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Abstract  
Avhandlingens syfte är skapa kunskap om de möjligheter och utmaningar som olika 
verksamheter kan medföra för folkbibliotekens sociala legitimitet i ett digitaliserat 
samhälle. Utgångspunkten i avhandlingen är att när olika verksamheter erbjuds, kan 
olika förutsättningar för folkbibliotekens sociala legitimitet stärkas eller försvagas 
beroende på hur dessa verksamheter uppfattas. 
 
Social legitimitet beskrivs i avhandlingen utifrån två dimensioner. Den första 
dimensionen av social legitimitet bygger på att en organisation upplevs vara trovärdig. 
En trovärdig organisation är en organisation som upplevs vara förutsägbar och som 
erbjuder det som förväntas av den. Den andra dimensionen av social legitimitet bygger 
på att en organisation upplevs vara lämplig. En lämplig organisation är en organisation 
som upplevs kunna fylla de behov som finns i ett särskilt sammanhang. Vad som 
upplevs vara trovärdigt respektive lämpligt beror på rådande normer i sammanhanget 
ifråga. En organisations sociala legitimitet beror därmed inte på hur organisationen är 
utan på hur den upplevs vara utifrån rådande normer. Avhandlingen är skriven utifrån 
ett nyinstitutionellt perspektiv. Enligt detta strävar organisationen efter att följa 
rådande normer även om det inte är det mest rationella eller effektiva valet för 
organisationen ifråga. Enligt vissa studier kan folkbibliotekens strävan efter legitimitet 
till och med försvaga eller reducera verksamheterna på sikt. Därför har begreppet 
hållbar organisation inkluderats i analysen. I avhandlingen förstås en hållbar organisation 
som en organisation som bland annat är utformad utifrån sitt givna uppdrag. Om en 
organisation erbjuder verksamheter som inte är i enlighet med organisationens 
uppdrag, kan organisationens hållbarhet påverkas negativt. I förlängningen kan detta 
utmana organisationens sociala legitimitet då icke-hållbara organisationer inte kan 
förhålla sig till rådande normer. 
 
Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av en kappa och fem 
artiklar. Artiklarna är resultat av tre empiriska undersökningar: två webbenkäter som 
har besvarats av svenska folkbibliotekschefer och 19 semistrukturerade intervjuer med 
kommunpolitiker. Syftet med den första webbenkäten var att kartlägga och få ökad 
förståelse för svenska folkbiblioteks situation. Enkäten innehåller frågor om bland 
annat folkbibliotekens externa samarbete, upplevda utmaningar och hot. Syftet med 
den andra webbenkäten var att kartlägga vilka icke-traditionella bestånd som erbjuds 
på svenska folkbibliotek och få förståelse för med vilka argument som dessa bestånd 
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erbjuds. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 19 kommunpolitiker där 
respondenterna bestod av ordföranden för de nämnder eller för de utskott under vilka 
folkbiblioteksfrågor sorteras i respektive kommun. Syftet med intervjuerna var att få 
ökad förståelse för svenska kommunpolitikers föreställningar om och förväntningar på 
folkbibliotek. Baserat på den gjorda analysen av det empiriska materialet presenteras i 
avhandlingen följande slutsatser:  
 
För det första är analoga läs- och litteraturrelaterade verksamheter framträdande på 
svenska folkbibliotek. Det kan bekräfta föreställningen om folkbibliotek som 
förmedlare av läsning och analoga böcker. När folkbibliotekens erbjudna 
verksamheter bekräftar rådande föreställningar, kan folkbibliotek uppfattas som 
trovärdiga och deras sociala legitimitet kan möjliggöras. Den bekräftade 
föreställningen kan samtidigt begränsa hur externa grupper uppfattar folkbibliotekens 
möjligheter att i ett digitaliserat samhälle kunna möta behov som inte är relaterade till 
läsning och litteratur i ett analogt format. Det kan utmana folkbibliotekens lämplighet 
och sociala legitimitet. 
 
För det andra kan föreställningar om folkbibliotek vidgas om verksamheter erbjuds 
som kan uppfattas ligga utanför folkbibliotekens läs- och litteraturrelaterade 
verksamheter. I min empiri framkommer att när sådana verksamheter erbjuds, 
motiveras de ibland inte med hänvisning till folkbiblioteken. När erbjudna 
verksamheter inte förankras i folkbiblioteken, finns risk för att dessa verksamheter inte 
uppfattas som folkbibliotekens utan som verksamheter som folkbibliotek råkar 
erbjuda. En sådan utveckling kommer troligtvis inte vidga externa gruppers 
föreställningar om folkbibliotek och folkbibliotekens sociala legitimitet kommer 
därmed inte att möjliggöras genom detta. Frånvaron av förankring i folkbiblioteken 
kan också medföra att de erbjudna verksamheterna inte ligger i linje med 
folkbibliotekens uppdrag. I ett längre perspektiv kan detta utmana folkbibliotekens 
sociala legitimitet då icke-hållbara organisationer sannolikt inte kan förhålla sig till 
rådande normer och riskerar därmed att uppfattas som varken trovärdiga eller 
lämpliga. 
 
För det tredje kan den digitala utvecklingen skapa nya möjligheter för 
folkbibliotekarier att nå ut till nya grupper i samhället och nya möjligheter för 
allmänheten att ta del av folkbibliotekens verksamheter. När så sker kan folkbibliotek 
uppfattas fylla nya behov i samhället och därmed betraktas som lämpliga vilket kan 
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främja folkbibliotekens sociala legitimitet. Samtidigt visar avhandlingens empiri att 
dessa möjligheter kan begränsas till följd av resursbrist. Brist på resurser kan medföra 
att verksamheter erbjuds på sätt som upplevs vara icke adekvata och att 
folkbibliotekens sociala legitimitet istället utmanas. En vidare fråga är vilka 
verksamheter som erbjuds genom de nya möjligheter som har skapats genom den 
digitala utvecklingen. Om dessa är läs- och/eller litteraturrelaterade, kommer de 
sannolikt inte bidra till att folkbibliotek uppfattas kunna fylla nya behov. Istället kan 
föreställningen om folkbibliotek som förmedlare av läsning och litteratur bekräftas, 
med den skillnaden att det nu sker i ett nytt format. Eftersom det innebär att 
förväntade verksamheter erbjuds, kan detta komma att stärka folkbibliotekens 
trovärdighet. Den bekräftade föreställningen kan samtidigt begränsa vilka behov som 
folkbibliotek föreställs kunna möta och därmed kan folkbibliotekens lämplighet och 
sociala legitimitet utmanas. 
 
Avslutningsvis, såsom nämnts i abstractets inledning beskrivs social legitimitet i 
avhandlingen utifrån två dimensioner där social legitimitet förstås bygga på en upplevd 
trovärdighet respektive lämplighet. Denna utgångspunkt har valts för att lyfta fram att 
en och samma verksamhet kan möjliggöra social legitimitet betraktat ur ett perspektiv 
och samtidigt utmana den sociala legitimiteten betraktat ur ett annat. Under 
avhandlingens analys kunde denna motstridighet identifieras bland annat när det 
handlade om framträdande läs- och/eller litteraturrelaterade verksamheter som å ena 
sidan kan stärka folkbibliotekens trovärdighet och å andra sidan kan utmana 
folkbibliotekens lämplighet. Samtidigt identifierades under analysen fall när de båda 
dimensionerna byggde på varandra och var svåra att skilja åt. 
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Summary in English  
The aim of this thesis is to increase understanding of how different public library 
activities enable and challenge the social legitimacy of public libraries in a digital 
society. It would seem that when different activities are offered, different prerequisites 
for social legitimacy become stronger or weaker depending on how these activities are 
understood. 
 
Social legitimacy can be understood on two dimensions. On the first dimension, 
legitimacy is achieved when an organization is perceived as trustworthy. A trustworthy 
organization is an organization that is predictable and delivers what is expected. On 
the second dimension, legitimacy is achieved when an organization is perceived as 
appropriate for fulfilling particular needs or finding solutions to problems in particular 
contexts. These two dimensions may interrelate but not automatically. Processes that 
strengthen the credibility of an organization may challenge the organization’s 
perceived appropriateness and vice versa. 
 
Social legitimacy in this thesis is studied from the perspective of new institutional 
theory. This entails that legitimacy is not regarded as dependent on how an 
organization is constituted, but on how it is perceived. If an organization is perceived 
as adapting to prevailing norms, it is considered legitimate. If not, its legitimacy is 
threatened. According to new institutional theory, the quest for legitimacy is strong 
and organizations tend to adapt to prevailing norms even when it is neither effective 
nor rational for the organization to do so in the long run. Therefore, the concept 
sustainable organization has been included in my analysis. Legitimacy must be striven for 
in ways that will not impact negatively on the sustainability of the organization in 
question. If an organization does not develop in accordance with the organization’s 
mission, sustainability may be threatened and its legitimacy may be challenged since 
non-sustainable organizations are less likely to adapt to prevailing norms. 
 
This is a compilation thesis based on five articles that are the result of three different 
data collections: two web-based surveys addressed to Swedish public library directors 
and 19 semi-structured interviews with local politicians. The purpose of the first 
survey was to map out and thus gain greater understanding of topics such as external 
cooperation, perceived challenges and threats. The purpose of the second survey was 
to chart the existence of non-traditional collections in Swedish public libraries and to 
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gain greater understanding of the reasoning behind them. Semi-structured interviews 
were carried out with 19 local politicians responsible for public library issues in 19 
Swedish municipalities. The purpose of these interviews was to investigate politicians’ 
perceptions of and expectations in relation to public libraries. In the collected 
empirical data, I focus on three aspects: activities that are offered through cooperation 
with external actors, arguments that public librarian managers use to motivate non-
traditional collections and local politicians’ perceptions of digital public library 
services. 
 
Based on my analysis, I reached the following conclusions: 
 
Firstly, reading and literature related activities are central to public libraries. This may 
confirm the general expectation of public libraries as promoters of analogue books. 
When activities are offered as expected, public libraries may be considered trustworthy 
and their social legitimacy may be strengthened. On the other hand, this confirmed 
expectation may also limit external groups’ perceptions of the potential of public 
libraries to meet needs and interests other than those related to reading and literature. 
This may hinder the innovative public library in extending its legitimacy. 
 
Secondly, perceptions regarding public libraries can be broadened if services and 
collections are offered outside core activities. However, according to my empirical 
data, when such services and collections are offered, they may not seem connected to 
other public library activities. There is therefore a risk that they will be considered 
occasional. In such a scenario, perceptions are unlikely to change and wider-reaching 
social legitimacy will not be enabled. In a longer perspective, if activities are offered 
that are not perceived to be in line with the mission of public libraries, this may lead to 
a non-sustainable public library. Non-sustainable organizations may find it difficult to 
act according to prevailing norms. Aims to broaden perceptions may therefore 
challenge the social legitimacy of public libraries. 
 
Thirdly, thanks to digital development, new tools may create new possibilities for 
public libraries to reach out to new groups in society. Public libraries can thus be 
perceived as supporting a broader spectrum of interests and needs which may further 
extend the social legitimacy of public libraries. At the same time, according to my 
empirical data, the possibilities afforded by digital development may be curtailed due 
to lack of resources and, in consequence, challenge views of the usefulness of public 
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libraries to citizens. Attention must also be paid to the kind of activities provided 
through these new tools. If these activities are reading and/or literature related, they 
are unlikely to strengthen a perception of public libraries as capable of meeting new 
needs. Instead, public library activities will be regarded as static and in line with 
traditional views of libraries. The only difference will be more focus on digital formats 
in relation to analogue formats. The trustworthiness of the public library can be 
strengthened in this respect but it will probably not widen perceptions of what public 
libraries could be. 
 
Lastly, as mentioned in the beginning of this summary, social legitimacy builds on 
perceived trustworthiness and appropriateness. I have chosen this point of departure 
to highlight potential conflicts and to stress that the same activity may reinforce social 
legitimacy in one way but challenge it in another. During my analysis, signs of this 
conflict emerged, for example, in the case of reading and literature related activities. At 
the same time, some cases emerged where both dimensions of trustworthiness and 
appropriateness merged making it difficult to distinguish between them.  
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Förord  
 
”Work?” he said to me once, astonished, when I referred to our classroom activities as 
such. ”Do you really think that what we do is work?” 
“What else should I call it?” 
“I should call it the most glorious kind of play.” (Tartt, 2002, s. 31) 
 
Det har gått rätt många år sedan Adaptation hade premiär och den är inte Spike Jonzes 
(regi) eller Charlie Kaufmans (manus) bästa film men den är ändå värd att nämnas i 
detta sammanhang eftersom dess huvudkaraktärer illustrerar väl ytterligheterna i 
doktorandlivet: från någon slags dumdristig hybris till förlamande skrivångest. 
Däremellan har livet som doktorand varit ett enastående nöje. Faktiskt. Detta tack vare 
att jag har fått möjlighet till att stilla och samtidigt reta min nyfikenhet, tack vare alla 
svar som jag har fått på frågor som jag inte ens visste att jag hade och tack vare alla de 
människor som jag har mött under mina år som doktorand. Det är många som jag vill 
tacka. 
 
Först och främst mina handledare Roger Blomgren och Mats Dolatkhah – en bra 
handledning innehåller en portion goda råd, en portion tålamod från handledarnas sida 
och en portion humor. Jag har fått en utmärkt handledning! Stort tack! Jag vill också 
tacka Anders Frenander som var handledare under de första åren av 
avhandlingsprojektet. Det mail som du skickade till mig den 12:e januari 2010 och som 
uppmanade mig till att söka tjänsten som doktorand kommer jag alltid att vara 
tacksam för.  
 
Förutom handledarna finns flera personer vilkas insatser har varit direkt avgörande för 
avhandlingens slutversion. Kommentatorn på slutseminariet: Tack Carl Gustav 
Johannsen för insiktsfulla kommentarer! Grönläsarna: Tack Louise Limberg och Jenny 
Johannisson för både ifrågasättanden och goda tips – båda var lika behövliga! 
Korrekturläsningen: Tack Frances Hultgren och Erik Joelsson för korrekturläsningen 
av den engelska sammanfattningen (i Frances fall) och kappan (i Eriks fall) och för råd 
om hur texten skulle kunna förbättras! Försättsbladet: Tack Anna-Lena Åsemyr för att 
du har ritat exakt det omslag som jag hade planerat för under många år!  
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Mina kollegor på Bibliotekshögskolan har betytt och betyder mycket. Det finns många 
som jag vill tacka för givande samarbeten och/eller fina samtal i personalrummet. 
Följande personer måste jag nämna:  
 
Catarina Eriksson – för att låna ett uttryck från Anne Shirley: Tack för att du är en 
besläktad själ! Det rymmer allt. Om det är någon som mot all förmodan INTE har läst 
serien om Anne på Grönkulla, rekommenderar jag denna varmt. För här kan 
referenser hittas till de flesta erfarenheter som man gör i livet, inklusive i livet som 
doktorand.  
 
Yoshiko Nordeborg – tack för alla samtal om stort och smått, särskilt för de som vi 
har fört under våra kortare vandringar mellan Norrby och BHS. Jag ser framemot våra 
kommande längre vandringar nu till våren och sommaren men också därefter. 
 
Amanda Glimstedt – tack för två görroliga år när vi har delat såväl programansvar 
som tankar och initiativ. Hur många gånger har vi inte påbörjat samma ärende 
samtidigt helt ovetandes av varandra? Det om något är ett tecken på enighet. 
 
Ameera Mansour – tack för att du har varit en fin och tålmodig rumskamrat. En tråkig 
konsekvens av att inte längre vara doktorand är att flytta ut ur doktorandrummet. 
 
Margareta Lundberg Rodin – tack för att din dörr alltid står öppen och att du alltid 
lyckas identifiera ett problems kärna. Oavsett ärende.  
 
Magnus Torstensson och Lars Seldén - ni har varit oerhört inspirerande först som 
lärare och sedan som kollegor. Tack! 
 
Min familj - för vår inställning till livet, humor och lojalitet: Tack <3!   
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1. Inledning  
Under de senaste åren har återkommande debatter förts i svensk massmedia om 
folkbibliotek. Dessa meningsutbyten har bland annat handlat om vilket beteende som 
ska tillåtas på folkbibliotek (se t.ex. Neuding, 2015), om vilken litteratur som ska ingå i 
folkbibliotekens bestånd (se t.ex. Arpi, 2017) och om folkbibliotek ska inkludera 
aktiviteter som arbetsträning och klädbytardagar (se t.ex. Olsson, 2017). Stundtals har 
meningsutbytena varit hetsiga. I grund och botten handlar dessa debatter om att det 
finns skilda föreställningar om vad folkbibliotek är och därmed olika förväntningar på 
vilka behov folkbibliotek bör fylla. 
 
