det moderna folkbibliotekets etablering

År 1949 kom Folkbibliotekssakkunnigas betänkande som gav uttryck för en 
återkommande tanke i den statliga politikens förhållningssätt till 
folkbiblioteken, något man redan kunde se i Valfrid Palmgrens utredning. I och 
med att det fanns så många olika bibliotekstyper med olika huvudmän och 
organisationsformer blev ledorden därmed att verksamheten bör samordnas, 
rationaliseras och effektiviseras (Frenander 2012, s. 39). Parallellt med de 
studiecirkelbibliotek som fanns byggdes ett kommunalt folkbibliotekssystem 
fram. Många utav dessa studiecirkelbibliotek kommunaliserades sedan, 
framförallt i samband med den stora kommunreformen 1952 (Torstensson 
2007). Denna utveckling med en övergång från lokala ABF-bibliotek till 
kommunala bibliotek kan ses både i Göteborg, Mölndal och Partille (Partille 
kommun u.å.; Sjöbohm u.å.).  

Det socialdemokratiska projektet att bygga ett välfärdssamhälle präglade den 
svenska 1900-talshistorien. Partiet hade regeringsinnehavet mellan 1932 och 
1976 och under denna period var där en i princip oavbruten tillväxt, med ökad 
standard och utbyggnad av välfärden som följd (Frenander 2012, s. 38). Under 
1960-talet expanderade den offentliga sektorn och på biblioteksområdet 
stärktes ambitionerna ytterligare då upprustningen av de kommunala 
biblioteken tog fart. Man utvecklade rutiner och arbetet standardiserades. Det 
fanns en framtidstro och stabilitet. Synen på kunskap och kultur var universell i 
den meningen att viss sådan var mer sann och av högre kvalitet (Hansson 2005, 
s.15; Torstensson 2007). 

Under 1970-talet ökade de sociala motsättningarna, arbetslösheten ökade och 
man började ifrågasätta den universella synen på kultur och kunskap. Istället 
skulle man lyssna på vilka synsätt olika grupper hade och man ville 
tillsammans med dessa komma fram till vad som var kultur och kunskap. De 
kommunala bibliotekens ”guldålder” kan sägas fortsätta ända fram till slutet av 
1980-talet. Den offentliga sektorn växte inte på samma sätt som tidigare. Man 
blev även mer användarorienterad. Inom professionen kunde man känna att 
man mer och mer utförde ett servicearbete till skillnad från den 
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kulturförmedlande och ämnesspecialiserade identitet man tidigare haft. Under 
1980-talet kunde man bland annat skönja en förskjutning av folkbibliotekens 
uppgifter och vad man skulle uträtta i lokalsamhället. I det övriga samhället 
hade marknadstänkandet och idéerna om new public management fått fäste. 
Detta kom även att påverka biblioteken. 1990-talet kom med besparingskrav 
och tvivel inför hur professionen skulle utvecklas i framtiden. De ekonomiska 
begränsningarna har sedan dess hängt kvar som en utmaning. En annan 
förskjutning är den att man mer och mer gått från det bibliografiska, från 
samlingarna i en riktning mot det sociala och användarorienterade (Hansson 
2005, s. 28ff; Hansson 2010). 

2.2.1 Sigurd Möhlenbrock

När Sigurd Möhlenbrock tillträdde som ny bibliotekschef vid Göteborgs 
stadsbibliotek 1955 var han redan ett välkänt namn i biblioteksvärlden. Han 
hade varit engagerad i Svenska folkbibliotekarieföreningen, sekreterare i den 
statliga folkbiblioteksutredningen 1949 och stadsbibliotekarie i bland annat 
Varberg och Norrköping. Blott 21 år gammal fick han i uppdrag att 
sammanföra tre mindre bibliotek till ett kommunbibliotek i Sandviken. Under 
sin tid där gick han med i det socialdemokratiska partiet och engagerade sig i 
ABF. I tjugotre år var han stadsbibliotekarie i Göteborg och han fortsatte sitt 
engagemang inom det socialdemokratiska partiet och ABF. Liksom Valfrid 
Palmgren var han influerad av idéerna och utvecklingen i USA. Vid 
tillträdandet som stadsbibliotekarie i Göteborg identifierade han flera problem. 
Bland annat vara det Dicksonska huvudbiblioteket alldeles för litet, 
bibliotekarierna hade inte tillräcklig utbildning och det fanns för få filialer. Han 
lyfte även fram vikten av att arbeta mer uppsökande, speciellt mot barn och 
unga och han såg det som självklart att följa med i den tekniska utvecklingen. 
Biblioteksorganisationen och rutinerna effektiviserades, inköp och 
katalogisering centraliserades och man införde tekniska hjälpmedel (Atlestam 
2008, s. 9ff). 

Möhlenbrocks generalplan för utbyggnaden av filialsystemet antogs 1962 av 
stadsfullmäktige. Man ville ha större och färre filialer och närområdet skulle ha 
en befolkning på minst 10 000 invånare för att det skulle ge ett tillräckligt 
underlag för ett bibliotek. Göteborg blev först i Sverige med den 
nivågruppering av stadsbiblioteken, som finns kvar länge. Själv såg han det 
som sin största bedrift att få tillstånd att bygga det nya stadsbiblioteket vid 
Götaplatsen. De socialdemokratiska partikamraterna hade tänkt att det nya 
biblioteket rimligen skulle ligga vid Järntorget, i närheten av Folkets hus och 
de borgerliga ansåg att ett stadsbibliotek inte var fint nog att ligga på stadens 
paradgata. Möhlenbrock lyckades dock att övertyga de bägge lägren och det 
nya stadsbiblioteket invigdes 1967. Han menade att ett modernt folkbibliotek 
arbetade efter i stort sett två principer. Dels att man ville erbjuda de låntagare 
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man redan hade, en så bra service som möjligt men också att man ständigt ville 
vidga kretsen av ”bokläsare”. Därför var önskemålet att biblioteket skulle ligga 
så centralt som möjligt, och jämte de övriga kulturinstitutionerna samt i nära 
kontakt med de skolor som låg i närheten. Göteborgs stadsbibliotek fick sägas 
bli en succé. Störst i Norden, höga utlåningssiffror, många besökare, och 
Europas mest öppna bibliotek, med sina 88 timmar i veckan. År 2007 hade 
man öppet 62 timmar i veckan och periodvis har det varit ännu mindre (sedan 
nyöppnandet 2014 är man dock uppe i 76 timmar) (Atlestam 2008, s. 9ff). 

2.3 Folkbiblioteket och samtiden

Trots olikheter bibliotek emellan så finns där en grundhållning där man strävar 
efter att tillhandahålla sina samlingar för sina användare och hjälpa dessa att 
komma åt dem. Den f.d. presidenten för ALA (American Library Association) 
Michael Gorman kallar det för en ”a golden thread of values and 
practices” (2003, s. 3). I en artikel av Carroll & Reynolds visar de att bibliotek, 
för att förbli relevanta i samtiden, ofta har försökt att ”rekonstruera” en plats 
för sig själva i sitt sammanhang (lokalsamhället, institutionen etc) och att 
anpassa sig efter de behov som finns där (2014, s. 593). Ingen framtidskris 
för biblioteken ses som nära förestående, utan man ser snarare en evolutionär 
utveckling, där biblioteken alltid utvecklats med tiden. Utmaningar som funnits 
har man tagit sig igenom, och framtida utmaningar kommer att komma. De mål 
som formulerades för biblioteksverksamhet i början av förra seklet har likheter 
med hur vi pratar om bibliotek idag, om än att språket ändrats. Det man kan se 
är ett historiskt engagemang för exempelvis lärande och samhällets utveckling 
(Gorman 2003, s. 2f, Torstensson, 2007). 

Professorn i biblioteks- och informationsvetenskap, Joacim Hansson (2010), 
tar även upp detta. Den samtida debatten om bibliotek tar ofta upp behovet av 
en snabb utveckling. Biblioteken behöver anpassa sig till de tekniska trenderna 
och omdefiniera sin grundläggande uppgift för att legitimera användandet av 
ny teknik. Kritiken är ofta att bibliotek är något motvilliga att anpassa sig i 
enlighet med samtiden. Men bibliotek idag är bevisligen annorlunda mot för 
hur de var för tio år sedan, och tjugo år sedan, osv. 