Folkbibliotek kan beskrivas som produkter av det samhälle som har utvecklats under 
1900-talet (Nilsson, 2003; Vestheim, 1997). I takt med att samhället har förändrats, har 
folkbibliotek och föreställningar om folkbibliotek förändrats (se t.ex. Hansson, 2010; 
Hedemark, 2009; Jochumsen, Skot-Hansen & Rasmussen, 2015). Vid sidan av 
politiska och ideologiska förändringar har den digitala utvecklingen påverkat 
folkbibliotekens förutsättningar och nya behov, möjligheter och utmaningar har 
uppstått (Aabø, 2005; Aabø, Audunson & Vårheim, 2010; Hansson, 2010; Hansson, 
2015). Precis som under tidigare decenniers teknologiska utveckling, förhåller sig 
folkbibliotek till och utvecklas efter den digitala utvecklingen (Hansson, 2010). I 
folkbiblioteksforskningen finns många exempel på hur detta har skett, som genom 
webbaserade läsecirklar (Balling, Alsted Henrichsen & Skouvig, 2008), stöd vid 
användning av ny informations- och kommunikationsteknologi (McClure & Jaeger, 
2009) samt lokala projekt som genomförs online och riktar sig till boende i 
närsamhället (Conrad, 2013). 
 
I tidigare folkbiblioteksforskning tas upp att folkbibliotekens faktiska och potentiella 
användare har en begränsad bild av folkbibliotekens verksamheter (Kann-Christensen 
& Andersen, 2009; Vrana & Barbaric, 2007). Det kan också uttryckas som att externa 
gruppers1 föreställningar om folkbibliotek inte utvecklas i samma takt som 
folkbiblioteken själva. Externa gruppers begränsade föreställningar om folkbibliotek 
kan medföra att dessa grupper inte anser att folkbibliotek kan fylla aktuella behov och 

                                                
1 Med externa grupper menar jag odefinierade grupper av människor som inte ingår i 
folkbiblioteksvärlden. Jag använder detta uttryck när jag inte vill begränsa mig till någon specifik 
grupp som användare, kommunpolitiker eller allmänhet. I de fall när jag syftar på någon specifik 
grupp skriver jag ut vilken grupp det handlar om som t.ex. ”Kommunpolitiker upplever att...”.  
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istället vänder sig till andra aktörer2 (Choy, 2011; Kann-Christensen & Andersen, 
2009). En prioritering av andra aktörer på bekostnad av folkbibliotek kan beskrivas 
som ett hot mot folkbibliotekens legitimitet. 
 
Legitimitet kan definieras på olika vis. I avhandlingen förstår jag legitimitet som social 
legitimitet med stöd i Suchmans (1995) resonemang. Suchman skriver att social 
legitimitet kan nås genom strävan efter trovärdighet respektive kontinuitet. Detta 
presenterar jag mer ingående i avhandlingens tredje kapitel men kortfattat innebär 
social legitimitet genom trovärdighet att en aktör är socialt legitim om aktören 
betraktas vara meningsfull, förutsägbar och trovärdig. Social legitimitet genom 
kontinuitet innebär att en aktör är socialt legitim om aktören framstår som önskvärd, 
korrekt och lämplig (Suchman, 1995). 
 
I återkommande nationella SOM-undersökningar3 har den svenska allmänheten 
tillfrågats om vilket förtroende som olika samhällsaktörer som exempelvis 
Försäkringskassan, Säkerhetspolisen och biblioteken4 åtnjuter. De genomförda SOM-
undersökningarnas resultat har varierat under årens lopp, men varje gång har drygt 70 
%5 av undersökningarnas respondenter svarat att de har ett mycket högt eller ganska 
högt förtroende för bibliotek (Höglund, 2017). Sedan 2014 kan dock en nedåtgående 
trend observeras.6 Förtroende och trovärdighet är inte synonymer men är relaterade till 
varandra. Om man känner ”att en källa är trovärdig kan man känna förtroende för 
denna källa” (Hedquist, 2002, s. 12). Trovärdighet kan därmed beskrivas som en 

                                                
2 Begreppet aktör använder jag i avhandlingen som ett samlingsnamn för individer, personer, grupper 
och organisationer. Begreppet har ingen teoretisk betydelse. 
3 Bakom de gjorda SOM-undersökningarna står SOM-institutet. SOM är en förkortning för Samhälle 
Opinion Medier. På SOM-institutets webbsida beskrivs institutet som ”en opartisk 
undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat 
tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå 
svensk samhällsutveckling” (SOM-institutet, u.å) 
4 I SOM-undersökningarna efterfrågas förtroende för bibliotek och inte specifikt folkbibliotek. För 
en majoritet av den svenska allmänheten torde dock bibliotek vara synonymt med folkbibliotek. 
5 I denna beräknade andel har de respondenter räknats bort som har svarat att de inte har någon 
uppfattning. Om dessa respondenter räknas med, har drygt 60 % svarat att de har ett ”Mycket högt” 
eller ”Ganska högt” förtroende för bibliotek. 
6 2014 svarade 83 % av respondenterna att de har ett ”Mycket högt” eller ”Ganska högt” förtroende. 
2015 var motsvarande siffra 81 % och 2016 var den 72 % (Höglund, 2017, s. 334). 
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förutsättning för förtroende.7 Den svenska allmänhetens höga förtroende för bibliotek 
(Höglund, 2017) kan sägas betyda att den svenska allmänheten i hög utsträckning 
upplever folkbibliotek som trovärdiga. Det kan ses som ett argument för att svenska 
folkbibliotek är socialt legitima. 
 
Att återkommande SOM-undersökningar visar att det finns ett mycket högt eller 
ganska högt förtroende för bibliotek innebär inte per automatik att folkbibliotek 
betraktas som önskvärda, korrekta och lämpliga. En aktör kan betraktas som trovärdig 
men inte som önskvärd, korrekt och lämplig, och vice versa (jämför Suchman, 1995). 
Idag minskar den totala användningen av folkbibliotek. Siffror från nationella SOM-
undersökningar visar att andelen respondenter som anger att de regelbundet besöker 
bibliotek är lägre än andelen respondenter som har svarat att de har ett mycket högt 
eller ganska högt förtroende för bibliotek. Som tidigare nämnts har 70 % av 
respondenterna svarat att de har ett mycket högt eller ganska högt förtroende för 
bibliotek, samtidigt som drygt 50 % respektive drygt 30 % har svarat att de har besökt 
bibliotek minst någon gång per år respektive minst en gång i kvartalet under de senaste 
tolv månaderna (Höglund, 2017). Höglund (2012) noterar att siffror för det uttryckta 
förtroendet för bibliotek är mer stabila än siffror för fysiska biblioteksbesök. Vidare 
visar Kungliga bibliotekets nationella folkbiblioteksstatistik en nedåtgående trend vad 
gäller fysiska besök och utlån av tryckta8 böcker. De ökade digitala biblioteksbesöken 
och nedladdningarna av e-böcker och andra dokument (Höglund, 2017; Kungliga 
biblioteket, 2017a) kompenserar inte denna nedgång (Kungliga biblioteket, 2017b). 
Dessutom finns studier som lyfter fram att andra aktörer kan väljas framför 
folkbibliotek. Tóth & Audunson (2012) har studerat två särskilda webbplatser som 
vänder sig till läsare och har funnit att dessa webbplatsers användare väljer dessa 
webbplatser framför folkbibliotek. Det skulle kunna tolkas som att folkbibliotek 
betraktas som mindre önskvärda, korrekta och lämpliga även om förtroendet för dem 
är fortsatt högt. En sådan slutsats kan dock inte dras. Att en aktör används av en 
minoritet av allmänheten innebär inte att allmänheten upplever aktören som mindre 
önskvärd, korrekt och lämplig. För det första finns det olika anledningar till varför 
delar av allmänheten inte besöker bibliotek eller lånar analoga böcker. Det kan till 
exempel bero på en minskad bokläsning och längre avstånd till bibliotek (Höglund, 
                                                
7 Observeras bör att ett upplevt förtroende bygger på mer än bara en upplevd trovärdighet: ”Men 
förtroende betyder inte bara att man anser källan som trovärdig, i begreppet förtroende ligger också 
en positiv värdering av källan.” (Hedquist, 2002, s. 12) 
8 I den fortsatta texten benämner jag tryckta böcker som analoga böcker. 
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2012) och inte på att folkbiblioteken upplevs som mindre önskvärda, korrekta och 
lämpliga. För det andra kan personer som själva väljer bort vissa aktörers tjänster ändå 
betrakta dessa som lämpliga, korrekta och önskvärda för andra i samhället (Eriksson, 
Michnik & Nordeborg, 2013). För det tredje finns det studier som visar att 
användning av internet hittills inte har ersatt användning av folkbibliotek (Vakkari, 
2012). 
 
Det är därför svårt att säga om folkbibliotek generellt sett upplevs som mindre 
önskvärda, korrekta och lämpliga idag. Risk för detta finns. En del forskare menar att 
folkbibliotek bör motverka denna risk genom att lyfta fram andra verksamheter än de 
som har med litteratur och läsning att göra. Detta för att visa hur folkbibliotek skiljer 
sig från andra informationsgivande9 aktörer och att folkbibliotek är till för fler än bara 
för läsare (Kann-Christensen & Andersen, 2009). Många sådana exempel finns. Ett 
exempel är att rörelsefrämjande aktiviteter som yoga erbjuds för att öka intresset för 
folkbibliotek och få nya personer att komma till folkbiblioteket (Lenstra, 2017). Det 
som intresserar mig är hur insatser av detta slag påverkar själva folkbiblioteken, och 
mer konkret, folkbibliotekens sociala legitimitet. 
 
Tidigare studier visar att folkbibliotekariernas strävan efter att möta identifierade 
behov är så stor att verksamheter erbjuds som ligger utanför folkbibliotekens 
jurisdiktion (Veil & Bishop, 2014; Westbrook, 2015). På kort sikt kan det vara 
legitimitetsfrämjande. När verksamheter erbjuds som svarar på de behov som upplevs 
finnas i samhället, kan folkbibliotek komma att betraktas som önskvärda, korrekta och 
lämpliga och därmed socialt legitima. Samtidigt är det ett tveeggat svärd. En utmaning 
som tas upp i tidigare studier är att folkbibliotek, i sin strävan efter att förbli legitima, 
erbjuder verksamheter på ett icke-adekvat vis (Chowdhury, Poulter & McMenemy, 
2006). Det kan bland annat ske om folkbibliotekens personal saknar erforderlig 
kompetens (Arnott Smith & Eschenfelder, 2013; Sigler et al., 2011). Om så sker kan 
allmänhetens förtroende för folkbibliotek och folkbibliotekens trovärdighet minska. 
Därmed kan de erbjudna verksamheterna medföra att folkbibliotekens sociala 
legitimitet reduceras på sikt. Jag förstår detta som att folkbibliotekens olika 
verksamheter kan producera och reproducera olika förutsättningar för folkbibliotekens 
                                                
9 Jag använder uttrycket informationsgivande aktörer i stället för informationsförmedlande aktörer i de fall när 
jag skriver om de nya digitala aktörerna eftersom många av dessa inte förmedlar information utan ger 
tillgång till information på andra sätt. Jag hävdar därmed att en informationsförmedlande aktör är en 
informationsgivande aktör, det motsatta är dock inte självklart. 
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sociala legitimitet. Den kunskapslucka som jag söker att fylla är hur folkbibliotekens 
olika verksamheter kan skapa förutsättningar för folkbibliotekens sociala legitimitet i 
ett digitaliserat samhälle.  
 
I avhandlingen kommer två grupper till tals: folkbibliotekschefer och 
kommunpolitiker. Folkbibliotekens talan förs av folkbibliotekschefer eftersom dessa är 
ansvariga för verksamheterna. I folkbibliotekens omgivning ingår olika grupper som 
har skilda föreställningar om och förväntningar på folkbibliotek (Kann-Christensen & 
Pors, 2004; Vestheim, 2007). Anledningen till varför jag har valt kommunpolitiker är 
att denna grupp fördelar ekonomiska medel till bland annat folkbibliotek. Därmed har 
kommunpolitiker en direkt påverkan på förutsättningarna för folkbibliotek. 
 

1.1 Syfte  
Avhandlingens syfte är skapa kunskap om de möjligheter och utmaningar som olika 
verksamheter kan medföra för folkbibliotekens sociala legitimitet i ett digitaliserat 
samhälle. 
 
Min utgångspunkt är att när olika verksamheter erbjuds, avvecklas och utvecklas, 
produceras och reproduceras olika förutsättningar för folkbibliotekens sociala 
legitimitet. Folkbibliotekens verksamheter är heterogena och kan exempelvis utgöras 
av läsfrämjande eller uppsökande verksamhet. I avhandlingen inbegriper ordet 
verksamhet tjänster, aktiviteter och bestånd. Olika fokus kan väljas när förutsättningar 
för folkbibliotekens sociala legitimitet studeras. Jag gör det genom tre nedslag: 
folkbibliotekens externa samarbete, argument för folkbibliotekens så kallade icke-
traditionella bestånd10 och kommunpolitikers syn på folkbibliotekens digitala tjänster. 
Dessa tre nedslag behandlar jag i var sin forskningsfråga. 
 

                                                

10 Icke-traditionella biblioteksbestånd kan definieras på olika sätt. I kappan utgår jag från Söderholm 
(2016b) som skriver att icke-traditionella bestånd kan ”be perceived as new or unexpected in the idea 
of a library” (Söderholm, 2016b, s. 2). 
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1.2 Forskningsfrågor  
Det är vanligt förekommande att folkbibliotek samarbetar med externa aktörer, det vill 
säga aktörer utanför folkbibliotek. Exempel på sådana är skolor, idrottsföreningar och 
kulturföreningar. Samarbetet kan ske i olika syften och inkludera olika aktiviteter (se 
t.ex. Norman, 2013; Smith, 2014; Xie & Bugg, 2009). Eftersom denna arbetsform 
inkluderar en direktkontakt mellan folkbibliotek och externa aktörer, ser jag att den 
har potential att skapa förutsättningar för externa aktörers föreställningar om 
folkbibliotek. Beroende på vilka aktiviteter som ingår i samarbetet, kan olika 
förutsättningar skapas för föreställningar om folkbibliotek och i förlängningen även 
för folkbibliotekens sociala legitimitet. Om samarbetet kretsar kring läsfrämjande 
insatser i vilka analog skriven text är inkluderad, kan föreställningen om folkbibliotek 
som ett hus för analoga böcker och läsning stärkas. Genom detta kan folkbibliotek 
komma att betraktas som mindre önskvärda, korrekta och lämpliga i ett digitaliserat 
samhälle (jämför Kann-Christensen & Andersen, 2009). För att skapa kunskap om de 
möjligheter och utmaningar som olika verksamheter kan medföra för folkbibliotekens 
sociala legitimitet i ett digitaliserat samhälle, ser jag det därför som givande att studera 
vilka aktiviteter som ingår i folkbibliotekens externa samarbete. Med stöd i detta har 
jag formulerat den första forskningsfrågan: 
 
Forskningsfråga 1: Vilka aktiviteter erbjuds genom folkbibliotekens externa 
samarbete enligt svenska folkbibliotekschefer? 
 
Det andra nedslaget, genom vilket jag studerar vilka möjligheter och utmaningar som 
olika verksamheter kan medföra för folkbibliotekens sociala legitimitet i ett digitaliserat 
samhälle, riktar fokus mot argument för folkbibliotekens icke-traditionella bestånd: 
 
Forskningsfråga 2: Med vilka argument motiverar svenska folkbibliotekschefer icke-
traditionella bestånd? 
 
Bakgrunden till denna forskningsfråga är att folkbibliotek ständigt förändras. Redan 
1931 skrev Ranganathan att ”[a] library is a growing organism” (2006 [1931], s. 382). 
En växande organism förklarar Ranganathan på följande vis: ”[a] growing organism 
takes in new matter, casts off old matter, changes in size and takes new shapes and 
forms” (2006 [1931], s. 382). Under 1900-talet har folkbibliotek förhållit sig till olika 
samhällsutvecklingar (Carlsson, 2013; Hansson, 2010; Preer, 2006; Vestheim, 1997). 
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Det har bland annat skett genom revideringar av folkbibliotekens bestånd. 
Bibliotekens dokumentsamlingar har traditionellt utgjort ett centralt inslag i 
bibliotekens verksamheter (Hansson, 2015; Ranganathan, 2006 [1931]), oavsett 
dokumentformat (Shera, 1970). I takt med den teknologiska utvecklingen har nya 
former av dokument och medier inkluderats i folkbibliotekens verksamheter 
(Hansson, 2010; Kronqvist-Berg, 2014; Preer, 2006). Vidare har det analoga 
dokumentets ställning reviderats på folkbibliotek. Det har skett på två vis: genom 
inkludering av digitala dokument (Hansson, 2015) och utökade verksamheter som inte 
kräver närvaro av analoga böcker eller andra medier (Carlsson, 2013; Grøn, 2010). 
Exempel på sådana verksamheter är cirkelsamtal, föreläsningar och kurser men också 
så kallade icke-traditionella bestånd (Massis, 2013; Nicholson, 2013; Söderholm & 
Nolin, 2014). Så som nämns i fotnot 10 finns olika definitioner av icke-traditionella 
bestånd. Ett sätt är att beskriva icke-traditionella bestånd som bestånd som uppfattas 
som nya eller oväntade i rådande föreställningar om folkbibliotek, vilket givetvis 
påverkas av vilket perspektiv som intas (Söderholm, 2016b). Mer konkret kan icke-
traditionella bestånd sägas bestå av ”items more commonly acquired by other means, 
such as buying or renting” (Söderholm, 2016a, s. 141). I kappan utgår jag från 
Söderholms (2016b) beskrivning. 
 
Icke-traditionella bestånd kan motiveras med olika argument. De använda argumenten 
kan vara viktiga att uppmärksamma eftersom de kan påverka hur bestånden 
implementeras i verksamheterna och i förlängningen hur bestånden uppfattas. Enligt 
tidigare studier kan icke-traditionella bestånd (och aktiviteter samt tjänster) inkluderas 
för att locka nya användare till folkbibliotek (Lenstra, 2017; Nicholson, 2013; Waller, 
2008). Om detta är det enda argumentet finns risk för att de icke-traditionella 
bestånden inte förankras i verksamheterna (Nicholson, 2013). Konsekvensen kan bli 
att beståndens användare inte betraktar dessa som en del av folkbiblioteken (jämför 
Pors, 2010b). Vid ett sådant scenario kommer de icke-traditionella bestånden troligtvis 
inte ändra dessa användares föreställningar om folkbibliotek. För att kunna skapa 
kunskap om de möjligheter och utmaningar som olika verksamheter kan medföra för 
folkbibliotekens sociala legitimitet, ser jag det som givande att studera med vilka 
argument som icke-traditionella bestånd inkluderas i verksamheterna. Med stöd i detta 
har jag formulerat den andra forskningsfrågan. 
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Det tredje nedslaget, genom vilket jag studerar möjligheter och utmaningar för 
folkbibliotekens sociala legitimitet, sker genom att jag undersöker hur 
kommunpolitiker ser på bibliotekstjänster i digitalt format11. 
 
Forskningsfråga 3: Hur betraktas införande av bibliotekstjänster i digitalt format av 
ett urval svenska kommunpolitiker? 
 
Bakgrunden till den tredje forskningsfrågan är att utvecklingen av det digitaliserade 
samhället har inneburit ändrade förutsättningar för folkbibliotek. För att betraktas som 
fortsatt relevanta i ett digitaliserat samhälle måste folkbibliotek anpassas efter 
samhällsutvecklingen (Evjen & Audunson, 2009; Kann-Christensen & Andersen, 
2009; Kronqvist-Berg, 2014). En anpassning av folkbibliotek är dock i sig inte 
tillräcklig. För att en sådan anpassning ska möjliggöra folkbibliotekens sociala 
legitimitet, måste externa grupper vara medvetna om denna anpassning och anse att 
den stärker folkbibliotekens trovärdighet och önskvärdhet, korrekthet samt lämplighet 
i det rådande sammanhanget (jämför Suchman, 1995). Enligt tidigare studier är så inte 
alltid fallet. Ett exempel hittas i Kronqvist-Bergs (2014) avhandling. Det presenterade 
resultatet visar att folkbiblioteksanvändare överlag inte är intresserade av att använda 
sociala medier i sin kommunikation med folkbibliotekspersonal utan föredrar att träffa 
personalen ansikte mot ansikte. Jag ser det som ett argument för att 
folkbibliotekspersonalens användning av sociala medier inte per automatik kommer att 
bidra till att användarna uppfattar folkbibliotek som mer relevanta. Detta eftersom 
användarna inte är intresserade av denna tjänst och troligtvis inte ser den som särskilt 
önskvärd. Hur nya tjänster uppfattas av användarna kan bero på hur dessa tjänster 
implementeras. Hansson (2010) tar upp den digitala tjänsten Fråga biblioteket som har 
blivit mycket väl mottagen. En anledning till detta är att tjänsten inte infördes som en 
helt ny sorts tjänst utan upplevdes av användarna vara i linje med folkbibliotekens 
hittills erbjudna verksamheter: ”[t]he library did what it had always been doing, only by 
making good use of new, current technology” (Hansson, 2010, s. 75). Det finns därför 
anledning att ställa en forskningsfråga om hur revidering av folkbibliotek efter den 
digitala utvecklingen upplevs av grupper utanför folkbibliotek. Jag har tidigare angivit 

                                                
11 Med digital tjänst menar jag en tjänst som erbjuds i ett digitalt, och inte analogt, format. Huruvida en 
tjänst förstås som digital eller analog beror därmed på tjänstens format. Betonas bör att det finns 
tjänster som består av ett blandat format samt att det inte alltid går att dra en tydlig gräns mellan 
dessa två. 
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att kommunpolitiker får komma till tals i avhandlingen eftersom de fördelar 
ekonomiska medel till bland annat folkbibliotek. 
 
Avhandlingens fjärde fråga är också dess huvudfråga. Det är genom denna fråga som 
avhandlingens syfte nås, dvs. skapa kunskap om de möjligheter och utmaningar som 
olika verksamheter kan medföra för folkbibliotekens sociala legitimitet i ett digitaliserat 
samhälle. 
 
Forskningsfråga 4: Hur kan folkbibliotekens olika verksamheter möjliggöra och 
utmana folkbibliotekens trovärdighet och lämplighet i ett digitaliserat samhälle? 
 
Jag besvarar frågan med avstamp i svaren på de tre första forskningsfrågorna. Jag för 
ett resonemang om hur olika verksamheter kan tänkas möjliggöra eller utmana att 
folkbibliotek upplevs som trovärdiga, önskvärda, korrekta och lämpliga i ett 
digitaliserat samhället. Mitt resonemang baseras på vilka aktiviteter som beskrivs ingå i 
folkbibliotekens externa samarbete, med vilka argument som folkbibliotekschefer 
motiverar icke-traditionella bestånd och hur svenska kommunpolitiker betraktar 
införande av bibliotekstjänster i digitalt format. 
 

1.3 Avhandlingens disposition  
Det här är en sammanläggningsavhandling som består av fem artiklar och en 
sammanhållande text, en så kallad kappa. I avhandlingens andra kapitel presenterar jag 
dels avhandlingens positionering inom disciplinen biblioteks- och 
informationsvetenskap, dels en tematisk indelning av de tidigare studier som jag ser 
som relevanta för avhandlingen. 
 
I avhandlingens tredje respektive fjärde kapitel presenterar jag de teoretiska och 
metodologiska verktyg med vars hjälp jag har samlat in och hanterat avhandlingens 
empiriska material. I avhandlingen är begreppet legitimitet centralt. Det är kring detta 
begrepp som jag har utvecklat min analys. I det tredje kapitlet presenterar jag 
avhandlingens centrala begrepp och det valda teoretiska perspektivet. I kapitel fyra 
redovisar jag använda datainsamlings- och dataanalysmetoder. 
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I det femte kapitlet presenterar jag initialt innehållet i de fem artiklar som ingår i 
avhandlingen. Därefter besvarar jag avhandlingens forskningsfrågor. Jag använder 
avhandlingens tre första artiklar, How can public library activites foster public library 
legitimacy?, Non-traditional library collections – in digital and other worlds och Public libraries 
digital services and sustainability issues, för att besvara de tre första forskningsfrågorna i tur 
och ordning. Den fjärde forskningsfrågan besvarar jag med hjälp av dels svaren på de 
tre första forskningsfrågorna, dels avhandlingens fjärde artikel, What threatens public 
libraries? The viewpoints of library directors in Sweden. Avhandlingens femte artikel, Public 
library managers’ descriptions of political attention, har jag använt som ett metodredskap. 
Utifrån det resultat som presenteras i artikeln har jag formulerat urvalskriterier med 
hjälp av vilka jag har samlat in empiriskt material till den tredje artikeln. 
 
De fem artiklar som ingår i avhandlingen är resultatet av tre empiriska undersökningar. 
Jag benämner dessa som #undersökning_1, #undersökning_2 och #undersökning_3 
och beskriver dessa närmare i det fjärde kapitlet som är avhandlingens metodkapitel. 
Genom #undersökning_1 riktar jag fokus mot hur folkbibliotekschefer beskriver 
folkbibliotekens verksamheter och situation. Den första, fjärde och femte artikeln 
presenterar delar av denna undersöknings resultat. Genom #undersökning_2 riktar jag 
fokus mot hur kommunpolitiker ser på folkbibliotek, bland annat på folkbibliotekens 
digitala tjänster. Delar av undersökningens resultat presenterar jag i den tredje artikeln. 
Genom #undersökning_3 riktar jag fokus mot hur folkbibliotekschefer motiverar 
icke-traditionella bestånd. Den andra artikeln är ett resultat av detta. 
 
Avhandlingen avslutas genom det sjätte kapitlet där jag presenterar mina slutsatser. 
Kapitlet följs av en referenslista. I bilagorna redovisas enkäter och den intervjuguide 
som jag har använt vid empiriinsamlingarna. Sist har jag placerat avhandlingens fem 
artiklar.   
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2. Tidigare forskning  
Biblioteks- och informationsvetenskap, förkortad BoI, är en relativt ung 
forskningsdisciplin (Limberg & Skoglund, 2015). Den är vidare starkt heterogen och 
kan beskrivas på olika sätt: 

 
The identity of LIS [library and information science] has been debated through several 
decades now. (…). Attempts at defining LIS and finding unifying concepts have been 
many and greatly varied. Both broader and narrower definitions of LIS have been 
suggested; and all of them have been criticized for various reasons. 

(Åström, 2006, s. 13) 
 

Den kategorisering som Pilerot (under utgivning) presenterar genom ”fem etablerade 
delområden vilka sammantagna utgör det biblioteks- och informationsvetenskapliga 
fältet (…): Kunskapsorganisation (KO), Informationsbeteende, Vetenskaplig 
publicering och kommunikation, Information management och Bibliotek i samhället”, 
ligger närmast min egen förståelse av BoI som forskningsdisciplin. Vid positioneringen 
av min avhandling har jag därför valt att utgå från denna. Avhandlingen är skriven 
inom det delområde som Pilerot benämner Bibliotek i samhället och skriver att ”[i] detta 
delområde behandlas frågor som har att göra med politiska, ekonomiska och 
ideologiska dimensioner av framförallt biblioteksverksamhet men även andra 
informationsförmedlande och -bevarande institutioner i samhället” (Pilerot, under 
utgivning). 
 
I detta delområde finns många studier som riktar fokus mot folkbibliotek i samhället 
och mot hur folkbibliotek kan påverkas av och bidrar till samhällsutveckling. Flera av 
dessa studier tar upp folkbibliotekens legitimitet. Min avhandling bidrar till 
forskningsdelområdet genom att jag problematiserar legitimitetsbegreppet och 
betraktar det som beroende av två förutsättningar: att folkbibliotek uppfattas som dels 
trovärdiga, dels önskvärda, korrekta och lämpliga. Avhandlingens syfte når jag genom 
analys av insamlad empiri. I en nyligen presenterad forskningsöversikt anges att relativt 
få forskningsbidrag är baserade på systematiskt insamlad empiri, även om sådana 
bidrag verkar öka (Audunson et al., 2017). Därmed kan min avhandling också sägas 
bidra till forskningsdelområdet genom att den är empiridriven. 
 
Min forskningsöversikt är indelad i tre teman: 2.1 Nya folkbiblioteksroller i nya samhällen, 
2.2 Användaren och användning av folkbibliotek och 2.3 Folkbibliotekens icke-traditionella 
bestånd och tjänster. Jag har formulerat och kategoriserat dessa teman med stöd i 
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avhandlingens syfte, teoretiska perspektiv och det innehåll som jag har identifierat i de 
studier som jag har tagit del av. Ansatsen har därmed varit både deduktiv och induktiv. 
Översikten är avgränsad till europeisk och västerländsk forskning. 
 

2.1 Nya folkbiblioteksroller i nya samhällen  
Ett återkommande tema är hur folkbibliotekens roller och verksamheter har reviderats 
och utvidgats i och med samhällets utveckling (se t.ex. Evjen & Audunson, 2009; 
Hansson, 2010; Rasmussen & Jochumsen, 2007; Rasmussen, 2016; Vestheim, 1997). 
Ett exempel på folkbibliotekens reviderade och utvidgade roller synliggörs om 
Anderssons och Skot-Hansens modell från 1994 jämförs med den uppdaterade modell 
som Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen (2012) presenterar. Genom denna 
jämförelse åskådliggörs att idén om folkbibliotek som kultur-, kunskaps-, 
informations- och socialt centrum (Andersson & Skot-Hansen, 1994) har utvecklats 
till en plats för inspiration, lärande, möten och performance12. Dessa beskrivna 
funktioner är inte nya, men har under de senaste decennierna fördjupats och blivit mer 
framträdande (Jochumsen et al., 2012). Ett exempel på en fördjupad och mer 
framträdande funktion är folkbibliotekens roll som en plats för performance. Med en 
sådan menas att folkbiblioteksanvändare erbjuds utrymme, verktyg och stöd för att 
skapa, visa och förmedla egna alster. Även om folkbibliotek har haft liknande 
funktioner tidigare (Jochumsen et al., 2015) genom exempelvis organiserade 
videoworkshops eller skrivworkshops på danska bibliotek under 1970-talet, var dessa 
begränsade. Nu har denna beskrivna funktion blivit mer central: ”Noticeably the 
library has within the last ten years changed its identity where keywords such as doing, 
making, publishing, working, playing and experiencing have become central ” (Jochumsen et 
al., 2015, s. 517). De nya möjligheterna är så omvälvande att man till och med skulle 
kunna tala om en helt ny funktion: ”The ’performative space’ has been added to the 
more traditional spaces for inspiration, learning and meeting” (Jochumsen et al., 2015, 
s. 516). 
 
Sedan 1980-talet har flera olika samhällsutvecklingar skett på kort tid. I 
folkbiblioteksforskningen är två framträdande när det handlar om hur folkbibliotekens 

                                                
12 Jag har valt att inte översätta performance eftersom jag inte har kunnat hitta ett motsvarande ord på 
svenska som rymmer alla de nyanser som performance innehåller. 
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roller har reviderats och utvidgats: den digitala utvecklingen och ideologiska 
förändringar. Jag redogör för dessa i följande två avsnitt. 
 

2.1.1 Förändring av folkbibliotek till följd av den digitala utvecklingen  
Den digitala utvecklingens påverkan på folkbibliotek är ett återkommande 
forskningstema (se t.ex. Aabø, 2005; Choy, 2011; Hansson, 2010; Hansson, 2015; 
Kann-Christensen & Andersen, 2009; McClure & Jaeger, 2009; Vakkari, 2012;). Den 
digitala utvecklingen har inneburit ändrade förutsättningar i samhället såväl som inom 
folkbiblioteken. 
 
I och med framväxten av det digitaliserade samhället har nya informationsgivande 
aktörer utvecklats vid sidan av folkbiblioteken (Choy, 2011; Kann-Christensen & 
Andersen, 2009). En del studier presenterar en farhåga om att allmänheten kan 
komma att prioritera de nya aktörerna på bekostnad av folkbiblioteken. Jag 
återkommer till denna farhåga lite längre fram i forskningsöversikten men vill 
poängtera att det kan vara lätt att fastna i en övertygelse om att folkbibliotek har varit 
nästintill den enda informationsgivande aktören fram tills det digitaliserade samhällets 
framväxt. Så är inte fallet. Tanken om att folkbibliotek är en informationsgivande 
aktör bland många är inte ny. Shera (1970) skriver att bibliotek ska betraktas som en 
medieform: ”The library is, of course, one form of media” (Shera, 1970, s. 73). Målet 
med denna medieform är att förmedla information, ”to bring human beings and 
recorded knowledge in as fruitful a relationship as it is humanly possible to be” (Shera, 
1970, s. 30). Bibliotek beskrivs som en informationsgivande medieform bland flera, 
precis som i dagens digitaliserade samhälle. Skillnaden är att det idag finns många fler 
informationsgivande aktörer som folkbibliotek måste förhålla sig till och att dessa 
aktörer är ett resultat av en teknologisk utveckling som sker mycket snabbare jämfört 
med tidigare (jämför Hansson, 2010; Preer, 2006). Dessa nya informationsgivande 
aktörer är vidare utformade inom ramen för en medproducerande kultur istället för en 
konsumerande kultur vilket också är en skillnad jämfört med tidigare decennier 
(Lessig, 2008). Jag återkommer till denna diskrepans längre fram i 
forskningsöversikten. 
 