2.4 Bibliotek, identitet och förändring

I boken Libraries and identity menar Hansson (2010) att bibliotekarier har en 
stark yrkesidentitet som hör ihop med att man tillhör en institution som har 
både ett historiskt och traditionellt värde. Man kan hävda att det är denna 
starka identitet som hindrar att nya men kanske även felaktiga idéer från att få 
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en framträdande plats, trots att det i förhållande till förändring och innovation 
kan ses som en aning konservativt. Offentliga och allmänna institutioner 
förändras långsamt och det kan bara ske när de nya idéerna kan införlivas på 
ett tillfredsställande sätt i den existerande verksamheten, med dess nuvarande 
regler, normer och praxis. I debatten för man fram att förändring måste ske, 
och det snabbt, och att det alltid är för det bästa. Det vi vet är dock att 
förändring sker stegvis och att nya sätt att arbeta eller nya tjänster som man 
erbjuder alltid anpassas till den redan existerande verksamheten, och att detta 
tar tid. Hansson menar vidare att det är den enda vägen att gå, om vi vill se en 
hå l l ba r u tveck l i ng med subs t ans . De t man ha r s e t t ä r a t t 
bibliotekarieprofessionen har införlivat till exempel nya tekniska arbetsredskap 
på ett konstruktivt sätt och att man hittat en balans mellan skepsis och 
optimism (Lindberg 2012, s. 267). 

2.4.1 Vad är egentligen nytt?

Hansson (2010) menar att bibliotek har förmågan att följa med i de 
samhälleliga och sociala förändringar och med den utveckling som sker. Man 
är helt enkelt bra på att svara mot detta, och att det är just på grund av detta 
som man som institution har överlevt under så pass lång tid. Detta är alltså 
egentligen inget nytt. Däremot ser vi nya saker hända och det råder ingen 
tvekan om att sociala, ekonomiska och politiska förhållanden är viktiga 
faktorer, i det att de påverkar bibliotekens verksamhet, inte bara tekniska. När 
nya verksamheter växer fram är det bland annat två aspekter av professionell 
självbild och institutionell identitet som är i centrum för förändringen; 

(1) Relationen till samlingarna. Den traditionella rollen som ”väktare” har 
ändrats till rollen som en ”medlare”. Bibliotekarier ses som en del av 
biblioteket, som en del i ett informationssystem.  

(2) Relationen till användarna. Den traditionella rollen som moraliskt 
överlägsen försvarare av rätta värden och god smak har ändrats till en roll 
där man mer ser sig som att man erbjuder tjänster eller att man är en 
deltagande ”medarbetare” tillsammans med användaren, på en mer jämlik 
grund. Detta gör det också mer komplext, då tanken om ett bibliotek för 
allmänheten, och ”för alla” är en relativt ny tanke, som föddes med idén om 
”the public library” (Hansson 2010).  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3 Teori

I det här kapitlet tecknas kort några huvuddrag i den sociokulturella ansats som 
tillämpas i undersökningen. De huvudsakliga inslagen är dialogism utifrån 
Linell (2009, 2011) och Marková, Linell, Grossen & Salazar Orvig (2007) samt 
kollektivt minnande utifrån Wertsch (2002; Boyer & Wertsch 2009). 

3.1 Mot minnandet framträder framtiden

Kollektivt minnande är ett brett fält men är här mer inriktat mot ett slags 
jämförande med vad man kommit fram till inom hjärnforskning: individer 
använder samma eller liknande hjärnresurser för att minnas som för att 
föreställa sig framtiden, och frågan blir då hur detta tar sig uttryck i samtal 
mellan flera individer? En nyckelrörelse i hur dessa uppfattningar om 
framtiden skapas är att de återgår på vad vi vet idag med hjälp av minnen. Att 
minnas framtiden kan spontant låta kontraintuitivt, men hjärnforskning som 
studerar detta har visat att vi tänker oss framtiden med samma eller liknande 
hjärnfysiologiska resurser som när vi minns det förflutna. 

I den sociokulturella traditionen är James Wertsch (2002; Boyer & Wertsch 
2009) framstående inom området kollektivt minnande och på förslag från 
honom (personlig kommunikation Erik Boström) utgår i denna uppsats från 
vad som inom minnesforskningen om framtiden kallas ”episodiska 
minnestankar” – episodic memory thoughts (Szpunar & McDermott 2007; 
Wertsch kommande 2016) – hur man använder det förflutna för att minnas 
framtiden. Vi tenderar att föreställa oss det förflutna och framtiden inom 
liknande kontexter; vi utgår ifrån bekanta miljöer och människor. En skillnad 
mellan att minnas det förflutna och föreställa sig framtiden är den att när man 
erinrar sig ett personligt minne kräver detta en rekonstruktion, som en helhet, 
av en händelse eller ett förlopp som redan inträffat, medan att föreställa sig en 
framtida händelse eller ett förlopp kräver ett aktivt och kontinuerligt 
konstruerande av ett nytt scenario (Szpunar & McDermott 2007). 

Inom neuropsykologin och kognitionsforskningen är det hjärnans biologiska 
struktur och dess processer som är fokus när man undersöker tänkande och 
minne. Det sekundära blir därmed innehållet och de sociala handlingarna. Men 
vi kan inte förstå tänkande, minnande och lärande bara som processer hos 
individer eller i deras hjärnor. Därför utgör ”dialogisk” teori ett bidrag för 
människors meningsskapande, som kan visa på det faktum man föds in i en 
värld som historiskt redan gjorts meningsfull och som man fortsätter att göra 
meningsfull, om än på andra sätt. (Linell 2011, s. 446). 
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3.2 Dialogism och minnande

Dialogism är ett perspektiv (Linell 2009, 2011; Marková et al 2007) som utgår 
ifrån att vi själva och andra är ömsesidigt beroende av varandra i samspel. 
Interaktionsrutiner och samtal förlöper som i en sammanvävning av 
meningsskapande handlingar där varje bidrag länkas samman med föregående 
och nästa. Dialogen framträder då i samspelet mellan tankar, idéer och 
argument i vad som brukar liknas vid den diskursiva eller textuella väv som 
deltagarna skapar. Det finns spänningar eller vissa avstånd mellan yttranden, 
hur de tas upp och utvecklas i samtal eller texter; till exempel kan det finnas 
olika versioner av bakgrunden till något, eller potentiellt olika versioner av vad 
det här vi pratar om handlar om eller ska bli. Man kan säga att dessa versioner 
är socialt fördelade och bara delvis delade. Vi förstår då varandra tillräckligt 
för att komma vidare för nuvarande praktiska syften, men ingen deltagare har 
själv kontroll, utan vi finns snarare med varandra i samtalet. 

Forskningsintresset är därmed riktat mot hur olika samtalskulturer formar och 
utvecklar idéer, hur ämnen tematiseras eller tystas, och mot förhandlingar av 
konflikter och motstridiga perspektiv. Detta kan studeras oberoende av exakt 
vem, i en fokusgrupp, som producerar en viss beståndsdel av gemensamt 
dialogiskt bidrag. Och i det här perspektivet anses fokusgrupper kunna ge 
insikter i: ”…the formation and change of social representations, beliefs, 
knowledge and ideologies that circulate in societies” (Marková et al 2007, s. 
4). 

Tänkande, minnande och lärande i ett dialogistiskt perspektiv sammanfattar 
Linell (2011) som socialt förankrade handlingar på följande sätt; här förkortat: 

(1) mycket tänkande sker i och genom direkt interaktion: ett samtal kan 
betraktas som en metod att tänka högt tillsammans;  

(2) man lär sig tänka i hög grad genom att lyssna och ta efter andra; de resurser 
vi använder i tänkande är av socialt ursprung; först när man tillägnat sig 
dessa resurser kan man tänka kreativt, innovativt, som enskild person;  

(3) mycket tänkande och minnande sker med stöd av olika artefakter: texter, 
räknare, datorer, internet, GPS-navigatorer etc;  

(4) det förekommer i olika samhälleliga institutioner, som skolan, polisen eller 
som här, i biblioteket, delvis former för hur och vad man minns;  

(5) lärande och minnande kan vara socialt distribuerat, det vill säga alla lär sig 
eller minns inte allt utan vi kan och minns olika delar och vi låter artefakter 
(texter, datorer etc) ta öven en mängd registrerande och till och med 
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analyserande funktioner. Detta är förutsättningen för teamarbete, inte minst 
i teknologibemängda miljöer (s. 440-441). 