Alla i samhället har inte samma förutsättningar att ta del av de nya 
informationsgivande aktörernas tjänster. Det skapar nya informations-, aktivitets- och 
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deltagarklyftor och därmed nya behov som folkbibliotek måste förhålla sig till (Aabø, 
2005; Jochumsen et al., 2015; Rasmussen, 2016). Vad gäller folkbibliotekens 
anpassning efter rådande behov, finns studier som tar upp att det kan finnas en 
diskrepans mellan de verksamheter som erbjuds och de behov som externa grupper 
ser. Ett exempel hittas i Lindberg (2012) som redovisar en kritik som har yttrats mot 
bibliotekariers arbete med sociala medier där ”(…) tekniken och formen i vissa fall 
anses ha föregått behovet och innehållet” (s. 245). Vidare har Kronqvist-Berg (2014) 
funnit att biblioteksanvändare inte är intresserade av att kommunicera med 
folkbibliotekarier via sociala medier i samma utsträckning som folkbibliotekarierna 
förväntar sig. Det skulle kunna ses som exempel på att folkbibliotekarier har ambition 
att erbjuda tjänster som användarna inte upplever ett behov av. 
 
Definitionen av digitala tjänster13 är heterogen (se t.ex. Buchanan & McMenemy, 2010). 
I flera studier tas upp att införande av tjänster i digitalt format skapar nya 
förutsättningar för folkbibliotek. Dessa tjänster beskrivs innefatta fler möjligheter än 
bara att medier och information kan erbjudas via webbaserade verktyg (Gould & 
Gomez, 2010). Folkbibliotekstjänster i digitalt format kan omfatta allt från erbjuden 
hjälp med informationssökning på webben (Sigler et al., 2011), till läsecirklar online 
(Balling, Alsted Henrichsen & Skouvig, 2008), till webbgemenskaper (Smeaton & 
Davis, 2014) och till att folkbibliotekspersonal möter biblioteksanvändare i virtuella 
världar som Second Life (Mon, 2012). Arbetet med digitala verktyg implementeras och 
utförs på olika sätt och i olika utsträckning på folkbibliotek. Lindberg (2012) 
presenterar ett antal skilda exempel, bland annat att det på folkbibliotek i Göteborg 
har utvecklats en särskild strategi för bibliotekariers arbete med sociala medier. Det 
innebär också att bibliotekariers arbetsuppgifter har utvidgats ”(…) inte minst i det att 
tjänsterna bygger på nätverkande och flervägskommunikation” (Lindberg, 2012, s. 
245) och att krav på delvis nya kompetenser ställs (Huvila, Holmberg, Kronqvist-Berg, 
Nivakoski & Widén, 2013). 
 
Förutsättningarna inom folkbibliotek har vidare ändrats genom att dessa har gått från 
att domineras av analoga bestånd, aktiviteter och tjänster till att erbjuda såväl analoga 
som digitala (Niegaard, 2011). I och med denna utveckling beskrivs de analoga 
                                                
13 Jag har tidigare skrivit i kappan att jag i ordet verksamhet inbegriper tjänster, aktiviteter och bestånd. 
Även om vi idag kan se många exempel på tjänster, aktiviteter och bestånd i digitalt format som 
erbjuds på folkbibliotek, är jag inte säker på att vi ännu kan tala om digitala folkbiblioteksverksamheter. 
Därför använder jag i kappan inte uttrycket digitala verksamheter.  
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beståndens betydelse för bibliotek och för bibliotekariens arbete minska: ”(…) 
librarians are no longer primarily responsible for providing information and culture 
through collections of document, but instead for teaching and offering guidance on 
the world of the Internet and digital documentation” (Hansson, 2015, s. 10). Den 
beskrivna utvecklingen kan medföra en djupgående påverkan genom att de 
traditionella analoga bestånden får mindre utrymme: ”[s]ocial media creates a 
completely new approach to document use and to the flexibility of documents, and its 
influence on libraries must, to say the least, be considered as equally profound and 
problematic” (Hanson, 2015, s. 11). Folkbibliotekens anpassning efter den digitala 
utvecklingen behöver dock inte innebära att digitala bestånd, aktiviteter och tjänster 
ersätter de analoga, utan att de förstnämnda kompletterar de senare – att nya 
verksamheter anpassas efter redan existerande (Hansson, 2010; Niegaard, 2011). 
 

2.1.2 Förändring av folkbibliotek till följd av ideologiska förändringar  
Under andra hälften av 1900-talet har den svenska offentliga sektorn genomgått ett 
antal olika reformer: ”[u]nder perioden 1960- till 1970-talen och till viss del 1980-talet 
handlade många av dessa reformer om att hitta nya sätt att organisera den offentliga 
sektorn. (…) Under 1990-talet handlade reformerna mer om att konkurrens- eller 
marknadsutsätta den offentliga sektorn” (Karlsson, 2017, s. 15). Dessa reformer 
brukar relateras till begreppet New Public Management, NPM.14 Även om reformerna 
har varit av olika slag, har det övergripande syftet varit att effektivisera den offentliga 
sektorn genom ”idéer om att den offentliga sektorn skulle styras mer som den privata 
sektorn” (Karlsson, 2017, s. 33). Det kan också beskrivas som att ”[s]taten og 
kommunane gjekk inn i ei rekke forvaltningsreformer med nyliberalistisk tilsnitt” 
(Vestheim, 1999, s. 184). Dessa förändringar innebar bland annat att offentliga 
verksamheter motiverades med instrumentella argument (Vestheim, 1999). Här är det 
viktigt att vara uppmärksam på vad det är för typ av instrumentalitet som avses. 
Vestheim (2008) skiljer på fyra former av instrumentalitet: estetisk och bildande, 
ekonomisk, social och politisk mobiliserande instrumentalitet. 
 

                                                
14 Karlsson (2017, s. 31) beskriver New Public Management på följande vis: ”New Public 
Management bör först och främst förstås som en samling av många olika reformer, som tillsammans 
skapar en bild av en samhällsförändring. Detta innebär att konceptet i grunden är ett samlande 
paraplybegrepp för reformer införda under senare hälften av 1900-talet.” De genomförda reformerna 
skiljer sig mellan olika länder. 
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Det kan hävdas att folkbibliotek alltid har motiverats med instrumentella argument då 
folkbibliotekens syfte redan från början kan beskrivas ha varit att bidra till en 
utveckling av samhället (Hansson, 1998; Palmgren, 1911). I de folkbiblioteksidéer som 
importerades från USA var centralt att ”[b]iblioteken var till för låntagarna och hade 
inget, eller mycket begränsat, värde utöver sitt nyttjande. Kunskap skulle användas 
som vapen i kampen för ett nytt samhälle (…)” (Hansson, 1998, s. 88). Torstensson 
(1996) skriver att satsningen på folkbibliotek i början av 1900-talet var ett sätt att 
hantera de utmaningar som fanns i det svenska samhället vid denna tid. Audunson 
skriver att folkbibliotek är skapade för att nå särskilda politiska mål: ”Like other state 
or local authority organizations, public libraries are political instruments. They are 
established and maintained in order to further political goals within the fields of 
cultural, educational and informational politics” (Audunson, 1996, s. 11). Vestheim 
(2008) menar att så länge som folkbiblioteksfrågan har varit en politisk fråga kan den 
sägas ha motiverats med instrumentella argument: 
 

(…) at na ̊r eit samfunnsmessig aktivitetsomra ̊de blir førema ̊l for offentlig politikk, sa ̊ blir 
aktivitetane og resultatet av dei (…) instrumentaliserte, dvs. at dei tener som reiskap eller 
instrument for a ̊ oppna ̊ effektar som er ”bortanfor” sjølve aktiviteten og som vender seg 
til bestemte ma ̊lgrupper i samfunnet. 

(Vestheim, 2008, s. 56) 
 
Enligt ovanstående referenser betraktas inte folkbibliotek som ett mål i sig utan 
snarare som ett medel. Instrumentella argument är därmed inget nytt. Det som är nytt 
är att ekonomisk instrumentalitet har fått större utrymme genom implementering av 
NPM-relaterade idéer. Ett exempel är att politiker kan argumentera för särskilda 
biblioteksbyggnadsprojekt genom att använda ekonomiskt orienterade argument. 
Tillfrågade politiker menar att sådana satsningar är i linje med den berörda stadens 
eller ortens utvecklingsbehov – ”the main motivation seemed to be a need or desire 
for city development” (Evjen, 2015, s. 33) – och medför en möjlighet att synliggöra 
stadens kunskaps- och kulturprofil för att genom detta göra staden mer attraktiv 
(jämför Carlsson, 2013). 
 
Flera studier tar upp att det kan vara problematiskt att argumentera för folkbibliotek 
genom ekonomiskt instrumentella argument. Bedömning av folkbibliotekens nytta och 
samhällsrelevans genom användning av ekonomiska termer beskrivs vara mindre 
lämplig (Kann-Christensen & Andersen, 2009). Detta bland annat då folkbibliotek inte 
ger upphov till konkreta produkter utan till tjänster vilkas effektivitet och nytta inte 
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alltid är uppenbar och lätt att mäta (Audunson, 1996). Argument som bygger på att 
upplysningar eller kunskap kan ha ett eget värde väger inte tungt i diskussioner om 
verksamhetsbudget (Vestheim, 1999). Ett utbrett marknadsanpassat tänkande ställer 
dessutom folkbibliotek inför en rad dilemman (Vestheim, 1999). Ett sådant dilemma 
är frågan om vilken funktion som folkbibliotek primärt ska ha. Ska folkbibliotek vara 
en aktör med en demokratisk funktion eller en aktör som stödjer instrumentella 
särintressen genom att exempelvis näringspolitik och kulturturism främjas? Evjen 
(2015, s. 34) ställer en fråga om hur folkbibliotekens legitimitet kommer att påverkas 
när biblioteksbyggnader utformas ”as urban generators and arenas for experiences”. 
Kommer folkbiblioteken att bli mer relevanta för fler människor eller kommer de 
värden som folkbibliotek grundas på att försvagas? Hansson (2015, s. 11) går ett steg 
längre när han skriver att det beskrivna ideologiska skiftet har stor påverkan på 
folkbibliotek: ”Its practical outing in NPM (…) puts libraries in a position which relate 
them not to democratic or professional development, but to economic growth”. 
Denna utveckling är inte förenlig med hur folkbibliotek fram tills nu har varit 
utformade och legitimerade, och kan komma att innebära grundläggande förändringar 
för folkbibliotekens del: ”The 20th century is soon far behind us, and with it the 
values that created public libraries and modern librarianship”. 
 
Samtidigt kan man fråga sig i vilken utsträckning som implementering av NPM-
relaterade idéer faktiskt påverkar folkbibliotek. Det finns studier som visar att det på 
lokal nivå i Norden finns stark tradition av att prioritera välfärdstjänster framför 
ekonomisk vinst. Denna tradition måste kommunpolitiker förhålla sig till (Goldsmith 
& Larsen, 2004). Det skulle kunna förstås som att folkbibliotek inte primärt 
argumenteras för genom ekonomiskt instrumentella argument. Delar av den 
litteraturöversikt som Audunson och Evjen (2016) presenterar stödjer en sådan tanke. 
Enligt denna verkar det ha skett en förskjutning från att folkbibliotekens läsfrämjande 
roll har av politiker ansetts legitimera folkbibliotek, till att politiker argumenterar för 
eller legitimerar folkbibliotek genom hänvisning till folkbibliotekens 
demokratifrämjande roll. Med hänvisning till Vestheims (2008) terminologi, skulle man 
kunna säga att argumentationen för folkbibliotek därmed har gått från att grundas i en 
estetisk och bildande instrumentalitet till en politisk mobiliserande instrumentalitet. 
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2.1.3 Föreställningar om folkbibliotek  
I flera studier lyfts fram att personer utanför folkbiblioteksvärlden många gånger har 
begränsad insyn i folkbibliotek. Det medför att dessa personers föreställningar om 
respektive förväntningar på folkbibliotek inte stämmer överens med folkbibliotekens 
verksamheter och/eller med de förväntningar som folkbibliotekarier och 
folkbibliotekschefer har (Gazo, 2011; Kann-Christensen & Andersen, 2009; Kann-
Christensen & Pors, 2004; Pors, 2010a). En orsak till denna diskrepans kan vara att 
folkbibliotekspersonalen inte lyckas informera allmänheten om vilka tjänster som 
erbjuds (Vrana & Barbaric, 2007). Samtidigt finns exempel på motsatsen, där 
allmänheten på ett givande vis informeras om nya tjänster (Rooney-Browne, 2009). 
Därutöver är externa förväntningar på folkbibliotek motstridiga. Politikers 
förväntningar skiljer sig exempelvis från kulturaktörers, som skiljer sig från 
allmänhetens, som i sin tur består av en rad heterogena grupper (Kann-Christensen & 
Pors, 2004; Vestheim, 2007). Det kan beskrivas som att folkbibliotek slits mellan olika 
aktörsområdens logiker, mellan olika sociala systems strukturer och normer (Kann-
Christensen, 2009; Vestheim, 2007).  
 
Bland undersökningar om externa gruppers förväntningar på folkbibliotek 
uppmärksammas i regel två grupper: politiker och allmänhet. I en del studier beskrivs 
politiker ha en begränsad och traditionell syn på folkbibliotek (Gazo, 2011), i andra 
beskrivs politiker vara medvetna om folkbibliotekens situation och olika roller (Evjen, 
2012). Det finns studier enligt vilka politiker upplevs ha ett svalt engagemang för 
biblioteksfrågor (Sveum & Tveter, 2012) och studier enligt vilka politikers kunskap om 
och engagemang för folkbiblioteksfrågor varierar (Jonsson, 2003). Andra studier visar 
att lokala politikers och bibliotekariers förväntningar på folkbibliotek liknar varandra: 
”Both groups gave top priority to the libraries’ educational role, whereas initiatives 
aiming at reaching ethnic minorities, for example, were given lower priority.” 
(Audunson, 2005, s. 175). Skillnader kan också identifieras mellan dessa två grupper. 
En högre andel bibliotekarier än lokala politiker anser att folkbibliotekens 
demokratiska uppdrag och strävan efter jämlikhet är det viktigaste uppdraget 
(Audunson, 2005). 
 
Många studier inom detta område handlar om politiker på lokal nivå. Studier som 
riktar fokus mot den statliga folkbibliotekspolitiken finns också. Ett exempel är 
Frenanders (2012) genomgång av hur relationen mellan stat och folkbibliotek har 
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utvecklats under 1900-talet. Bland annat visar Frenander (2012) hur folkbibliotekens 
roll och funktion har beskrivits i de offentliga utredningar och propositioner som har 
publicerats under denna tidsperiod. Här är det värt att notera att Frenander (2012) 
skriver att såvitt som han har kunnat se var det i proposition 1965:50 som idén första 
gången framfördes ”(…)att biblioteken inte bara skulle ägna sig åt att förmedla böcker 
och andra medier, utan även kunna bedriva ’utställningar och allmänkulturell 
verksamhet’(…) och få statligt stöd för det” (s. 49). 
 
Gällande allmänhetens syn på folkbibliotek lyfts i flera studier fram att traditionella 
verksamheter efterfrågas och används i stor utsträckning (Hansson, 2010; Pors, 
2010a). Det innebär att folkbibliotek betraktas som främjare av läsning och förmedlare 
av analoga dokument, i huvudsak böcker (jämför Eriksson et al., 2013; Kann-
Christensen & Andersen, 2009; Pors, 2010a). Samtidigt har allmänheten, såväl 
biblioteksanvändare som icke-användare, inte något emot att folkbibliotek förändras. 
Men dessa ändringar ska ske inom vissa ramar och i lagom mängd (Evjen & 
Audunson, 2009). Hansson (2010) uttrycker det som att biblioteksanvändare vill ha ett 
igenkännbart bibliotek. Nymodigheter accepteras om de anses möta de behov som 
biblioteksanvändarna ser och om dessa nymodigheter fogas in i de nuvarande 
verksamheterna. Om folkbibliotek erbjuder nya tjänster, som inte har en självklar 
koppling till verksamheterna, finns risk för att dessa nya tjänster inte uppfattas som 
folkbibliotekens (jämför Nicholson, 2013). Ett illustrativt exempel följer. I en studie 
presenterad av Pors (2010b) riktas fokus mot valda danska bibliotek som började 
erbjuda så kallade medborgarrelaterade tjänster. Det skedde bland annat i hopp om att 
tjänsterna skulle få icke-användare att börja använda folkbibliotek. Så blev inte fallet i 
realiteten. Även om icke-användare kom till folkbibliotekens lokaler, var dessa 
personer intresserade av de specifika medborgarrelaterade tjänsterna och använde inte 
folkbibliotekens verksamheter i övrigt. 
 