I ett dialogistiskt perspektiv är det rimligt att anta, att utifrån den metod för 
tänkande som samtalssituationen skapar för fokusgruppen, så sker en aktiv och 
kontinuerlig samkonstrution både vid erinrande av det förflutna och 
föreställande av framtiden. Men det är en öppen fråga hur dessa orienteringar 
bakåt och framåt skiljer sig åt samt hur de förhåller sig till varandra vid 
tänkande kring framtiden som ett gemensamt dialogistiskt bidrag. Olika 
beståndsdelar, tankefigurer, idéer, argument osv. kan antingen återkomma kring 
de olika exemplen på bibliotekstyper över tid, eller skilja sig åt för olika 
tidssammanhang. Förhoppningen är att i denna uppsats få fram något av vad i 
det förflutna och samtiden som har spelat in, och vad av det som är med eller 
vad nytt som kommer till när samtalet kommer fram till nybyggnationen för 
framtiden i Mölndal. En del i en vidare fråga är även om samtalet möjligen kan 
antyda några särskilda sätt att förhålla sig till framtiden som är framträdande 
vid biblioteksverksamhetsutveckling. 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4 Metod

4.1 Dialog i fokusgrupp

På svenska ger Linells Samtalskulturer (2011) i två band en introduktion till 
hur man analyserar kommunikativa aktivitetstyper i samhället. Metodkapitlet i 
Dialogue in Focus Groups (Marková et al 2007) är kort och begripligt mot 
bokens föregående ställningstagande och exempel. Här följer ett kort urval av 
vilka inslag ifrån dessa som kom att ingå i den här undersökningen. 

Samtalsanalys i Harvey Sacks efterföljd är oerhört detaljerad medan det senare 
här i analysen finns en återgivning av fokusgruppens samtal enbart som 
sammandrag. Vid detaljerad samtalsanalys söker man efter folks metoder för 
meningsskapande. Här kommer fokus ligga på en nivå ovan med ett sökande 
efter tankefigurer och sägningar m.m., vilka antas vara uttryck för hur idéer 
cirkulerar socialt delad kunskap, med ett särskilt intresse riktat mot hur dessa 
används för minnande och formulerande av framtiden. I ett dialogistiskt 
perspektiv är antagandet att fokusgrupper har många likheter med vardagliga 
samtal samt att samtalet till stora delar består av common sense-kunskaper och 
sociala representationer, men även om detta rör socialt delade kunskaper, så 
kan de skilja sig åt; likt vi t ex kan ha olika intentionsdjup i vad vi menar 
med demokrati, så kan två bibliotekschefer mena sammantaget något olika 
saker med bibliotek (Marková et al 2007, s. 18-19). 

Common sense-kunskap i ett dialogistiskt perspektiv betonar diversiteten och 
heterogeniteten i vardagligt vanetänkande, dialogiska spänningar mellan 
argumentationer och motsägelser, medan andra traditioner, Marková et al 
jämför med Alfred Schütz, lyfter fram andra aspekter, som att vi antar att andra 
gör liknande vardagsantaganden, eller delar likartade förväntningar på 
reciproka sätt. Sociala representationer är former av socialt delad kunskap om 
specifika sociala företeelser i allmänna diskurser, som de om galenskap, 
demokrati, medborgarskap, terrorism osv. Sociala representationer kan skiljas 
från common sense genom att de alltid kommunicerar något om något, genom 
att hänvisa till saker som är relevanta för den allmänna debatten. (Marková et 
al 2007, s. 20-21) Man kan säga att common sensekunskap på vissa sätt är mer 
sluten genom vanor, även om vi använder oss av den hela tiden, så märks det 
snarare när den saknas eller när man försöker bryta mot den. Sociala 
representationer påverkas av individers erfarenheter, förväntningar och 
förståelse av syften i situationen, men sociala representationer har ändå 
diskursiva inslag genom att interaktionen relaterar till språkligt 
kommunicerade referensobjekt. (Marková et al 2007, s. 23) För den här 
uppsatsens del handlar det om att från samtalet försöka få fram några 
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återkommande drag i common-sense kunskapen och de sociala 
representationerna kring hur man tänkt och tänker framtid och bibliotek. 

För att ta reda på vad detta innebär och hur det fungerar, så behöver man 
erfarna informanter som både minns hur det var och även arbetar med hur det 
ska bli – i den här uppsatsen bibliotekscheferna och samordnaren, som tidigare 
hade verksamhetsansvar för en filial. För att börja skapa en medvetenhet 
utifrån praktiken skulle man behöva veta hur några olika bibliotekstyper över 
tid var tänkta att möta den framtidens behov, och hur dessa erfarenheter idag 
kan sägas ha inflytande över hur vi skapar en slags episodiska minnesbilder av 
framtiden när vi planerar verksamhetsutveckling, bygger om eller planerar helt 
nya bibliotek. 

Fokus-samtalet spelades in i ett sammansträdesrum i Göteborgs stadsbibliotek 
fredagen den 6 maj 2016. Moderator var uppsatsförfattaren Josefin Thorn. 
Samtalsdeltagare var Anette Eliasson, bibliotekschef Mölndal; Christina 
Persson, bibliotekschef Göteborg; samt Erik Boström, bibliotekschef, och 
Monica Vahlén, samordnare, Partille. Följande frågor i en kronologisk 
disposition utgjorde ramen för ett samtal som tog 2 timmar och 37 minuter: 

• Vad minns ni av Möhlenbrock som drivande för den biblioteksorganisation 
han satte för göteborgsområdet på 60-talet? Har den fortfarande någon roll 
för hur vi tänker oss framtiden här idag? 

• Varför saknar framtiden filialer? (Diskussion av exemplet Vallhamra, 
Partille) Hur kom det sig att huvudbiblioteket är det enda som är kvar i 
Partille?  

• Hur har Göteborgs stadsbibliotek byggts om och utvecklats med sikte på 
framtiden? 

• Mot bakgrund av de bibliotekstyper och teman vi har diskuterat hittills, vilka 
kan ni se finns med i planeringen av nya Mölndals stadsbibliotek och vilka 
andra nya inslag kan ni se har kommit till? 

Svaren på dessa frågor är ovanligt långa; ibland längre monologer, ibland 
diskussioner eller samtal. Detta har väckt en hel del funderingar kring hur detta 
ska överföras till text. Dialogism ser ju samtal som en metod att tänka 
tillsammans (se Linell ovan), så det kan vara vanskligt att ta bort för mycket av 
samtalet samt att inte låta det förlöpa över tid som det faktiskt gjorde. 
Samtidigt skulle en fullständig återgivning av ett fokusgruppssamtal, som i 
exemplet med ett sådant i Linells Samtalskulturer (2011, s. 30-33), där man 
kan se tid för pauser, betoningar, alla hummanden osv., göra den ändå långa 
resultatdelen till en oöverskådlig mastodont. Den praktiska kompromissen blev 
att göra ett sammandrag med vissa exempel av citat. Mycket information som 
en samtalsanalytiker skulle önska saknas alltså, men jag menar att det här är en 
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rimlig nivå för att få fram några jämförbara resonemang på en nivå ovan själva 
meningsskapandet i samtalet, för att lyfta fram vilka tankefigurer, sägningar, 
eller perspektiv, som samtalsdeltagarna tar upp under fokusgruppssamtalet. 
Urvalet av samtalsdeltagare bygger på att de både har erfarenheter för att 
minnas samt att de fortfarande i idag arbetar med att utveckla de bibliotek de 
representerar. Samtliga bibliotekschefer har forskarutbildning och har själva 
arbetat med intervjumaterial och frågor som informerat samtycke, så de kan 
sägas ha god insikt i vad det innebär att delta i ett fokusgruppssamtal. 
Samtidigt framstod det som omöjligt att göra deras uttalanden anonyma utan 
att förlora substansen i vad de säger, med följden att de uttalar sig som erfarna 
yrkespersoner, som är medvetna om att de samtidigt representerar sin 
organisation. 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5 Resultat och analys

I detta resultatkapitel följer fokus-samtalet en kronologisk disposition, från 
1960-talets framväxt av en biblioteksorganisation för Göteborgsområdet, via 
exemplen med filialer och huvudbibliotek i Partille och ombyggnationen av 
Göteborgs stadsbibliotek, till nybyggnationen av ett stadsbibliotek som ska stå 
klart i Mölndal 2018. 

5.1 Epoken Möhlenbrock

I den här delen av samtalet är det Christina som berättar om Möhlenbrock, dels 
för att det rör något som är uppenbart för de andra i samtalssituationen – 
Göteborg är hennes ansvarsområde, så hon har en underförstådd förtur att 
uttala sig mest – dels för att hon har längst erfarenhet och har arbetat i 
Möhlenbrocks organisation, som hon nu pratar om. Denna för 
samtalsdeltagarna givna institutionella ordning antyder något om hur minnande 
går till inom just bibliotek. 

Den sammanhängande redogörelsen med substans som Christina gör på 
omkring en kvart hör till ovanligheterna i vanliga samtal, vilka fokus-samtalet 
söker efterlikna. Även om samtalsdeltagarna inte arbetar ihop så känner de till 
varandra väl och vet att de andra vet vad de pratar om; ingen avbryter utöver 
att man fyller i med exempel eller förtydliganden. De framstår som socialt 
kända i sin krets för att veta vad de pratar om även när det gäller 
andrahandskunskaper. 

Vad som händer i samtalet är att Anette börjar göra en slags sammanfattning – 
”Det slår mig när du berättar om detta… ” – för att få ut andemeningen i vad 
Christina har sagt och kopplar den till moderatorns inledande fråga. I 
samtalsanalys kallas en sådan sekvens för ”formulation” eller ”summary 
account”, vilka utmärks av att man stämmer av om samtalsdeltagarna har 
uppnått en samsyn på vad de pratar om, vanligen innan man växlar 
samtalstema. 

I ett dialogistiskt perspektiv kan man också notera att Anette och Erik och sen 
främst Christina och Anette plötsligt börjar prata i varandras uttalanden – 
deltagarna gör en slags samkonstruktion av poängen: Dels att de enhetliga 
system som började byggas upp med Möhlenbrock gör att till och med de 
fysiska miljöerna tenderar att bli väldigt lika, dels att dessa system har skapat 
en mängd vanor och rutiner, som att man jobbar utifrån en disk i någon slags 
hierarkisk organisation; ” ’med ett huvud och armar’, när vi skulle kunna 
arbeta mer i nätverksformer, ”så sitter ändå den traditionella strukturen kvar i 
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oss medarbetare, liksom hur det ska vara, hur biblioteksarbete ska bedrivas, 
att den kulturen har blivit väldigt stark.” Vad Anette, Erik och Christina ringar 
in med sitt sammanfattande uttalande är att mycket av den traditionella 
organisationen har blivit förgivettagen biblioteksverksamhet, common sense: 
”Så på din fråga där om vad som lever kvar av den organisationen så kan jag 
känna att det är väldigt mycket som är kvar…”, vilket bekräftas av Christina, 
”…det är väldigt mycket som är kvar…”, och som utvecklas av Anette direkt i 
samma uttalande, ”..i våra föreställningar också..”. 

I ett perspektiv av minnande och framtid är det därmed de äldsta kvarvarande 
rutinerna, vanorna och föreställningarna, vilka återfinns på en nivå av common 
sense, som fortfarande spelar en roll när Anette bygger ett nytt stadsbibliotek i 
Mölndal: ”Det är ju en sak jag funderar på nu när man planerar för ett nytt 
bibliotek, hur man kan göra det annorlunda…”. 

På Sigges tid gjorde man som Sigge sa 

Samtalet om Möhlenbrock och det traditionella bibliotekssystemet fortsätter 
sen ytterligare med flera resonemang och diskussioner om den tidens syn på 
litterär kvalitet och följden att bibliotekssystemet blev ett system för fostran 
och folkbildning samt ett par konstateranden av Christina om Möhlenbrock och 
de system han verkade för, vilket inflytande de har haft: 

 …bara det att vårt system heter SAB-systemet visar betydelsen av Sveriges 
allmänna biblioteksförening som biblioteksföreningen hette tidigare, dom här 
nationella; biblioteksföreningen, bibliotekshögskolan, bibliotekstjänst, dom stora 
nationella organisationerna är ju dom som har präglat, det tänkande som har 
framförts inom dom, det är ju dom som har präglat en bibliotekarie i min 
generation helt och hållet. Å Möhlenbrock fanns ju i den sfären då som en 
människa… Det var många, å dom var ju alla bärare av den här tanken då, att 
bibliotek och bibliotekssystem ska se ut så här, vilket gjorde att det blev väldigt 
lätt att tänka, att det är detta som är rätt. Det är en stor kamp att diskutera ibland 
som bibliotekschef, att vi kan göra som vi vill. Vi lever i en underbar värld på 
biblioteken. Det är nästan inget, inte ens bibliotekslagen kan hindra oss från att 
göra vad vi vill egentligen. Vi kan göra så mycket, å det tänkandet, det fanns 
inte, utan på Sigges tid (Sigurd Möhlenbrock, min anm.) gjorde man som Sigge 
sa.” 

Rutinerna från införandet av rationella och enhetliga fysiska bibliotekssystem 
har till stora delar blivit till en slags common sense som präglat och burits av 
minst en generation bibliotekarier; vad som lätt uppfattas som rätt och egentlig 
biblioteksverksamhet. En nyckelmening är: ”Det var många, å dom var ju alla 
bärare av den här tanken då, att bibliotek och bibliotekssystem ska se ut så här, 
vilket gjorde att det blev väldigt lätt att tänka, att det är detta som är rätt.” 
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5.2 Saknar framtiden filialer?

Övergången från epoken Möhlenbrock till diskussionen om filialer sker via ett 
resonemang om vilken betydelse bibliotekslagen egentligen har gentemot 
politiker och för tilldelningen av resurser, vilket kan sammanfattas med att 
lagar och normer tenderar att öppna upp för att man lägger verksamheter på en 
lägstanivå samt att detta ändå inte hotar ett stort bibliotek som stadsbiblioteket 
i Göteborg. Det finns ingen politiker i Göteborg som ens funderar på att 
stadsbiblioteket skulle minska eller att de skulle göra mindre, enligt 
samtalsdeltagarna. Detta gäller mer för mindre bibliotek, trots att de kostar så 
lite i jämförelse med hur dyra stadsbiblioteket är. Det är de mindre biblioteken 
som blir nedläggningshotade. Det saknas en egentlig rationalitet i de här 
diskussionerna, enligt samtalsdeltagarna; till exempel är 300m2  1

nedläggningshotat trots att stadsbiblioteket är tjugofem gånger så dyrt och 
300m2 är det näst mest besökta biblioteket i Göteborg. En jämförelse med hur 
det var under den tidigare lågkonjunkturen på 90-talet väcker frågan om det 
kan vara mer en ideologisk fråga, än att det skulle handla om ren ekonomi och 
rationalitet, vilket sen i samtalet leder över till filialen Vallhamra i Partille som 
exempel. 

Samtalet kring filialer och huvudbiblioteket i Partille har några återkommande 
tankefigurer, främst att filialdöd och torgdöd hänger ihop. Om man i ett kvarts 
sekel fortsatte att bygga stadsdelar med ett bibliotek vid torget i samma anda 
som Möhlenbrocks generalplaner, så ändrades under samma tid folks vanor 
och de ekonomiska förutsättningarna för handel på sådana sätt att det i ett 
kommunalt ekonomiskt rationaliseringsperspektiv framstod som givet att det 
till slut räcker med ett huvudbibliotek i kommunens centrum.  

Monica: men det var ju den här tanken, stordriftstanken, rationalisering – där 
kommer den igen! som vi prata om, ja där dyker den upp – men att och då la 
man ned även Furulunds bibliotek [en f.d. filial, min anm.], så det blev ganska 
kortvarigt, det fanns ju till och med 2005. Men man klarade inte av att lägga ned 
Vallhamra bibliotek rent politiskt. Det var politikerna i nämnden som sa, nä men 
vi ska ha kvar ett litet bibliotek. Man halverade ytan, eller till och med, jag tror 
att det bara var kvar en tredjedel utav ytan och man minskade öppettiderna till 
tjugo timmar i veckan. Och det här pågick ett par år, sen så la man ned det. Det 
är ju klart, det kom ju inte folk, folk efterfrågar ju inte tjugo timmars öppna 
bibliotek och dessutom var det ju nästan inga affärer kvar på torget. Så det här, 
torgdöden tog ju död på biblioteket, så att det, idag har vi bara en liten 
biblioteksstation i fritidsgården. 