Vid sidan av de studier som riktar fokus mot allmänhetens och politikers 
föreställningar och förväntningar, finns studier som uppmärksammar ytterligare andra 
externa grupper. Här måste Hedemarks (2009) avhandling Det föreställda folkbiblioteket: 
en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006 nämnas i vilken 
bland annat författares uttalanden uppmärksammas. I avhandlingen studerar 
Hedemark vilka föreställningar som kan identifieras i utvalda svenska medier under 
den i undertiteln angivna tidsperioden. Tre identifierade diskurser presenteras i 
avhandlingen: den bokliga, den informationsförmedlande och den så kallade 
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allaktivitetsdiskursen. Dessa diskurser framträder i olika stor utsträckning. Medan 
allaktivitetsdiskursen har varit framträdande under endast 1970-talet då den också var 
dominerande, har den bokliga diskursen identifierats under samtliga fyra decennier 
som Hedemarks studie är avgränsad till. Under perioden 1980-2006 har såväl den 
bokliga som den informationsförmedlande diskursen varit närvarande. Här 
dominerade den bokliga diskursen under de två första decennierna, medan ”2000–
2006 dominerar ingen diskurs helt, utan den bokliga och den 
informationsförmedlande diskursen innehar växelvis den starkaste ställningen i 
debatterna” (Hedemark, 2009, s. 153). 
 

2.1.4 Utvidgade roller snarare än nya  
Många av dagens beskrivna folkbiblioteksroller är inte nya. Ett exempel är rollen som 
mötesplats. Redan under folkbibliotekens tidiga historia fanns det tankar om att 
folkbibliotek skulle vara platser för möten mellan olika grupper i samhället 
(Torstensson, 1996). 1911 skrev Palmgren att ”biblioteket är den plats, där alla, ung 
och gammal, hög och låg, fattig och rik kunna samlas’” (Palmgren, 1911, s. 50). I 
nutida folkbiblioteksforskning är folkbibliotekens roll som mötesplats ett 
återkommande inslag. Ett välkänt exempel är Audunsons (2005) artikel om 
lågintensiva respektive högintensiva mötesplatser. Det som utmärker högintensiva 
mötesplatser är att människor med liknande bakgrund, tillhörighet och värderingar 
möts. Exempel på sådana mötesplatser är religiösa församlingar och politiska partier. 
Kännetecknande för lågintensiva mötesplatser är att människor från olika grupper 
möts, folkbibliotek är exempel på lågintensiva mötesplatser. Flera artiklar som riktar 
fokus mot folkbibliotekens roll som mötesplats har publicerats inom ramen för 
projektet PLACE: Public Libraries – Arenas for Citizenship: An Investigation of the Public 
Library as a Meeting Place in a Digital and Multicultural Context. I dessa artiklar lyfts bland 
annat fram att folkbibliotek kan möjliggöra olika typer av möten, planerade som 
oplanerade, virtuella som analoga, med vänner och kollegor eller med främlingar 
(Aabø, Audunson & Vårheim, 2010; Audunson, Vårheim, Aabø & Holm, 2007). Aabø 
et al. (2010, s. 24) visar genom en logistisk regressionsanalys att det verkar finnas 
samband mellan utbildningsnivå och användning av folkbibliotek som mötesplats: 
”Respondents with less education are shown to use the library more as a low-intensive 
meeting place as well as a high-intensive meeting place (…). This is a very interesting 
find, which contrast findings in studies of general library use”. För flera andra studier 
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visar att personer med högre utbildning tenderar att använda folkbibliotek i en högre 
utsträckning än personer med lägre utbildning (se t.ex. Höglund, 2017). 
 
Här tas också upp att folkbibliotek som mötesplatser kan främja social integration i 
samhället (Aabø et al., 2010). Vårheim (2014) skriver att användning av folkbibliotek 
kan främja förtroende mellan folkbibliotekens användare. Det kan betraktas som 
potential för en ökad social integration och sammanhållning i samhället. Ett exempel 
på en studie utanför PLACE-projektet är Johnstons (2016) fallstudie av aktiviteten 
Språkhörnan på Malmö stadsbibliotek. Johnston har bland annat funnit att deltagande 
i denna språkfrämjande aktivitet har en socialiserande effekt. En majoritet av 
deltagarna ”agreed or strongly agreed that they had made friends or acquaintances by 
attending the program” (Johnston, 2016, s. 14). Tanken om folkbibliotekens betydelse 
för social integration eller sammanhållning i ett samhälle har också Palmgren tagit upp. 
Palmgren skrev att bibliotek15 inte bara är en samlingsplats utan att bibliotek ”kan och 
bör vara ett sammanhållande band mellan alla ett samhälles invånare” (Palmgren, 
1911, s. 49f). Hon skrev vidare att människor splittras på många andra platser i 
samhället: ”I föreningar af olika slag splittras människorna af olika åsikter, uppdelas i 
arbetsgifvare och arbetare, i absolutister och icke-absolutister, i olika såväl religiösa 
som politiska trosbekännare” (Palmgren, 1911, s. 50). Bibliotekets egenart är, menade 
Palmgren, ”att kunna och böra vara ett samhörighetens eget tempel” (Palmgren, 1911, 
s. 50).16 Under de senaste decennierna kan folkbibliotekens sammanhållande funktion 
sägas ha fått ökad betydelse. För enligt bland andra Putnam (2006) reduceras 
sammanhållningen mellan olika grupper i samhället och individualiseringen ökar. Ett 
tecken på det senare är att människor i en högre uträckning ägnar sig åt individuella 
fritidsaktiviteter på bekostnad av gruppaktiviteter. Konsekvensen kan bli en ökad 
fragmentering och segregering i samhället. Folkbibliotekens roll som mötesplats och 
sammanhållande kraft i samhället kan därför sägas vara av större betydelse idag 
jämfört med på Palmgrens tid. Dessutom har antalet offentliga mötesplatser 
reducerats. Folkbibliotekens funktion som mötesplats kan därmed sägas ha blivit än 
mer viktig genom att folkbibliotek ska ”inkludere nye behov for offentlige tjenester, 

                                                
15 Palmgren använde uttrycket allmänna bibliotek och inte folkbibliotek.  
16 Observera att detta är en del av ett citat – den fullständiga meningen lyder: ”I stället för att beakta 
denna bibliotekets egenart att kunna och böra vara ett samhörighetens eget tempel, synas våra 
bibliotek så mycket som möjligt sträfva efter att äfven på detta område öfverföra splittring af olika 
slag.” (Palmgren, 1911, s. 50). 
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som f.eks. retten til å opphalde seg fritt og utan vilkår i eit offentlig rom” (Vestheim, 
1997, s. 95). Det sistnämnda är inte en självklarhet. 
 
Ett andra exempel på en vidgning av en av folkbibliotekens roller är deras 
underhållande funktion. Även om folkbibliotek också tidigare har haft denna roll, har 
den varit av mindre betydelse jämfört med folkbibliotekens informerande och 
upplysande roller (Vestheim, 1997). Enligt vissa studier betraktas den underhållande 
rollen idag vara av lika stor vikt som den informerande och/eller upplysande. När 
exempelvis norska bibliotekschefer har tillfrågats om vilka arbetsmetoder som de 
betraktar som viktiga ”when adapting to the library law’s revised mission statement”, 
har en majoritet av respondenterna tagit upp såväl förmedling av information som 
organisering av evenemang. Därmed kan man säga att denna grupp ser behov av både 
upplevelserelaterade och informationsförmedlande tjänster. (Audunson & Evjen, 
2016). 
 
Ett tredje exempel är folkbibliotekens tillväxtskapande roll eller betydelse. Att 
argumentera för folkbibliotek genom att säga att en satsning på folkbibliotek leder till 
ekonomisk utveckling är inte en ny tanke. Redan 1911 skrev Palmgren att en satsning 
på folkbibliotek skulle vara ekonomiskt gynnsam för samhället:  
 

Man börjar inse, att hvarje enskild människas lif kan blifva rikare och lyckligare genom 
boken och att en bättre, lyckligare människa är en ekonomisk vinst för samhället. Det är 
därför man sträfvar efter att i hvarje stad, ja, hvarje kommun få till stånd dessa präktiga, 
för alla lika lätt tillgängliga offentliga bibliotek, i hvilka hvarje samhällsmedlem kan klifva 
så högt han själf vill och orkar på bildningens trappstege, (...) man vet numera också, att 
endast ett på möjligast högsta bildningsnivå stående folk kan blifva och förblifva 
utvecklingsdugligt och konkurrenskraftigt på världsmarknaden. 

(Palmgren, 1911, s. 51) 
 
Skillnaden är att idag ”uppfattas dock inte folkbibliotekens potentiella tillväxtskapande 
som en bieffekt utan som ett primärt uppdrag” (Carlsson, 2013, s. 72). Frenander 
(2012) skriver att argumentation från politiskt håll om att kulturorganisationer kan 
bidra till att synliggöra en ort och medverka till den lokala ortens utveckling hittas 
redan på 1960-talet. Idag har denna argumentation blivit mer frekvent: 
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En global trend under senare år är att regioner och städer använder kulturevenemang 
och de lokala kulturinstitutionernas utbud för att stärka platsens attraktionskraft och 
varumärke. Att visa att platsen erbjuder ett rikt kulturliv blir ett sätt att locka turister och 
nya invånare, vilket i förlängningen föreställs gynna regional och lokal tillväxt. 

(Carlsson, 2013, s. 13) 
 
Baserat på ovanstående anser jag att man i stället för att tala om nya roller kan tala om 
utvidgade roller. Samtidigt vill jag uppmärksamma läsaren av denna text på att en roll 
kan utövas på olika sätt och med olika argument. Ovan har jag skrivit att både idag 
och i början av 1900-talet har folkbibliotek tillskrivits en tillväxtskapande roll, även om 
detta skedde mer indirekt för drygt hundra år sedan (Carlsson, 2013). Denna roll har 
dock spelats på olika sätt. I början av 1900-talet skedde det genom att människor 
skulle förändras genom bildning (se Hansson, 1998; Palmgren, 1911). Idag sker det 
genom att t.ex. platser förändras så att de blir mer attraktiva och intressanta (Carlsson, 
2013; Evjen, 2015). Noteras måste också att medan vissa roller har utvidgats, har andra 
reducerats helt eller delvis. Folkbibliotek har exempelvis tidigare haft en 
folkuppfostrande/fostrande roll (se Hansson, 1995). Palmgren (1911, s. 72) beskrev 
biblioteket som ”en uppfostrande kraft i samhället”. En sådan tanke är främmande 
idag. Nya roller har också tillkommit – idén om folkbibliotek som plats för 
performance är såpass omvälvande att den kan ses som en ny roll (Jochumsen et al., 
2015). 
 

2.2 Användaren och användning av folkbibliotek  
Detta tema redogör jag för genom att presentera forskning om synen på användaren 
och forskning om användning av folkbibliotek. 
 

2.2.1 Syn på användaren  
Tidigare i forskningsöversikten redogjorde jag för hur folkbibliotek beskrivs ha 
påverkats av de ideologiska förändringar som implementerades under andra hälften av 
1900-talet. Reformerna som brukar relateras till begreppet NPM har inneburit en 
förändrad idé om samhällsmedborgaren. Den genomgående tanken är att 
”[m]edborgaren ska dels få större makt gentemot politiker och tjänstemän i 
närområdet (…), dels få större makt genom sitt inflytande som ’kund’ (vilken kan välja 
mellan olika utbudsalternativ)” (Almqvist, 2006, s. 27). Frågan om huruvida 
folkbiblioteksanvändare kan benämnas som kunder och vad konsekvenserna av detta 
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kan bli tas upp i tidigare studier (se t.ex. Rooney-Browne & McMenemy, 2010). För 
folkbibliotekens del kan det innebära att folkbibliotek nu legitimeras genom att 
bibliotekspersonal försöker nå externa önskemål i stället för att som tidigare utgå från 
folkbibliotekens grundläggande värden. Hansson (2015) beskriver det som en 
utveckling från intern till extern legitimitet: ”External legitimacy is created by needs 
and expectations from outside the institution, whereas internal legitimacy is seen 
primarily in identity-shaping processes within the institution itself” (s. 7). Vestheim 
(1999) skriver att denna utveckling innebär att bibliotek anpassar sig i högre 
utsträckning efter individens önskemål. Individuella specialbehov prioriteras framför 
samhällets gemensamma. 
 
Individanpassning och att biblioteksanvändare liknas vid kunder är ingen ny tanke. 
Redan 1876 skrev Green att folkbibliotek ska täcka allmänhetens informationsbehov 
genom att svara på de konkreta frågor som allmänheten har. I slutet av sin artikel 
skriver Green (1876, s. 80): ”A librarian should be as unwilling to allow an inquirer to 
leave the library with his question unanswered as a shop-keeper is to have a customer 
go out of his store without making a purchase”. Det som däremot kan sägas vara nytt 
är en alltmer utbredd instrumentell syn på kunskap. I och med utbildningssystemets 
utveckling har folkbibliotek börjat användas i ett syfte som Vestheim (1999) beskriver 
som instrumentellt. Med detta menas att användare nyttjar folkbibliotek för att få den 
information som de behöver för att klara sina studier och inte till följd av eget intresse. 
Användarna är därmed ute efter ”instrumentell informasjon” och inte ”ikkje-
instrumentell opplysning” (Vestheim, 1999, s. 193). Här måste skillnad göras mellan 
att folkbibliotek används på ett instrumentellt vis och att folkbibliotek motiveras med 
instrumentella argument. Såsom jag har skrivit tidigare kan folkbibliotek sägas alltid ha 
motiverats med instrumentella argument. Att folkbibliotek används på ett 
instrumentellt vis är däremot relativt nytt (se Vestheim, 1999). 
 
Vid sidan av att användaren betraktas som kund, har användaren börjat betraktas som 
en aktiv deltagare (se Rasmussen, 2016). Det innebär att användaren inte bara har 
tillgång till folkbibliotekens verksamheter utan kan också delta aktivt i dessa. Av 
tradition har (folk)bibliotekarier haft en förmedlande roll i vilken de har valt ut, 
organiserat och tillhandahållit dokument (se Hansson, 2015; Shera, 1970). Även om 
hänsyn har tagits tidigare till användarens önskemål vid främst beståndsutveckling (se 
t.ex. Ranganathan, 2006 [1931]), har användaren under de senaste decennierna fått en 
större möjlighet till att påverka (Audunson, 1996; Hansson, 2015; Söderlind & Elf, 
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2014). Ett aktivt deltagande kan ske på olika sätt och på olika nivåer. Rasmussen 
(2016) presenterar sex möjliga former av aktivt deltagande: Volunteers, Interactive displays, 
Workshops, Co-creation, User-driven innovation och Book clubs. Volunteers innebär att 
användaren arbetar i folkbibliotekens verksamheter tillsammans med den ordinarie 
personalen. Interactive displays innebär att användaren får möjlighet till att interagera 
med verksamheternas innehåll och med andra användare genom att t.ex. utforma och 
förmedla egna recensioner. Workshops innebär att användaren kan skapa egna alster 
genom att t.ex. spela in musik, skriva eller måla. Co-creation betyder att användaren får 
vara med och skapa verksamheternas innehåll: ”(…) produce content for the 
institution” (Rasmussen, 2016, s. 552). Det kan t.ex. handla om att skapa föremål till 
en särskild samling eller ett särskilt bestånd. User-driven innovation innebär att 
användaren får vara med och påverka själva folkbiblioteken och de verksamheter som 
erbjuds. Book clubs innebär att användaren utgår från valda böcker och tillsammans 
med andra användare skapar ny mening och förståelse för den bok eller de böcker 
som de har tagit del av. I kappans fortsatta text kommer jag att hänvisa till 
användarens aktiva deltagande genom att tala om ett medproducerande deltagande. 
Verksamheter, inklusive aktiviteter, som möjliggör ett medproducerande deltagande 
benämner jag som medproducerande verksamheter. Begreppen medproduktion och 
medskapande kan relateras till varandra på olika sätt. Många gånger kan de användas 
som synonymer. I andra fall görs skillnad på dem genom t.ex. följande: ”co-creation 
concerns how new solutions are designed; co-production concerns how they are 
executed” (Bason, 2010, s. 157). Jag gör skillnad mellan de två begreppen genom att 
jag betraktar medproduktion som ett samlande begrepp som sträcker sig från 
implementering av verksamheter (Volunteers) till utveckling av verksamheter (User-driven 
innovation). 
 
Att användare utvecklas till medproducenter är inte unikt för folkbibliotek utan en 
allmän tendens (se Jochumsen et al., 2015). Utvecklingen kan också beskrivas som ett 
skifte från en konsumtionskultur till en produktionskultur, från en Read Only-[RO]-
kultur till en Read/Write-[RW]-kultur. Det som utmärker RO-kulturen är att den 
består av några få kulturproducenter och en bred kulturkonsumerande allmänhet. RO-
kulturen var utbredd under 1900-talet men inte under tidigare århundranden då en 
RW-kultur var dominerande. Skiftet RW-RO-RW har följt den teknologiska 
utvecklingen. Genom industrialismens genombrott och utveckling av exempelvis 
radion, biografen och CD-skivan, har allmänheten gått från att vara kulturproducenter 
till kulturkonsumenter. Den digitala utvecklingen har möjliggjort ett återigen aktivt 
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medproducerande deltagande från allmänhetens sida (se Lessig, 2008). Ett 
medproducerande deltagande på folkbibliotek ska dock inte likställas med ett digitalt 
deltagande. Det ska inte heller beskrivas vara beroende av digital teknik. 
Medproducerande deltagande är möjligt och sker också i det fysiska biblioteksrummet 
(se Rasmussen, 2016). En liknande beskrivning av allmänhetens kulturdeltagande 
återfinns i Rasmussens (2016) översikt över identifierade typer av användardeltagande 
på folkbibliotek. Här skriver Rasmussen att i början av 1900-talet var försäljningen av 
pianon hög i USA. Under 1930-talet sjönk försäljningen av pianon och andra 
musikinstrument. Allmänheten började istället efterfråga grammofoner, radioapparater 
och liknande. Denna utveckling fortsatte under resten av decenniet:  
 

Hereby, performing was to some extent replace by cultural consumption. By the middle 
of the last century, the original definition of participation changed from to take part to 
the more passive to take in. Roughly speaking, the USA changed from a nation of 
performing amateurs to a nation of cultural consumers of highbrow culture and/or 
commercial mass-mediated content. 

(Rasmussen, 2016, s. 548) 
 
Den här utvecklingen kan ha medfört ändrade förväntningar på folkbibliotek. 
Jochumsen et al. (2012, s. 593) skriver att de generationer som har växt upp med den 
digitala utvecklingen ”are used to not only consuming, but also producing culture. 
Therefore they have new demands of cultural institutions concerning possibilities for 
user involvement and user-driven innovation”. 
 

2.2.2 Användning av folkbibliotek  
En återkommande fråga inom folkbiblioteksforskningen är hur folkbibliotek används. 
I dessa studier framkommer att folkbibliotek används på olika sätt av olika personer 
och grupper i olika sammanhang (se t.ex. Aabø et al., 2010; Aabø & Audunson, 2012; 
Johnson & Griffis, 2009; Vakkari & Sei-Ching, 2015). Här finns studier som tar ett 
nationellt grepp på hur valda delar av allmänheten använder folkbibliotek – uppdelat 
på olika demografiska grupper (se t.ex. Vakkari & Sei-Ching, 2015), och studier som 
riktar in sig på särskilda användargrupper, t.ex. hur äldre använder hälsorelaterad 
information som finns tillgänglig online (se Xie & Bugg, 2009). Från bibliotekariernas 
sida finns vidare olika sätt att gruppera eller kategorisera biblioteksanvändare (se 
Johannsen, 2014). Användare kan också kategoriseras baserat på egna uttalanden om 
hur de använder eller vad de förväntar sig av folkbibliotek (se t.ex. Eriksson et al., 
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2013; Nagata & Klopfer, 2010). Dessa användningar och förväntningar kan vara 
motsägelsefulla. 
 
I vilken utsträckning som användare säger att de använder folkbibliotek i ett särskilt 
syfte kan skilja sig åt mellan olika studier. Det finns studier som visar att folkbibliotek 
används som mötesplatser för att träffa familj, vänner och bekanta (se t.ex. Eriksson, 
et al., 2013; Vårheim, 2014) och det finns studier som visar att användare träffar nya 
personer genom att besöka folkbibliotek (Johnston, 2016). I en intervjustudie med 
folkbiblioteksanvändare framkommer att 19 % av de tillfrågade användarna beskriver 
folkbibliotek som en mötesplats, men endast 3 % anger att de själva använder 
folkbibliotek på detta sätt och då till att möta eller komma i kontakt med personer 
som de redan känner (Eriksson et al., 2013). I en annan studie framkommer att 28 % 
av respondenterna har sagt att de pratade under sitt biblioteksbesök med främlingar 
(Aabø et al., 2010). I en ytterligare intervjustudie med nyanlända studenter anges att 
”the students meet fellow students in the library, but they also meet other friends. 
They rarely speak with people they do not know” (Vårheim, 2014, s. 65). Skillnaderna 
mellan studierna kan bero på dels vilka respondenterna har varit, dels hur empirin har 
samlats in men också på hur mötesplats förstås.  
 
Användningen av folkbibliotek är ojämnt fördelad. Det finns grupper som tenderar att 
använda folkbibliotek i högre grad, såsom personer med högre utbildning och 
personer från högre socioekonomiska grupper (Glorieux, Kuppens & Vandebroeck, 
2007; Höglund, 2017; Sin & Kim, 2008). Enligt vissa studier kan en orsak vara att 
folkbibliotek upplevs vara utformade efter användare från medelklassen. Som 
konsekvens kan personer ur andra samhällsklasser uppleva att folkbibliotek inte riktar 
sig till dem och därför känna sig ovälkomna (se t.ex. Griffis & Johnson, 2014; 
Muddiman et al., 2001; Muggleton, 2013; Willett & Broadley, 2011; Williment, 2009). 
Samtidigt finns studier som visar att allmänheten har ett högt förtroende för 
folkbibliotek (Höglund, 2017) och att folkbibliotek anses vara en säker plats som är till 
för alla (Vårheim, Steinmo & Ide, 2007, s. 889). 
 
Samhällets utveckling kan förändra allmänhetens behov och därmed i förlängningen 
också användningen av folkbibliotek. Såsom jag nämner tidigare i forskningsöversikten 
började utbildningssystemet utvecklas under 1980-talet genom att fler 
universitetsplatser och studier på distans erbjöds. Detta skapade nya behov för de 
individer som inledde sina studier och många av dessa började använda folkbibliotek i 
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studiesyfte: ”Slik kom folkebiblioteka i til å bli konfronterte med kravet om individuelt 
tilpassa tenester, og ein ny type ressurskrevande og formålsrasjonell bibliotekbrukar 
dukka opp” (Vestheim, 1999, s. 187f). Med tanke på avhandlingens syfte är ett relevant 
forskningsspår hur användning av folkbibliotek har ändrats i och med den digitala 
utvecklingen. Såsom nämnts tidigare har framväxten av det digitaliserade samhället 
inneburit att nya informationsgivande aktörer har utvecklats. En farhåga som tas upp i 
vissa studier är att allmänheten kan komma att välja använda dessa aktörer framför 
folkbibliotek (Choy, 2011; Kann-Christensen & Andersen, 2009). Denna farhåga kan 
betraktas som särskilt aktuell i Sverige. Enligt rapporten Svenskarna och internet 2017 
(Davidsson & Thoresson, 2017) har 95 procent av Sveriges befolkning tillgång till 
internet i hemmet. Samtidigt visar andra studier att det finns samband mellan 
användning av Internet och användning av folkbibliotek (Vakkari, 2012). 
 

2.3 Folkbibliotekens icke-traditionella bestånd och tjänster  
Icke-traditionella bestånd, aktiviteter och tjänster kan definieras på olika sätt. Jag har 
tidigare skrivit att jag ser icke-traditionella bestånd som bestånd som uppfattas som 
nya eller oväntade i rådande föreställningar om folkbibliotek. Dessa uppfattningar 
påverkas av intaget perspektiv (Söderholm, 2016b). Jämfört med övriga teman som jag 
presenterar i denna forskningsöversikt, är forskning om icke-traditionella bestånd, 
aktiviteter och tjänster mer sparsam. Jag upplever samtidigt att det finns fler studier 
om icke-traditionella aktiviteter respektive tjänster än om icke-traditionella bestånd, 
även om uttrycket icke-traditionella aktiviteter respektive tjänster inte brukar användas 
i dessa studier. 
 
I flera studier lyfts fram att folkbibliotekarier har god förmåga att anpassa 
folkbibliotekens verksamheter efter nya förutsättningar i samhället och att erbjuda 
verksamheter som svarar på aktuella behov, även om dessa ligger utanför 
folkbibliotekens jurisdiktion (Massis, 2012; Veil & Bishop, 2014; Westbrook, 2015). 
En del studier tar upp vilka utmaningar som icke-traditionella bestånd, aktiviteter 
och/eller tjänster kan medföra för folkbibliotekens del. Det kan till exempel handla 
om att dessa kräver kompetenser som folkbibliotekens personal inte har (Arnott Smith 
& Eschenfelder, 2013; Sigler et al., 2011) eller att de kolliderar med aktiviteter av mer 
traditionell art: ”Traditional library activities such as reading do not collocate well with 
noisy activities where users participate” (Rasmussen, 2016, s. 553). Det sistnämnda kan 
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medföra dilemman om vilka verksamheter som ska prioriteras när användares olika 
önskemål kolliderar (Eriksson et al., 2013). 
 
Vidare finns studier som tar upp vilka fördelar som kan finnas med att verksamheter 
som inte uppfattas som traditionella erbjuds på just folkbibliotek. Ett exempel är 
språkcaféer som idag erbjuds på de flesta folkbibliotek i Sverige. Det är dock en 
relativt ny verksamhet i folkbibliotekssammanhang. De första språkcaféerna började 
erbjudas i slutet av 1990-talet (Atlestam och Stenberg, 2010). Numera betraktas de 
troligtvis som ett traditionellt inslag på folkbibliotek i betydelsen att det är en 
verksamhet som kan förväntas finnas på folkbibliotek (jämför Söderholm, 2016b). En 
sådan förförståelse är dock inte självklar. Å ena sidan kan språkcaféer betraktas som en 
fortsättning på folkbibliotekens inkluderande och sammanhållande insatser. Å andra 
sidan kan språkcaféer betraktas som en del av ett utbildande uppdrag och därmed inte 
en självklar del av folkbibliotek. I en forskningsöversikt presenterar Johnston (2016) 
följande argument för varför det är lämpligt att språkcaféer erbjuds på just 
folkbibliotek: bland annat för att målgruppen redan använder folkbibliotek som 
mötesplats och för att det inom målgruppen finns ett allmänt förtroende för 
folkbibliotek. Dessa argument skulle kunna användas när verksamheter av mer icke-
traditionell art än just språkcaféer erbjuds: att målgruppen redan använder 
folkbibliotek och att det finns ett allmänt förtroende för folkbibliotek. Givetvis under 
förutsättning att det förstnämnda stämmer. För enligt flera studier erbjuds icke-
traditionella verksamheter, som t.ex. yoga, just för att motivera fler människor att 
komma till folkbiblioteken (Lenstra, 2017). 
 
Söderholm har skrivit flera artiklar om så kallade verktygsbibliotek. Även om dessa 
bibliotek vanligtvis inte är delar av ett folkbibliotek utan fristående alternativt delar av 
andra organisationer (Söderholm 2016b), bör de nämnas i detta sammanhang då själva 
fenomenet att låna ut annat än informationsbärande dokument är under utveckling på 
folkbibliotek (se Massis, 2012). Det resultat som presenteras i studier om 
verktygsbibliotek kan därmed vara relevant att ta upp i studier om folkbibliotekens 
utveckling. Verktygsbibliotek har studerats ur användares perspektiv där fokus ligger 
på användares syn på lånande och på bland annat varför utvalda användare väljer att 
låna respektive köpa verktyg. Skälen kan vara rent praktiska. Hur ofta man använder 
ett verktyg och hur viktigt det är att ha verktyget tillgängligt påverkar hur benägen man 
är att låna respektive köpa ett verktyg (se Söderholm, 2016a). En andra artikel har 
skrivits ur bibliotekschefers och bibliotekspersonalens perspektiv, där dessa grupper 
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uttalar sig om sin syn på verktygsbibliotek. Här kan både skillnader och likheter med 
folkbibliotek identifieras. Skillnader då personalen vid verktygsbiblioteken anser att 
verktyg inte kan liknas vid dokument bland annat då de inte är informationsbärande 
och är bundna till sitt format. Likheter då verktygsbibliotek, precis som folkbibliotek, 
beskrivs ha en viktig social funktion. (Söderholm, 2016b). 
 

2.4 Slutsatser av forskningsöversikten  
Med stöd i ovanstående forskningsöversikt har jag dragit följande slutsatser:  
 
1: Det finns många studier om hur folkbibliotek har förändrats och anpassats efter 
samhällsutvecklingar, hur tidigare folkbiblioteksroller har utvidgats och hur nya roller 
har utvecklats. I flera av dessa studier tas upp vilka utmaningar som folkbibliotek kan 
möta i och med detta, bland annat hur folkbibliotekens legitimitet kan komma att 
utmanas även om detta begrepp inte alltid används. Relativt få studier problematiserar 
dock legitimitetsbegreppet och folkbibliotekens strävan efter att möta identifierade 
behov respektive stärka sin relevans. Det är få studier som tar upp att en och samma 
verksamhet kan både möjliggöra och utmana legitimitet, t.ex. genom att legitimitet 
möjliggörs i ett kort perspektiv men utmanas i ett längre. Min avhandling bidrar till 
forskningsdelområdet genom att just problematisera detta begrepp. 
 
2: I forskningsöversikten framkommer att olika åtgärder görs eller bör göras från 
folkbibliotekens sida för att få fler att börja använda folkbibliotek. Få studier tar dock 
upp vilken effekt som dessa åtgärder faktiskt får, hur dessa åtgärder mottas av 
folkbibliotekens användare och hur dessa åtgärder påverkar folkbiblioteken i ett längre 
perspektiv. För den fortsatta forskningen om folkbibliotekens legitimitet ser jag behov 
av fler utvärderande studier från användarperspektiv, professionsperspektiv och 
verksamhetsperspektiv. Min avhandling är analyserande och inte utvärderande och 
bidrar därmed inte till att fylla denna identifierade lucka. 
 
3: I forskningsöversikten har jag tagit upp att det idag finns många möjligheter för ett 
medproducerande deltagande från användarnas sida (se t.ex. Rasmussen, 2016). Detta 
deltagande skiljer sig från det deltagande som traditionellt sett har funnits på 
folkbibliotek. Med andra ord handlar det här om en stor ändring av relationen 
användare-folkbibliotek (folkbibliotekarie). Enligt vissa studier är användare inte 
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särskilt intresserade av att delta i medskapande aktiviteter (Kronqvist-Berg, 2014). 
Enligt andra studier kan användarnas mottagande bero på hur de nya verksamheterna 
implementeras i relation till de befintliga (Hansson, 2010). Betraktat ur ett socialt 
legitimitetsperspektiv kan man fråga sig hur användarna uppfattar de ökade 
möjligheterna till ett medproducerande deltagande samt hur ett sådant deltagande kan 
komma att inverka på användarnas uppfattning av folkbibliotekens trovärdighet 
respektive önskvärdhet, korrekthet och lämplighet. Det kan vara forskningsfrågor för 
kommande studier. 
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3. Teoretiskt perspektiv  
I detta kapitel redogör jag för det teoretiska perspektiv utifrån vilket avhandlingens 
syfte uppnås. Kapitlet består av fyra avsnitt. I det första, 3.1. Legitimitet, presenterar jag 
det begrepp som står i fokus i avhandlingen. I det andra, 3.2 Nyinstitutionellt perspektiv – 
en presentation, presenterar jag mitt valda teoretiska perspektiv. I det tredje, 3.3 Legitimt 
folkbibliotek vs hållbart folkbibliotek, presenterar jag hur jag ser att ett legitimt folkbibliotek 
förhåller sig till ett hållbart folkbibliotek. I det fjärde avsnittet, 3.4 Implementering av valt 
teoretiskt perspektiv, beskriver jag hur jag har använt mig av legitimitetsbegreppet i de 
fyra artiklar genom vilka jag besvarar avhandlingens forskningsfrågor, samt hur jag 
använder detta begrepp och det nyinstitutionella teoretiska perspektivet i kappans 
analys. 
 

3.1 Legitimitet  
Barker (2001) skriver att legitimitet inte kan studeras. I sitt resonemang tar Barker 
(2001, s. 26) upp att legitimitet inte kan existera som ett faktiskt ”subject of empirical 
or historical enquiry”. Istället för att tala om legitimitet bör vi tala om och studera den 
process som leder till legitimitet. I sin numera klassiska text Managing Legitimacy: 
Strategic and Institutional Approaches (1995), utgår Suchman från följande definition av 
legitimitet, ”[l]egitimacy a generalized perception or assumption that the actions of 
an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system 
of norms, values, beliefs, and definitions” (Suchman, 1995, s. 574). Precis som Barker 
skriver är det inte själva legitimiteten som är i fokus utan den process som bidrar till 
alternativt begränsar en utveckling mot ett legitimt tillstånd. En aktörs legitimitet beror 
på om aktörens beteendemönster upplevs som acceptabelt: ”when one says that a 
certain pattern of behavior possesses legitimacy, one asserts that some group of 
observers, as a whole, accepts or supports what those observers perceive to be the 
behavioral pattern (…)” (Suchman, 1995, s. 574). 
 