Den huvudsakliga tankefiguren kring torgdöd och filialdöd är att det finns en 
underliggande ekonomi som styr, oavsett om det nu bär sig att ha handel vid ett 
lokalt torg, eller ett bibliotek. Andra resonemang från samtalet som hakar i 
d e n n a t a n k e f i g u r ä r a t t k o m m u n e n g e n o m l y s t e s m e d e n 

  Filialen 300m2 öppnade i centrala Göteborg 2011, och var tänkt att finnas under tiden för 1

Stadsbibliotekets stängning och renovering. Biblioteket blev på kort tid ett av de mest välanvända och 
fortsatte hålla öppet även efter det att renoveringen av stadsbiblioteket stod klar.
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rationaliseringsutredning som stödde stordriftsfördelar. Det här kan ju ge ett 
intryck av att det blev mindre pengar i omlopp, men troligen handlar det om ett 
ganska komplext förlopp; fler får råd att ha en bil, vilket ger ändrade köpvanor, 
och man handlar inte lika mycket vid stadsdelstorget, och folk går därför inte 
förbi filialen i samma utsträckning: 

Erik: - Ett huvudbibliotek som ska ersätta filialer, det känns som att det är 
tidstypiskt, slutet på 80- och början på 90-talet, att man börjar tänka i 
ekonomiska termer 

Christina: - Det är absolut ekonomi i det. 

Monica: - Hm ja 

Erik: - Det är liksom, om vi nu ska hålla normen på nåt sätt nånstans, så får vi ta 
hem dom här resurserna. 

Anette: - Ja 

Erik: - Om det finns en filialdöd och tiderna gör att man sparar tills de inte ger så 
mycket längre. Det finns en slags sotdöd i det här med filialer: inköpen minskar, 
öppettider minskar, personalen minskar; då kan man lika gärna lägga det centralt, 
eller? 

Anette: - Ja, men kan det inte också ha att göra med.. Det är klart att ur 
kommuneffektivitet-tänk blir ju det naturligt, så om man tittar på siffrorna. Men 
det kanske också har att göra med, tänker jag, omvärlden, hur människor lever 
och gör och så. Jag tänker med bilar och att man tar sig mer, i och med att torgen 
inte finns kvar, alltså man åker till köpcentrum för att handla, att man beter sig 
på andra sätt – det är på det sättet också. 

En öppen fråga i samtalet är hur mycket lokaliseringen av bibliotek styr folks 
vanor. Utifrån Göteborgs samtida lokaliseringsutredning med jämförelser via 
ett amerikanskt köpcenter och lokaliseringen av det mindre men mycket 
välbesökta biblioteket 300m2, nära centrala Göteborgs kommersiella centrum, 
så verkar samtalet tyda på något självklart, men i praktiken över längre tid är 
det svårt att upprätthålla, nämligen att biblioteket ska ligga dit folk ändå ska, 
för att det i ett ekonomiskt och politiskt perspektiv ska motivera sin existens, 
men det är ändå inte alltid det räcker. Lokaliseringen av ett bibliotek sker på en 
längre tidsskala, än hur människors rörelsemönster och vanor ändrar sig. I det 
perspektivet kom filialer att framstå som mindre relevanta satsningar över tid; i 
det här fallet byggs den sista filialen i Furulund, Partille under andra halvan av 
80-talet, men blir kortvarigt och läggs ned 2005 medan det var politiskt svårt 
att lägga ned Vallhamra, som gradvis kom att omvandlas till en 
biblioteksstation inne i en fritidsgård i stället. 

Efter ekonomiska skäl och lokalisering i förhållande till människors ändrade 
vanor och rörelsemönster framträder en tredje tankefigur utifrån vad som 
benämns som 70-talets stora innovation, de statliga kulturpolitiska målen. 
1970-talets kulturpolitik sägs ha skapat bland annat de integrerade skol- och 
folkbiblioteken, men den skapade också biblioteket som ortens kulturhus med 
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mer kultur i än bara bibliotek. En iakttagelse samtalsdeltagarna går igenom är 
erfarenheter av att folkbibliotek och skolbibliotek snarare fungerade som en 
kombination av två parallella verksamheter med sina kulturpolitiska mål 
respektive läroplaner med elevernas mål. De olika vuxengrupperna som 
använde integrerade skol- och folkbibliotek beskrivs som att de inte pratade 
samma språk, man hade inte riktigt samma praktiska syften med 
biblioteksverksamheten. Detta gav en slags identitetslöshet åt denna typ av 
bibliotek, där det vanligen kom sig att biblioteket fick sköta det mesta, oftare 
än att skolledare hade en klar uppfattning om hur biblioteket är en del av och 
ingår i den pedagogiska verksamheten. Eftersom dessa bibliotek sällan var 
integrerade i den pedagogiska verksamheten var de lättare att skala bort utifrån 
ett skolperspektiv, den dagen frågan kom upp om ett integrerat skol- och 
folkbibliotek skulle vara kvar. Vidare framhålls ramväxlingar när det 
bestämdes att varje skola skulle ha ett skolbibliotek, där medel fördes över från 
folkbiblioteket till skolledarna, vilka använde dessa medel till annat än 
bibliotek, som en bidragande urholkning av filialernas förutsättningar att vara 
relevanta i människors vardag. 

I ett perspektiv av minnande är denna tid från 1970-talet och framåt 
strukturerat efter hur de kulturpolitiska målen alltmer kom att tas över av 
ekonomiska perspektiv från mitten av 80-talet, då det plötsligt verkar som att 
pengarna börjar ta slut, samtidigt som verksamheterna blir dyrare med ökande 
kostnader för automater och den digitala sidan. Oklart varifrån, men från slutet 
av 1980-talet verkar det i kommunen ha funnits en blocköverskridande samsyn 
på att det räcker med ett huvudbibliotek, vilket ytterligare befästes i 
genomgripande rationaliseringsutredningar. Det är rimligen så, att när det 
saknas en klar berättelse för minnandet, att det då rör sig om ett komplext 
socialt distribuerat förlopp där samtliga inblandade bara gjort vissa delar och 
en stor del minnande och analyserande funktioner sker med till exempel ett 
vardagligt program som Excel (vid de ekonomiska analyserna), vilket över tid 
bidrog till att sprida och forma ett alltmer ekonomiskt perspektiv på 
verksamheten. Vad samtalsdeltagarna tar upp i sina resonemang är i hög grad 
de synliga konsekvenserna av ett sådant ekonomiskt perspektiv. 
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5.3 Ombyggnationen av Göteborgs stadsbibliotek

Samtalet kring ombyggnationen av Göteborgs stadsbibliotek har några 
återkommande tankefigurer. Dels kring framtiden men också om 
”kärnprocesser”, användarorientering och jämlikhet/delaktighet. 

Det samtida biblioteket och kärnprocesser 

Det tog ungefär tio år att planera och utföra stadsbibliotekets ombyggnation. 
År 2004 var det första lokalbehovs-programmet färdigt. Biblioteket var alldeles 
för litet och det var slitet. Det man gjorde internt var att börja diskutera 
tillsammans, bland annat varför man fanns, vad man ska bidra med och vilken 
typ av bibliotek man ska vara. Tre kärnprocesser slogs fast; media- och 
informationshantering, inspiration och handledning i olika former. Man slog 
även fast att man skulle arbeta utifrån ett användarperspektiv. Man tyckte så 
klart att det var jättesvårt att sia om framtiden och till slut enades man om att 
man inte skulle prata om det ”framtida” biblioteket: 

 Christina: Och det styrde nog jag lite grann, delvis efter att i tjugo års tid eller 
trettio eller fyrtio, jag har ju varit i den här branschen i över fyrtio år nu faktiskt, 
så har jag varit på oändligt antal konferenser som hette det framtida biblioteket 
eller framtidens bibliotek…[…] Och så sa vi så här, att vi får bli bättre på att 
vara det samtida biblioteket, vad är samtiden? 