Vad är legitimitet? Hur kan legitimitet förklaras? Applbaum gör skillnad mellan ”the 
word legitimacy, the concept or idea of legitimacy, and particular conceptions of legitimacy –  
the content of the concept.” (Applbaum, 2004, s. 76). Applbaum skriver att ett och 
samma ord kan hänvisa till olika begrepp, och att ett och samma begrepp kan fyllas 
med olika innehåll och definieras på olika sätt:  
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Finally, the concept or idea of legitimacy can be filled out in different ways. We can both 
agree that we are talking about the same idea, legitimacy, but disagree about its content: 
criteria for how you get legitimacy and what it gets you.  

(Applbaum, 2004, s. 76) 
 

Följande tre exempel illustrerar hur begreppet legitimitet kan fyllas med olika innehåll. 
Applbaum (2004) gör skillnad mellan deskriptiv legitimitet och normativ legitimitet, 
där den förstnämnda innebär att människor anser att en aktör har rätt att styra medan 
den senare nämnda innebär att en aktör faktiskt har rätt att styra genom exempelvis 
gällande lag. Thomas (2013) skiljer mellan juridisk, moralisk och social legitimitet. 
Kortfattat kan juridisk legitimitet definieras som ”a property of an action, rule, actor, 
or system which signifies a legal obligation to submit to or support that action, rule, 
actor or system” (Thomas, 2013, s. 7). Moralisk legitimitet kan definieras som ”a 
property of an action, rule, actor or system which signifies a moral obligation to 
submit to or support that action, rule, actor or system” (Thomas, 2013, s. 11). Social 
legitimitet definieras som ”the property projected onto an action, rule, actor or system 
by an actor’s belief that that action, rule, actor or system is morally or legally legitimate” 
(Thomas, 2013, s. 14). Weiler (1999, s. 80) skiljer mellan formell legitimitet och social 
legitimitet. Formell legitimitet beskrivs som ”[t]he notion of formal legitimacy in 
institutions or systems implies that all requirements of the law are observed in the 
creation of the institution or system”. Social legitimitet förutsätter att det finns en 
social acceptans. 

I avhandlingen riktar jag fokus mot förutsättningar för folkbibliotekens sociala 
legitimitet. Jag har valt att utgå från Suchmans förklaring av social legitimitet. Suchman 
skriver att legitimitet inte beror på hur en organisation är beskaffad utan på hur den 
uppfattas vara beskaffad, “[l]egitimacy is a perception or assumption in that it represents a 
reaction of observers to the organization as they see it (…)” (Suchman, 1995, s. 574). 
Vidare skiljer Suchman på två dimensioner av social legitimitet där den ena nås genom 
strävan efter kontinuitet och den andra genom strävan efter trovärdighet. Legitimitet 
genom kontinuitet innebär att “audience are most likely to supply resources to 
organizations that appear desirable, proper, or appropriate” (Suchman, 1995, s. 574). 
Här handlar det därmed om hur människor agerar gentemot organisationer, huruvida 
människor är villiga att stödja eller bekosta dessa organisationer beroende på om dessa 
uppfattas som önskvärda, korrekta och lämpliga. Min tolkning är att om en 
organisation uppfattas fylla behov i ett rådande sammanhang, kan den komma att 
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uppfattas som önskvärd, korrekt och lämplig17. Legitimitet genom trovärdighet handlar 
om hur människor förstår organisationer. En legitim organisation är en organisation 
som betraktas vara ”(…) not only as more worthy, but also as more meaningful, more 
predictable, and more trustworthy” (Suchman, 1995, s. 575). Min tolkning är att om en 
organisation uppfattas som meningsfull och förutsägbar, om en organisation uppfattas 
erbjuda det som den förväntas erbjuda, om människor upplever att de förstår 
organisationen ifråga, kan organisationen komma att uppfattas som trovärdig. 
 
De båda legitimerande processerna bidrar till och stärker varandra, men Suchman 
(1995) skriver att “(...) organizational behaviors rarely foster continuity and credibility 
(…) in equal degree (Suchman, 1995, s. 574) och ”because the actions that enhance 
persistence are not always identical to those that enhance meaning, it is important to 
keep these two dimensions of legitimacy conceptually distinct” (Suchman, 1995, s. 
575). Min utgångspunkt är att en organisation kan upplevas vara trovärdig samtidigt 
som den inte upplevs vara lämplig och vice versa. Som jag har skrivit i avhandlingens 
inledning kan denna potentiella konflikt vara aktuell för folkbibliotek. Därför har jag 
valt att utgå från Suchmans beskrivning av legitimitet. 
 
Suchmans legitimitetsbegrepp delas in i tre grupper: pragmatisk legitimitet, moralisk 
legitimitet och kognitiv legitimitet. Samtliga vilar på samma grund: ”All three types 
involve a generalized perception or assumption that organizational activities are 
desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, 
values, beliefs, and definitions.” (Suchman, 1995, s. 577). Kortfattat kan sägas att 
pragmatisk legitimitet erhålls om personer anser att en organisation agerar på ett vis 
som de själva har nytta av. Moralisk legitimitet erhålls om personer anser att en 
organisation agerar på ett moraliskt riktigt vis. Kognitiv legitimitet erhålls om personer 
ser en organisations existens som nödvändig och oundviklig. Det sistnämnda kan 
också uttryckas som att kognitiv legitimitet erhålls om personerna ifråga utgår från att 
organisationen ska finnas och inte kan tänka sig att det skulle kunna förhålla sig på 
något annat vis. Suchman delar vidare in dessa tre legitimitetsgrupper i 
underkategorier, men jag beskriver inte dessa här eftersom jag inte gör skillnad på olika 
typer av social legitimitet. Detta eftersom jag inte har empiri för att föra ett sådant 
resonemang. 

                                                
17 I den fortsatta texten samlar jag dessa tre ord under ordet lämplig. När jag skriver att folkbibliotek 
uppfattas som lämpliga, menar jag att folkbibliotek uppfattas som önskvärda, korrekta och lämpliga.  
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Enligt Suchman kan legitimitetsbegreppet studeras genom två angreppssätt: strategiska 
studier och institutionella studier. Vilket angreppssätt som väljs beror på valt 
perspektiv, dvs. om forskaren väljer att utgå från hur organisationer (eller snarare 
dessas ledare) betraktar omgivningen, ”strategic theorists adopting the viewpoint of 
organizational managers looking ’out’” (Suchman, 1995, s. 577) eller om forskaren 
studerar organisationers legitimitet med utgångspunkt i hur omgivningen betraktar 
dessa, ”institutional theorists adopt the viewpoint of society looking ’in’” (Suchman, 
1995, s. 577). Val av angreppssätt har inte varit självklart i avhandlingen. Med tanke på 
att avhandlingens syfte är att ”skapa kunskap om de möjligheter och utmaningar som 
olika verksamheter kan medföra för folkbibliotekens sociala legitimitet i ett digitaliserat 
samhälle” skulle strategiska studier kunna ses som ett alternativ. Mitt fokus är dock 
huruvida folkbibliotek kan komma att uppfattas som socialt legitima, huruvida 
folkbibliotek kan komma att uppfattas som trovärdiga och lämpliga, baserat på de 
verksamheter som erbjuds. Mitt fokus är därmed hur folkbibliotek kan bli granskade 
och uppfattade av sin omgivning eller samhället. Därför har jag valt att utgå från ett 
(ny)institutionellt perspektiv. 
 

3.2 Nyinstitutionellt perspektiv – en presentation  
Det nyinstitutionella perspektivet är inte en teori utan en samlande beteckning på en 
rad inriktningar. I litteraturen talas det om tre huvudinriktningar: rational-choice-
institutionalism, den normativa/den socialkonstruktivistiska inriktningen och den 
historiska institutionalismen (Hall & Taylor, 1996). Utöver dessa finns fler inriktningar 
(Peters, 2012). I avhandlingen tillämpar jag den normativa/socialkonstruktivistiska 
inriktningen. Generellt kan sägas att enligt detta perspektiv agerar aktörer enligt ”the 
logic of appropriateness”. Det innebär att aktörer agerar utifrån vad som anses vara 
socialt accepterat och inte utifrån vad som kan vara mest (ekonomiskt) rationellt (Hall 
& Taylor, 1996; Peters, 2012; Vestheim & Kangas, 2010). 
 
Under arbetet med avhandlingen har det initialt varit svårt att skilja på den äldre 
institutionella teoretiska inriktningen och den nyinstitutionella. Enligt en 
sammanställning som DiMaggio och Powell (1991) presenterar finns fundamentala 
skillnader mellan dessa två. En skillnad består i att medan den äldre inriktningen 
betraktar aktörer som befintliga inom konkreta lokala samhällen, betraktar den 
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nyinstitutionella inriktningen aktörer som delar av sociala system. Den initiala 
svårigheten har bestått i att kunna motivera mitt val av det nyinstitutionella 
perspektivet då folkbibliotek befinner sig i ett konkret lokalt sammanhang och 
påverkas av det. Mellan de 290 svenska kommunerna finns stor heterogenitet och det 
innebär att svenska folkbibliotek kan möta olika behov, förutsättningar, möjligheter 
och utmaningar. Det skulle kunna betraktas som ett argument för att använda den 
äldre institutionella teoretiska inriktningen. Samtidigt har folkbibliotek en gemensam 
grund och är därmed mer lika än olika (se t.ex. Audunson, 1996). Jag har därför valt att 
använda det nyinstitutionella teoretiska perspektivet. 
 

3.2.1 Institution vs organisation  
Inom ett nyinstitutionellt perspektiv är två begrepp centrala: institution och organisation. 
En institution kan definieras på olika sätt. Jepperson (1991) definierar en institution 
som ett socialt mönster eller en social ordning. Shera (1970, s. 58) skriver att 
institutioner är ”basic fundamental reflections of the beliefs of the culture mirrored in 
its social organisation. They represent forces that are fundamental to cohesion of the 
society, without which the society would collapse, would almost literally blow apart”. 
March och Olsen (1989) beskriver en institution som en samling normer, regler, 
rutiner och förståelser. Dessa anger för institutionens medlemmar vilket agerande som 
betraktas som lämpligt och bildar tillsammans strukturer som omger och påverkar 
institutionsmedlemmarnas agerande. Kort sagt anger dessa vad som förväntas av 
institutionsmedlemmarna. Scott skriver att en institution ska betraktas som vilade på 
tre pelare: den regulativa pelaren, den normativa pelaren och den social-konstruktivistiska eller 
kognitiva pelaren. Den regulativa pelaren innefattar bland annat formella regler och lagar. 
Om dessa inte efterlevs kan aktören drabbas av sanktioner och bestraffningar. Den 
normativa pelaren innefattar normer, som inför ”a prescriptive, evaluative, and obligatory 
dimension into social life” (Scott, 2014, s. 64). De rådande normerna anger både vad 
som anses vara lämpligt att eftersträva och genom vilket agerande som detta lämpligast 
uppnås. En del normer gäller för alla, andra normer gäller för enskilda aktörer vilket 
skapar olika roller. Enligt de övertygelser som samlas inom den social-konstruktivistiska 
eller kognitiva pelaren påverkas aktörens beteenden av delade föreställningar om hur den 
sociala verkligheten är beskaffad. Dessa delade föreställningar skapar ramar för 
agerande i det sociala sammanhanget (Scott, 2014). De tre beskrivna pelarna väger 
olika tungt. På vilken eller vilka pelare som tyngdpunkten läggs, beror på den 
teoretiker som använder sig av nyinstitutionell teori och på den aktuella institutionen. 
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Jag definierar en institution med stöd i det resonemang som Jepperson (1991) samt 
March och Olsen (1989) presenterar. Jag förstår därmed institutioner som sociala 
system18 som är uppbyggda av strukturer. Strukturer beskrivs här som socialt 
konstruerade mönster eller riktlinjer enligt vilka mänskligt beteende och agerande 
förväntas ske. Strukturer är i sin tur uppbyggda av och utformade utifrån rådande 
normer. Normer förklarar jag som institutionaliserade förväntningar på vilket beteende 
och agerande som anses vara lämpligt i ett särskilt socialt sammanhang. 
 
Hur påverkas en institution av institutionsmedlemmarnas agerande? Inom det 
nyinstitutionella perspektivet betraktas institutioner i regel som relativt kontinuerliga 
(Harty, 2005; Vestheim & Kangas, 2010). Förändringar av institutioner kan ske, men 
sakta (Hansson, 2010) och på olika sätt (Jepperson, 1991). När institutionsmedlemmar 
följer institutioners strukturer reproduceras dessa. Här måste samtidigt poängteras att 
”institutions are those social patterns that, when chronically reproduced [min kursivering], 
owe their survival to relatively self-activating social processes. Their persistence is not 
dependent, notably, upon recurrent collective mobilization (…). (Jepperson, 1991, s. 
145). Institutioner är stadiga och upprätthålls genom att ”routine reproductive 
procedures support and sustain the pattern, furthering its reproduction (…)” 
(Jepperson, 1991, s. 145). Så länge som denna reproduktionsprocess inte störs, 
kommer institutionen att bestå. En förändring av en institution sker när den beskrivna 
reproducerande proceduren påverkas. 
 
Skillnaden mellan en institution och en organisation kan förklaras på olika vis. 
Vestheim och Kangas (2010) skriver att medan en institution är något allmänt och 
abstrakt, är en organisation något specifikt och konkret. Följande citat är centralt för 
hur jag förstår vad en organisation är: ”An organisation is a social and empirical 
representation or realisation of the concept of institution. Organisations can also be 
defined as ‘materialised expressions’ of the general concept of institution” (Vestheim 
& Kangas, 2010, s. 271). 
  
Med utgångpunkt i ovanstående betraktar jag en organisation som en realisering av 
den institution eller de institutioner som organisationen är en del av. En organisation 
är därmed en konkret konsekvens av vad som uppfattas vara lämpligt i det eller de 

                                                
18 Institution och socialt system använder jag i kappan som synonymer.  
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sociala system som organisationen ingår i. Om en organisation utformas på ett sätt 
som inte uppfattas vara lämpligt, kommer organisationen uppfattas som icke-legitim. 
Enligt det grundantagande som det nyinstitutionella perspektivet vilar på, kommer 
konsekvensen bli att organisationen inte består socialt. Förhållandet mellan en 
institution och en organisation kan också beskrivas som att en institution representeras 
och manifesteras genom de organisationer som är en del av institutionen. Inspiration 
till denna förståelse har jag hämtat från Shera (1970), som skriver att han betraktar 
bibliotek som sociala agenter. Relationen mellan sociala agenter och en institution 
beskriver han på följande vis: 
 

An agency, to me, again is a social instrumentality, created for the benefit of the 
institution. It is the instrumentality through which the institution operates. I said that law 
was an institution; the courts, then, will be its agencies. Religion is an institution; the 
church is an agency. Education, or knowledge, is an institution; the school, the college, 
the university, and the library are agencies.  

(Shera, 1970, s. 59) 
  
I avhandlingen utgörs organisationer av enskilda folkbibliotek. Dessa organisationer 
ingår i, bygger upp och manifesterar folkbiblioteksinstitutionen. Vad är då dessa 
organisationer för typ av aktörer i förhållande till folkbiblioteksinstitutionen? Kan de 
enskilda folkbiblioteken betraktas vara folkbiblioteksinstitutionens medlemmar? Om 
inte, vem eller vilka består folkbiblioteksinstitutionens medlemmar av? Audunson 
skriver att syftet med hans forskningsprojekt är ”to investigate how public libraries 
meet and cope with change and modernization” och att besvara frågan ”[h]ow do 
libraries cope with and adapt to change?” (Audunson, 1996, s. 10, 14). Audunson 
ställer vidare frågan om vilka enheter det är som studeras – om det är organisationer 
eller individer. Svaret är att det som studeras är folkbiblioteksorganisationer. För att 
kunna studera dessa måste, menar Audunson, ”the individual subunits” studeras: 
 

We find it necessary, therefore, to analyze individual data in addition to data stemming 
from the organizations as such. One has to keep in mind, however, that the reason for 
studying the subunits is to achieve a deeper understanding of the relevant units, i.e. the 
public libraries. 

(Audunson, 1996, s. 61) 
 

Torstensson (1996) gör en strukturanalys där en bärande tanke är att strukturer 
påverkar aktörers handlande samtidigt som strukturer förändras efter aktörernas 
handlande. Torstensson skriver att aktörer är människor som gör medvetna val, ”[d]et 
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är människor som grundar och utvecklar folkbibliotek och de gör det därför att de vill 
uppnå något med det” (Torstensson, 1996, s. 37). 
 
Jag har tidigare skrivit att jag ser normer som institutionaliserade förväntningar på vad 
som uppfattas vara lämpligt i ett särskilt socialt sammanhang. 
Institutionsmedlemmarna agerar utifrån dessa normer eller institutionaliserade 
förväntningar. Min tanke är att organisationer inte kan formulera förväntningar eller 
agera. Med inspiration hämtad från Audunson (1996) och Torstensson (1996) 
betraktar jag människor som agerande aktörer och därmed som 
institutionsmedlemmar. En organisation betraktar jag som en indirekt realisering av 
institutionen och som en direkt realisering av institutionsmedlemmarnas agerande. 
Institutionsmedlemmarnas agerande påverkas i sin tur av rådande normer eller 
institutionaliserade förväntningar. 
 