Flexibilitet och jämlikhet  

En viktig del i arbetet var att tänka flexibilitet, och att det hörde ihop med att 
vara just samtida. Att man förbereder möjligheten för att kunna ändra om, både 
i det fysiska rummet men även i arbete med den programverksamhet man 
själva anordnar, som är en viktig del i den inspirerande kärnprocessen. Efter att 
biblioteket varit stängt i två år och när man kom tillbaka till de nya lokalerna, 
så tappade många fotfästet lite. Man föll tillbaka in i en dåtida 
samlingsorientering.  

Man ville också ha synen på sig själv som handledande, att bibliotekarien inte 
alltid är den som kan mest men att man kan lotsa fram den som vill ha hjälp i 
systemen, och att det handlar om att man vill ha jämlika möten. 
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Flytande bestånd 

Efter att samtalet handlat mycket om det fysiska biblioteket, att man ville ”slå 
ut” tegelväggarna och på så sätt öppna upp det som man kände var ett ganska 
slutet hus, så övergår det sedan till ett samtal om flytande bestånd. 
Stadsbibliotekets tidigare roll som hierarkiskt högst upp har ändrats i och med 
införandet av flytande bestånd. Genom att alla bibliotek (och därmed 
besökarna) har tillgång till i stort sett alla medier, så menar man att det blir mer 
jämlikt. Den hierarkiska skillnaden mellan bibliotek jämnas också ut. Detta är 
dock en förändring som inte bara setts som positiv internt. 

 Christina: …har du ett flytande bestånd måste alla utföra rutinerna lika, och dom 
som inte gillar det flytande beståndet, dom följer ju inte handboken, så där är det 
ju; Århus och Köpenhamn har ju flytande bestånd sedan 10 år och där är detta 
ingen fråga längre 

Det underförstådda i samtalet blir att man ofta varit tveksam och misstänksam 
inför förändringar, men att man med tiden införlivat dessa när man märker att 
det fungerar. GÖK-projektet  kommer också på tal, som på sin tid rörde upp 2

många känslor, men som idag inte anses speciellt kontroversiellt över huvud 
taget.  

Den digitala världen har förändrat förutsättningarna helt och hållet 

Samtalet fortsätter in på den digitala utvecklingen och hakar i tidigare 
resonemang om jämn fördelning och nätverkande. Tidigare såg man de olika 
b ib l io teken som egna hus , medan b ib l io tek ä r mycket mer 
nätverksorganisationer idag, med gemensamma cirkulationssystem och digitala 
tjänster såsom Fråga biblioteket. I och med den digitala tekniken så ändrades 
synen på hur man delar upp verksamheter. Man ser det som en viktig del i 
verksamhetsutvecklingen, vilket samkonstrueras av Christina och Anette: 

 Christina: - Ja, så det är väl den digitala världen, it-världen, som har förändrat… 

Anette: - ..förutsättningarna helt och hållet 

Christina: - ja, förutsättningarna är helt förändrade 

 Projektet gick bland annat ut på att köpa medier utifrån låntagarnas efterfrågan, samt exponera böcker 2

på ett nytt sätt för att väcka läslust. Man omvärderade även folkbildnings- och kvalitetsbegreppet. 
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5.4 Mölndals framtida stadsbibliotek

En intressant iakttagelse här i början av samtalet om Mölndal är att bibliotek 
för barn, på deras villkor, kommer upp som första tema när samtalet kommer in 
på att bygga framtidens bibliotek i Mölndal. Det sägs inte explicit, men Anette 
säger inte bara att Göteborgs stadsbiblioteks barnavdelning för de minsta 
barnen (Mini) är bra för att vara artig mot Christina, utan det är hennes 
erfarenhet av att över de senaste åren ha besökt väldigt många nybyggda 
bibliotek, och då har hon funnit att Mini på Göteborgs stadsbibliotek utmärks 
av ett ovanligt genomfört användarperspektiv. Vidare så anför Christina några 
av skälen till vad som ligger underförstått i att barn får en sådan framskjuten 
plats i samtalet om framtiden, nämligen att i uppdraget hänger lag, städernas 
ambitioner och forskningsläget ihop kring att: ”det är liksom forskningsbelagt 
då de enorma segregationsskillnaderna som barn växer upp med, att de har så 
fruktansvärt olika förutsättningar beroende på var i staden de växer upp, om 
de överhuvudtaget ska lyckas i livet…”. Man kanske inte ska göra för stor 
analytisk poäng av det, men det är ändå så att i det här temat framstår barn som 
framtidens människor utifrån hur ett f lertal förväntningar på 
biblioteksverksamhet kommer samman. 

Århus, inspiration och delaktighet 

Århus framstår som en förebild när det gäller att tänka nytt inför framtiden, att 
avvika ifrån traditionella normer i försöken att skapa inspirerande miljöer och 
möjligheter till delaktighet. Översatt till Göteborgs stadsbibliotek blir det 
konkret en fråga om var ett makerspace ska ligga, och en liknande process 
pågår i Partille, men samtalet lyfter även fram hur bibliotekariernas kompetens 
kan användas i sammanhang som inte ger traditionella utlån, till exempel att 
man skapar egna Spotify-listor som användarna kan ta del av. Även om detta är 
samtida företeelser biblioteken har att förhålla sig till, så återgår 
förhållningssätten mycket på folkbildningscirklarna och den traditionens tankar 
om allas delaktighet och jämlikhet. Vad samtalsdeltagarna här beskriver är hur 
äldre arbetssätt kommer tillbaka i ny tappning när fokus över tid framhåller 
värden som delaktighet och jämlikhet. 

Bredvidperspektiv, delaktighet och att facilitera 

Ett sätt att ta sig an framtiden, som Anette beskriver, är att påbörja en 
förändring av vanor och förhållningssätt, och sedan hålla i och försöka 
utveckla det ännu mer, vad Anette kallar för bredvidperspektivet: ”det här 
jämlika mötet som vi är ute efter, att stå bredvid varandra, att dela samma bild 
av världen…”. Tillvägagångssättet här är att utveckla en samtida relation med 
användarna, som de sedan tänker ta med sig in i det nya, framtiden. Här hakar 
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hon i Christinas tanke om Göteborgs stadsbibliotek när hon pratade om 
handledning som en kärnprocess i verksamheten, att man har ett 
jämlikhetstänk, att man handleder snarare än står med pekpinnar. På ett sätt 
skulle detta kunna liknas vid ett försök att förskjuta common sense - från hur 
man kunde vänta att en bibliotekarie förhöll sig, till exempel på en 
fackavdelning på Göteborgs stadsbibliotek vid slutet av 1960-talet - till ett mer 
samtida och jämställt sätt att arbeta bredvid varandra. Här återkommer även 
temat barn och hur de i Mölndal har arbetat och arbetar med att skapa 
förutsättningar för barns delaktighet samt att det är mycket kvar att göra för att 
skapa en jämbördig relation. Härtill kopplas en tankefigur om att biblioteket 
kan vara med och ”facilitera” för andra vid externa samarbeten, och att man 
tillsammans kan göra saker som hänger ihop med bibliotekets idé. 

Att laborera med tanken om vad ett nytt bibliotek är  

Om man jämför utvecklingsarbetet i Mölndal med en Möhlenbrocksk 
generalplanering med normer och standarder får man en bild av hur flera 
medarbetare har varit engagerade i olika pilotverksamheter där de öppet 
ifrågasatt det traditionella bibliotek de har arbetat i. Bland annat genom att ha 
ett digitalt ”bibliotekslabb” och genom olika aktiviteter och samtal, försökt 
hämta in användarnas uppslag och förväntningar. De har arbetat förhållandevis 
lång tid med att planera och tänka kring var och när det ska bli ett nytt 
stadsbibliotek, vilket har gett upphov till mer explorativa arbetssätt. Samtidigt 
beskrivs det som svårt att tänka ”utanför boxen”, då man fortfarande är 
”fångad” i ett bibliotek, som ofta utgörs av ett slags lokaler med hyllor och en 
viss uppsättning möbler osv; vad man i ett perspektiv av minnande och framtid 
kallar att utgå ifrån det närmaste sammanhanget – detta sägs av Anette vara ett 
verkligt praktiskt problem i deras planering. 

Vi bygger för människor  

I det perspektiv av fysiskt informationssystem som Möhlenbrocks 
biblioteksorganisation kretsade kring, hade hyllorna med böckerna, själva 
samlingen, en central plats i hur man byggde och organiserade arbetsflöden. 
Vad Anette och Christina tar upp här är att, med alla digitala medievanor vi har 
idag och olika användningar av biblioteket, har det uppkommit mer behov av 
att helt enkelt ha någonstans att sitta, både enskilda sittplatser och grupprum. 
Exakt vad folk då gör när man besöker biblioteket är i detta perspektiv inte ett 
problem, utan kopplas senare till vad biblioteket står för; bibliotek som 
hållning och social praktik: 

Christina: Vi sa ju att vi bygger för människor och inte för böcker […] och det är 
väl det jag kan tycka att ett bibliotek är ju inte ett lager, en lagerlokal utan att 
bibliotek är ju en plats för människor att vistas i, kopplat till det som biblioteket 
står för… 
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En mental förskjutning totalt sett 

(forts. direkt från ovan) Anette: Men det är ju en mental förskjutning totalt sett 
som jag ser det… 

För tredje gången i samtalet så dyker barn upp som tema för framtiden, men 
vad Anette framförallt beskriver är svårigheterna med att gå från 
samlingsorientering till ett genomfört användarperspektiv. Både Christina och 
Anette har undervisat vid Bibliotekshögskolan, handlett studenter, genomfört 
och undersökt i olika projekt hur biblioteksverksamhet kan utformas och 
bedrivas mer på användarnas villkor och behov; de har kort sagt över längre tid 
både tänkt mycket kring och verkat för denna fråga, men ändå kommer det upp 
att det tar lång tid att förändra denna mentalitet i praktiken, samt att man även 
kan behöva en utomståendes granskande blick för att få syn på sin egen 
verksamhet.  

Anette: så kommer hon och säger och tittar på vårt bibliotek sa ”men hur har ni 
tänkt med läsmiljön här för barnen?” (skratt). Det var ju, ja ni vet hur det ser ut, 
en vanlig barnavdelning fullknökat med en massa böcker överallt. Det gick 
liksom inte, knappt ett litet runt bord och sitta kunde man göra och en liten 
tvåsitssoffa eller nånting. Det fanns ingen plats där barnen kunde sitta och läsa 
och ha lite mysigt eller så. […] Så viktigt det är att de kommer utifrån och tittar 
på en och säger nånting… Vi hade inte tänkt på det! 

Vad Anette kallar för en mental förskjutning totalt sett liknar ett slags kollektivt 
gestaltskifte där de tillsammans genom ett läsmiljöprojekt lyckades se hur de 
på mer samtida sätt kan skapa miljöer för barn. I den här meningen ligger 
Mölndal nära Göteborgs ambition, att vara ett modernt respektive ett samtida 
bibliotek. Den ”mentala förskjutningen” är en förskjutning av tidigare common 
sense-biblioteksverksamhet mot vad som i framtiden kan komma att bli det nya 
common sense; när den utomstående forskaren, som Anette refererar till, 
uppmärksammade något de själva inte ens reflekterat över, utmynnade detta i 
diskussioner om nya läsmiljöer och arbetssätt. Detta kan över tid komma att 
formas till de nya förgivettagna vanorna och förväntningarna på vad som utgör 
biblioteksverksamhet.  

Användning av teorier och modeller för fler perspektiv 

En direkt anledning till användningen av teorier och modeller som kommer 
upp sist i samtalet är att uppdraget blir alltmer komplext, en skrivning som 
”språkutveckling” omfattar i sig fler perspektiv av teoretisk art, än den tidigare 
något cirkulära uppfattningen att läsning är bra för att det är bra; man behöver 
helt enkelt känna till och tillämpa olika perspektiv för att driva samtida 
biblioteksverksamhet. Men i den här uppsatsens perspektiv av minnande och 
framtidstankar är det intressant att teorier och modeller lyfts fram i samtalet, 
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dels som ett sätt att förtydliga för en själv och andra i den grupp man arbetar; 
att förenkla en massa lösa trådar till en modell verkar vara ett sätt att reda i och 
ta sig an framtiden. I ett dialogistiskt perspektiv har vi här gått från common 
sense och kommit närmare vad som där kallas för sociala representationer, 
vilka alltid har en diskursiv referens. I samtalet nämns användningen av eller 
valmöjligheten bland en mängd olika perspektiv att tillämpa, vilka verkar ha 
funktionen att de bidrar till att artikulera för bibliotekarierna själva hur de ska 
reda i en komplex samtid, och sedan verka för att utgå från användarna när de 
utvecklar biblioteksverksamheten. 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6 Diskussioner och slutsatser

Syftet med den här studien var att synliggöra erfarenheter av och uppfattningar 
om hur man tänkt och resonerat kring hur folkbibliotek ska utformas och 
utvecklas, för att möta framtida behov i Göteborgsområdet, med några exempel 
från 1960-talet till idag. 

Mina frågeställningar var följande: 

1. Vilka huvuddrag kan man se i de samtals- och tankefigurer som är 
framträdande över tid när man planerat för framtida folkbibliotek?  

2. När man planerar ett nytt folkbibliotek idag, vilka uppfattningar har då 
inflytande enligt samtalsdeltagarna? 

De över tid framträdande dragen i de samtals- och tankefigurer som utifrån 
detta fokussamtal verkar ingå i den sociala uppkomsten av framtidstankar 
framstår schematiskt som: 

(1) Common sense – ordningar, vilka är de äldsta och segaste, som att 
bibliotek förväntas ha hyllor med böcker i en viss ordning, en 
informationsdisk där man kan fråga en bibliotekarie, osv.; vilket även 
hakar i ett tänkande kring samlingar och att det föreligger en enhetlig 
systematik i bibliotekssystemet, som det är lätt att tänka, att den är den 
rätta och givna. Historiskt återgår dessa resonemang i denna uppsats på 
de slags bibliotekssystem som Möhlenbrock representerar, 
uppbyggnaden av ett hierarkiskt och i grunden fysiskt bibliotekssystem, 
utgående från flöden av böcker mellan olika samlingar och låntagare i 
Göteborg under 1960- och -70-talet.  

(2) Socialt distribuerat minnande kring ekonomiska perspektiv, vilket 
gränsar mot common sense och återgår på att det finns en något mer 
artikulerad ekonomisk grund för om verksamheter bär sig eller inte, om 
det är så är handel eller filialer vid torg. Här är det svårt att avgöra om det 
faktiskt bara var så, som kommer fram i samtalet, att först verkar det ha 
funnits hur mycket pengar som helst och sen fanns det allt mindre, eller 
om det hela är mer komplext, som också kommer fram i samtalet, att 
människors rörelsemönster ändras och därför ändras den resurseffektiva 
lokaliseringen av bibliotek över tid. Intressant är i varje fall att tre av fyra 
samtalsdeltagare har arbetat i Partille över en sammantagen lång tid och 
ingen vet ändå exakt hur det kom sig att uppfattningen, att det räcker med 
ett huvudbibliotek i centrum, uppnådde en blocköverskridande acceptans 
under slutet av 1980-talet och som senare under 90-talet befästes i 
kommungenomgripande rationaliseringsutredningar. Här är det rimligt att 
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anta att det rör sig om socialt distribuerade komplexa förlopp, där olika 
delar av kommunen gör och minns sina delar. Samtidigt hålls det hela 
ihop över år, inte bara genom common sense, utan genom mer 
artikulerade företeelser, som att man använder vanliga datorprogram, till 
exempel Excel, för att analysera och prognostisera den kommunala 
budgeten.  

(3) Balans mellan samtida och traditionella arbetssätt vid 
verksamhetsutveckling är en samtals- eller tankefigur som återkommer 
kring både Göteborg och Mölndal, där man, i båda fallen utifrån en 
uttalad ambition att lämna samlingsperspektiv och gå mot 
användarperspektiv, samtidigt behöver få till att ha med en del av de 
traditionella ordningarna som ingår i system och förväntningar på 
bibliotek och att ha den lyhördhet för vilka nya medievanor och behov 
som användarna har i samtiden. Här handlar samtalen om att en realistisk 
nivå är att i varje fall försöka uppnå att vara ett samtida eller modernt 
bibliotek, särskilt för de yngsta besökarna, och inte flyta ut i några vagare 
resonemang om framtiden eller ett bredare kulturhusbegrepp. I dessa 
diskussioner ser man att både användare och personal har delvis olika 
perspektiv på var man ska lägga resurser för att uppnå en samtida 
biblioteksverksamhet; olika biblioteksrelaterade aktiviteter med olika 
historisk förankring och tidsskala som verksamheter samexisterar i dessa 
perspektiv.  

(4) Användningen av teori och modeller för att finna en systematik eller 
struktur för att ta sig an framtiden är slutligen den samtals- och 
tankefigur som är mest framåtsyftande. Häri finns flera inslag, som att 
biblioteksverksamhet över tid har blivit alltmer komplex och 
mångfacetterad, men också att uppdraget har blivit mer komplext; för att 
till exempel göra praktik av ett begrepp som barns språkutveckling 
behöver man känna till och tillämpa flera perspektiv på verksamheten. 
Teorier och modeller omtalas som förenklingar som används för att 
förtydliga, en strukturering av hur man tar sig an och beskriver 
framtiden, både när man kommunicerar med andra vad uppdraget består 
i, och när man behöver förtydliga en mängd lösa trådar för sig själva 
inom en personalgrupp, så tar man ofta till någon form av modellering 
för att möta en komplex verklighet. Under samtalet uppkommer till 
exempel formuleringen av nästa utmaning, att ta grepp om den 
uppsökande verksamheten och se: ”…hur benämner vi det? Hur visar vi 
för politikerna att det finns, och vad kallar vi det? Alltså, vad är det för 
slags arbete egentligen?”. 

Synen på användarna återkommer flera gånger. I Göteborg ville man ha ett 
tydligt användarperspektiv för verksamheten utöver de kärnprocesser man 
identifierade. I samtalet om Mölndal och det framtida biblioteket nämns även 
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detta, att man vill ha, Anette kallar det för bredvidperspektiv, ett jämlikt möte. 
Den här relationen till användarna är en av de aspekter som ofta är i centrum 
vid verksamhetsutveckling (se avsnitt 2.4.1). Den andra aspekten är relationen 
till samlingarna och den kan bland annat ses i samtalet kring Göteborg och 
programverksamheten. Att man vill ”öppna upp” medierna och skapa ett 
intresse för att gå vidare och på så sätt koppla ihop olika medievärldar med 
programmen. I båda fallen rör man sig från ett samlingsperspektiv till ett 
användarperspektiv, vilket i praktiken sen tar sig uttryck i en strävan att vara ett 
samtida bibliotek som försöker svara upp emot användarnas föränderliga 
medievanor; i handledning eller bredvidperspektiv som mer jämlika sätt att 
förhålla sig till användarna; samt till olika sätt att skapa delaktighet och 
inspiration. 

I avsnittet om Möhlenbrock samkonstruerar Christina och Anette betydelsen av 
de ordningar och rutiner som tillkom på 1960-talet, och som de uppfattar 
fortfarande har stort inflytande på hur man idag planerar för ett nytt 
folkbibliotek, särskilt på en nivå av vardagsrutiner och common sense, vilka 
därmed framstår som särdeles rotade uppfattningar som tar lång tid att gradvis 
förändra. De ekonomiska perspektiven som framkommer mycket i samtalet 
kring filial- och torgdöd är däremot inte lika framträdande i diskussionerna om 
samtiden och framtiden, utöver att ett resurseffektivt bibliotek som 300m2 
verkar vara på väg att läggas ned, och att Anette i samband med nya former för 
samarbete ser det som en självklarhet att de inte kommer få fler tjänster i 
framtiden. 

En annan återkommande uppfattning är att det digitala samhället skapar nya 
förutsättningar att gå från en tidigare mer hierarkisk organisation mot en 
nätverksorganisation, men att detta också delvis motverkas av att 
bibliotekssystemen i rätt hög utsträckning har byggts upp kring traditioner som 
systematiserats och därefter digitaliserats. Ännu en tanke är att det digitala 
eventuellt har öppnat upp för större spridning av idéer inom professionen 
nationellt och internationellt, och hur det har påverkat utvecklingen. 

Något som inte förutsågs men som egentligen är rätt självklart är att mycket av 
de insatser eller planer som diskuteras kretsar kring att ge barn och unga bättre 
förutsättningar att möta framtiden. Detta är i sig inget nytt, utan återgår på de 
ursprungliga idéerna om folkbiblioteket. Redan Valfrid Palmgren (se avsnitt 
2.1), och senare även Sigurd Möhlenbrock, lyfte särskilt fram barnen som en 
grupp att rikta in verksamheten mot. 

Deltagarna visar överlag ha en historisk medvetenhet. Rimliga förklaringar till 
detta torde vara att de arbetat under lång tid, både som folkbibliotekarier, 
forskare inom BoI, och senare chefer och därigenom arbetat nära 
verksamhetsutvecklingen. Som sådana får man anta att de ligger ”i framkant”. 
De är ense om det mesta, men återger också andra synsätt som de tagit del av. 
Deras utsagor tyder också på den evolutionära utvecklingen som skett, det nya 
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som införlivats och den skepsis som funnits. I samtalet om flytande bestånd 
nämns att alla medarbetare inte varit odelat positiva; Århus och Köpenhamn 
har ju flytande bestånd sedan 10 år och där är detta ingen fråga längre. 

Den här studien fokuserade på fyra olika bibliotek i ett avgränsat område. 
Frågan är hur generaliserbarheten ser ut gentemot resten av Sverige? Kanske 
skulle man få andra berättelser om man studerade andra lokala områden. 
Man kan fråga sig vad som är nytt av detta? Man kan till exempel se en vilja 
till förnyelse, och något av en kritisk självbild, att man är så pass långsam i 
utvecklingen. Självkritik kan som bekant vara både bra och dålig. Med 
bakgrund av den forskning som finns kring bibliotekshistoria, 
biblioteksutveckling och den identitet som finns inom professionen och 
institutionen så visar de resultat jag kommit fram till, att det är såhär det 
upplevs. Detta stämmer med det som Hansson (se avsnitt 2.4) menar, att 
utvecklingen är långsam, och det kan egentligen inte vara på något annat sätt, 
om man vill fortsätta längs den hållbara vägen och fortsätta vara relevant. 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Förslag till vidare forskning

Ett historiskt spår vore att reda ut mer av vilket inflytande bibliotekspatriarker 
som i likhet med Möhlenbrock formade de olika nationella och lokala system 
som fortsätter att sätta sin prägel på den infrastruktur vi lever med idag. Här 
krävs en vidare analys. Under en anmärkningsvärt lång period på 1900-talet 
hade Socialdemokraterna regeringsinnehav och samtidigt växte 
folkbibliotekens infrastruktur fram. Möhlenbrock var som bekant aktiv inom 
både socialdemokratin och folkrörelsen. Hur mycket påverkade detta? Valfrid 
Palmgren, som fått sin ikonstatus som folkbibliotekens anmoder kom ju från 
konservativt håll och var dessutom kvinna. Hur har detta satt sin prägel på hur 
man ser på sig själv, och kanske än mer intressant, hur det politiska 
intresset har utvecklats.  

Det skulle även vara intressant att sätta de resonemang om hur 
biblioteksutveckling har skett (som framkom i samtalet) i relation till olika 
förhandlingar och politiska beslut, kanske skulle ett liknande fokusgrupp-
samtal med lokala politiker ge en bredare förståelse för hur man över tid har 
sett på framtiden (och samtiden) för bibliotek. Kanske får vi då en något 
annorlunda berättelse? I samtalet framkommer uppfattningen att folkbibliotek i 
Sverige har varit likriktade, främst utifrån att en mindre krets människor hade 
ett normerande inflytande. Det väcker frågor om folkbibliotek faktiskt är mer 
olika idag, eller om man i framtiden även kommer att se oss som ganska 
likriktade, till exempel till följd av ett eventuellt normerande inflytande från 
Kungliga biblioteket, i och med deras nya uppdrag med den nationella 
biblioteksstrategin?  

Mitt fokus har varit folkbibliotek. Ett annat spår skulle kunna vara att 
undersöka forskningsbibliotek genom en liknande ansats. De kombinerade 
biblioteken nämndes under samtalet, och man uttryckte det svåra i att dels 
befinna sig inom två olika politikområden, kulturen och utbildningen. Hur har 
denna utveckling sett ut lokalt som nationellt? I och med den nya 
bibliotekslagen så stärktes argumenten för skolbiblioteken. Där har vi både en 
intressant utmaning och skäl att ytterligare analysera deras historia och framtid. 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