Jag har tidigare skrivit att en legitim organisation är en organisation som uppfattas vara 
trovärdig och lämplig (Suchman, 1995). Vad som uppfattas vara trovärdigt och 
lämpligt i ett rådande socialt sammanhang beror på de normer eller institutionaliserade 
förväntningar som finns i detta sammanhang. De enskilda folkbiblioteken, 
folkbiblioteksorganisationerna, ingår i olika sociala sammanhang där 
folkbiblioteksinstitutionen utgör ett. Därmed kan folkbiblioteken påverkas av skilda 
normer, av folkbiblioteksinstitutionens normer och av andra. Att organisationer, här 
folkbibliotek, påverkas av motstridiga normer tas upp i tidigare studier (se t.ex. Kann-
Christensen, 2009).  
 
Institutionaliserade förväntningar eller normer måste inte per automatik följas (De La 
Luz Fernández-Alles & Llamas-Sánchez, 2008). Istället kan de hanteras på olika vis: 
“The question is whether cultural institutions and cultural policy tend to adapt 
behavior to environmental pressure for change, or develop strategies to defend well 
established beliefs and patterns of behavior.” (Vestheim & Kangas, 2010, s. 270). 
Oliver presenterar fem strategier genom vilka “pressures toward conformity with the 
institutional environment” (1991, s. 151) kan mötas. Dessa fem strategier benämns 
som: acquiescence [medgivande], compromising [kompromissande], avoidance [undvikande], 
defiance [trots] och manipulation [manipulation]. Medgivande handlar om att rådande 
förväntningar följs medvetet eller omedvetet. Kompromissande handlar också om att 
anpassning sker till rådande förväntningar. Till skillnad från medgivande handlar 
kompromissande om att de rådande förväntningarna endast följs i en begränsad 
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utsträckning. De rådande förväntningarna följs så länge som detta främjar den berörda 
organisationen. Så är inte fallet med medgivande där förväntningar följs oavsett om det 
ligger i organisationens intresse eller inte. Undvikande innebär att de rådande 
förväntningarna undviks att följas. Det kan ske genom att omgivningen ges intryck av 
att förväntningarna följs trots att så inte sker eller genom att organisationen lämnar det 
sammanhang i vilket förväntningarna ifråga finns. Trots innebär att förväntningar 
trotsas. Manipulation handlar om att förväntningarna eller källan bakom dem 
kontrolleras eller påverkas på annat sätt. 
 
Vilken strategi som väljs beror på olika faktorer. Till exempel på vad det är för slags 
förväntningar, på vem det är som står bakom dem och på hur de uttrycks. Det kan 
exempelvis vara svårt att välja att inte leva upp till rådande förväntningar om 
organisationen är beroende av källan bakom dessa (Oliver, 1991). Förväntningar väger 
vidare olika tungt – det är upp till de berörda institutionsmedlemmarna att fatta beslut 
om vems förväntningar som ska följas och om vilken legitimitet som ska eftersträvas. 
 

3.3 Legitimt folkbibliotek vs hållbart folkbibliotek  
Meyer & Rowan (1991) skriver att strävan efter legitimitet är så stark att en 
organisation kan anpassas efter rådande normer även om anpassningen inte är det 
mest effektiva eller rationella valet. Tvärtom kan en anpassning efter rådande normer 
vara till skada för organisationen. Tidigare studier diskuterar att folkbibliotekens 
anpassning efter förändrade förhållanden och behov i samhället kan påverka 
folkbiblioteken negativt. Det tas bland annat upp att folkbibliotekens strävan efter att 
förbli relevanta i samhället kan reducera eller försvaga folkbiblioteken (Chowdhury et 
al., 2006; Hansson, 2015). Kann-Christensen och Andersen (2009) skriver att 
bibliotekens verksamhet inte per automatik ska anpassas efter inträffade förändringar i 
samhället, utan att 
 

[l]ibraries should therefore conceive of present pressures and challenges as an 
opportunity to deeply reconsider their function in society. We cannot reasonably claim 
that libraries do not do this. But it seems like they tend to take over a neo-liberal way of 
thinking, which in the long run may lead to their own death.  

(Kann-Christensen & Andersen, 2009, s. 209) 
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För att en organisation ska bestå i ett längre tidsperspektiv, räcker det därmed inte 
bara med att organisationen erhåller legitimitet. Legitimitet måste eftersträvas på ett 
sätt som inte har en negativ inverkan på organisationen själv. Det kan uttryckas som 
att legitimitet måste eftersträvas på ett sätt som inte inverkar negativt på 
organisationens hållbarhet. Eftersom avhandlingens syfte är att skapa kunskap om de 
möjligheter och utmaningar som olika verksamheter kan medföra för folkbibliotekens 
sociala legitimitet i ett digitaliserat samhälle, är frågan om hur en hållbar organisation 
kan nås central. Vad är en hållbar organisation? Hållbara organisationer kan definieras 
på olika sätt. I avhandlingen har jag hämtat inspiration från Coblentz (2002) modell 
som beskriver vad som kännetecknar en hållbar organisation utifrån en uppdelning i 
tre aspekter. 
 
Enligt den första aspekten beror en organisations hållbarhet på om organisationen har 
ett klart definierat uppdrag utifrån vilket den utformas. Uppdraget ska ange varför 
organisationen finns och vad organisationen ska uppnå. Organisationens uppdrag 
konkretiseras genom strategier som anger vad som ska göras, vilka resurser som krävs 
och hur dessa resurser ska erhållas. Vid sidan av strategierna måste organisationen vara 
flexibel för att kunna anpassas efter ändrade omständigheter. 
 
Enligt den andra aspekten i Coblentz (2002) modell måste en hållbar organisation vara 
ekonomiskt hållbar genom att kontroll finns över organisationens inkomster och 
omkostnader. Sökandet efter ekonomiska medel får inte ske på bekostnad av 
organisationens uppdrag: 
 

A self-reliant organization probably needs resources other than its own to carry out its 
mission, but does not compromise its mission and take on activities purely 
because a potential funder is looking for particular types of activities and will not 
fund anything else. 

(Coblentz, 2002, s. 3) 
 
Den tredje aspekten handlar bland annat om att organisationens anställda ska agera i 
enlighet med organisationens uppdrag. De anställda ska vidare agera på ett sätt som 
betraktas som etiskt korrekt av organisationens användare eller kunder. Eftersom 
avhandlingen riktar fokus mot folkbibliotekens legitimitet och inte huruvida 
folkbibliotek betraktas som etiskt korrekta, har jag valt att revidera Coblentz modell 
genom att byta ut kravet på ett upplevt etiskt korrekt agerande mot ett upplevt legitimt 
agerande. Vidare riktar jag i avhandlingen fokus mot folkbibliotekens legitimitet och 



53 

inte mot folkbibliotekariernas. Även om det finns en koppling mellan dessa kan inte 
ett likhetstecken placeras mellan folkbibliotekens och folkbibliotekariernas legitimitet. 
Därför har jag valt att göra en ytterligare modifiering av Coblentz (2002) tredje aspekt. 
Antagandet om att en organisations personal måste agera på ett sätt som uppfattas 
som legitimt av organisationens användare eller kunder har jag bytt ut mot antagandet 
om att en organisation måste betraktas som legitim av organisationens användare eller 
kunder. 
 
Jag sammanfattar ovanstående på följande sätt: en hållbar organisation är en 
organisation som har ett tydligt angivet uppdrag, det är en organisation som har 
kontroll över sin ekonomi och en organisation som betraktas vara legitim av sina 
användare eller kunder. Legitimitet är därmed en förutsättning för hållbarhet men inte 
en garanti. När en organisation anpassas efter rådande normer, är det viktigt att detta 
inte inverkar negativt på organisationens hållbarhet. Om en organisation anpassas efter 
normer som inte är i linje med organisationens uppdrag, kan organisationens 
hållbarhet utmanas. På sikt kan detta komma att inverka negativt på organisationens 
legitimitet då en icke-hållbar organisation sannolikt har sämre förutsättningar att 
utformas efter rådande normer. Eftersom folkbibliotek är offentligt finansierade har 
dessa organisationer inte samma möjlighet till kontroll över sin ekonomi som 
organisationer inom privat sektor har. I avhandlingen använder jag därför den första 
och den tredje aspekten i Coblentz (2002) modell. 
 

3.4 Implementering av valt teoretiskt perspektiv  
I det här avsnittet presenterar jag hur avhandlingens centrala begrepp, legitimitet, 
används i avhandlingens artiklar och hur jag använder det i kappans analys. 
 
I avhandlingens första artikel för jag ett resonemang om hur folkbibliotekens 
verksamheter kan påverka folkbibliotekens legitimitet. Min förståelse är att de 
verksamheter som folkbibliotek erbjuder kan påverka förväntningarna på 
folkbibliotek. I det förda resonemanget tar jag upp att om läs- och litteraturrelaterade 
verksamheter erbjuds i hög grad, kan detta stärka bilden av folkbibliotek som läs- och 
litteraturfrämjande aktörer. Förväntningar på folkbibliotek påverkas inte bara av 
verksamheterna i sig utan också av hur dessa verksamheter erbjuds samt huruvida de 
betraktas vara en del av folkbiblioteken. Om verksamheter erbjuds på ett sätt som inte 
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betraktas som trovärdigt eller om de inte uppfattas vara delar av folkbibliotek, kan 
folkbibliotekens legitimitet utmanas. 
 
I avhandlingens andra artikel nämner jag inte legitimitetsbegreppet uttryckligen men 
genom det resonemang som förs i artikeln kan en skillnad identifieras mellan de två 
dimensioner av legitimitet som Suchman (1995) beskriver – legitimitet genom 
trovärdighet och legitimitet genom kontinuitet. Det förstnämnda innebär att en legitim 
organisation är en organisation som uppfattas som trovärdig. Det senare nämnda 
innebär att en legitim organisation är en organisation som uppfattas som lämplig. I 
artikeln studerar jag bland annat med vilka argument som icke-traditionella bestånd 
erbjuds. Om koppling mellan icke-traditionella bestånd och folkbibliotek saknas, kan 
externa grupper formulera förväntningar som inte är kompatibla med folkbibliotekens 
faktiska verksamheter. På kort sikt kan detta stärka att folkbibliotek upplevs som 
lämpliga, då bestånd erbjuds som det kan uppfattas finnas ett behov av. Om det sedan 
visar sig att bestånden erbjuds på sätt som uppfattas som icke-adekvata, kan det 
utmana folkbibliotekens trovärdighet och lämplighet och därmed sociala legitimitet. 
 
Precis som i avhandlingens andra artikel, använder jag inte explicit 
legitimitetsbegreppet i avhandlingens tredje artikel. I denna tar jag i stället upp 
folkbibliotekens hållbarhet, mer konkret hur kommunpolitiker ser att införande av 
folkbibliotekstjänster i digitalt format kan påverka folkbibliotekens hållbarhet. 
Poängteras bör att artikeln handlar om hur kommunpolitiker upplever att införande av 
tjänster i digitalt format kan påverka folkbibliotekens hållbarhet, inte hur 
folkbibliotekens hållbarhet faktiskt påverkas. 
 
I avhandlingens fjärde artikel diskuterar jag hur folkbibliotekens legitimitet kan 
utmanas till följd av de svårigheter19 som svenska folkbibliotekschefer ser. I artikeln 
identifierar jag två sätt genom vilka det kan ske. För det första genom att externa 
gruppers förväntningar på folkbibliotek inte kan levas upp till då dessa förväntningar 
upplevs av folkbibliotekschefer som orealistiska och formulerade utifrån en okunskap 
om folkbibliotek. För det andra genom att förväntningar på folkbibliotek inte kan 
levas upp till då det finns brist på ekonomiska resurser, personalens kompetens 
och/eller tid. 

                                                
19 I artikeln använder jag ordet threat. I kappan använder jag istället ordet svårighet/svårigheter för att 
ordet hot inte ska leda till fel associationer som t.ex. terrorhot eller bombhot.  
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I avhandlingens femte artikel använder jag inte legitimitetsbegreppet. Artikelns bidrag 
till avhandlingen är att ligga till grund för urvalet i den datainsamling som 
avhandlingens tredje artikel bygger på. 
 

3.4.1 Min användning av legitimitetsbegreppet i kappan  
Syftet med avhandlingen är att skapa kunskap om de möjligheter och utmaningar som 
olika verksamheter kan medföra för folkbibliotekens sociala legitimitet i ett digitaliserat 
samhälle. Syftet nås genom den fjärde forskningsfrågan ”Hur kan folkbibliotekens 
olika verksamheter möjliggöra och utmana folkbibliotekens trovärdighet och 
lämplighet i ett digitaliserat samhälle?”. I ett digitaliserat samhälle finns vissa normer 
och institutionaliserade förväntningar. Folkbibliotekens sociala legitimitet beror på hur 
folkbibliotek uppfattas utifrån dessa. Med tanke på att jag utgår från Suchmans (1995) 
förklaring av social legitimitet, innebär det att folkbibliotek måste uppfattas som 
trovärdiga och lämpliga i detta sociala sammanhang. I kappans femte kapitel för jag ett 
resonemang om hur olika verksamheter kan möjliggöra och utmana att folkbibliotek 
upplevs som trovärdiga och lämpliga i ett digitaliserat samhälle. 
 
Min utgångstanke är att olika verksamheter kan stärka, försvaga och/eller ändra olika 
föreställningar (jämför Oliver, 1991). Föreställningar om folkbibliotek kan i sig utgöra 
förutsättningar för om folkbibliotek uppfattas som trovärdiga och lämpliga i ett socialt 
sammanhang. Om externa grupper har en föreställning om folkbibliotek som ett hus 
med analoga böcker och om erbjudna verksamheter bekräftar denna föreställning, kan 
dessa grupper uppfatta folkbibliotek som mindre tillgängliga och därmed mindre 
lämpliga i ett digitaliserat samhälle (jämför Choy, 2011; Kann-Christensen & 
Andersen, 2009). Därmed kan folkbibliotekens sociala legitimitet utmanas. Fler 
potentiella utmaningar och möjligheter finns. Det är dessa som jag ringar in genom 
mitt resonemang i kappans femte kapitel. 
 
I avsnitt 3.3 Legitimt folkbibliotek vs hållbart folkbibliotek, skriver jag att folkbibliotekens 
legitimitet måste eftersträvas på ett sätt som inte inverkar negativt på folkbibliotekens 
hållbarhet. Detta för att inte äventyra legitimitet i ett längre perspektiv. Vid 
besvarandet av den fjärde frågan tar jag därför hänsyn till hur folkbibliotekens 
hållbarhet kan påverkas. 
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4. Metod  
Syftet med avhandlingen är att skapa kunskap om de möjligheter och utmaningar som 
olika verksamheter kan medföra för folkbibliotekens sociala legitimitet i ett digitaliserat 
samhälle. Min teoretiska utgångspunkt är att folkbibliotekens sociala legitimitet beror 
på om folkbibliotek uppfattas som trovärdiga respektive lämpliga i ett digitaliserat 
samhälle. Syftet har jag uppnått genom två spår: genom att beskriva dels valda 
verksamheter, dels föreställningar om respektive förväntningar på folkbibliotek. I 
avhandlingen har jag använt både kvantitativ och kvalitativ ansats enligt nedanstående. 
 
För att kunna beskriva valda verksamheter har jag samlat in empiri med hjälp av två 
webbenkätutskick. Det första enkätutskickets syfte var att kartlägga och få ökad 
förståelse för svenska folkbiblioteks situation. Det andra enkätutskickets syfte var att 
kartlägga vilka icke-traditionella bestånd som erbjuds på svenska folkbibliotek och få 
förståelse för med vilka argument som dessa bestånd erbjuds. Jag skickade de båda 
webbenkäterna till folkbibliotekschefer då dessa är ansvariga för folkbibliotekens 
verksamheter och därför bedömde jag denna grupp vara mest lämpad att svara på 
enkäternas frågor. 
 
För att kunna beskriva föreställningar om respektive förväntningar på folkbibliotek har 
jag genomfört semistrukturerade intervjuer med valda kommunpolitiker. Anledningen 
till varför jag valde att intervjua kommunpolitiker är att denna grupp fördelar 
ekonomiska medel till bland annat folkbibliotek och kan därmed sägas ha en direkt 
påverkan på folkbibliotekens förutsättningar. 
 
Avhandlingen är uppbyggd med hjälp av fem artiklar som är resultatet av tre empiriska 
undersökningar. Jag benämner dessa som #undersökning_1, #undersökning_2 och 
#undersökning_3. Inom ramen för varje undersökning har jag samlat in och analyserat 
empiriskt material separat. För att undvika upprepning presenterar jag de använda 
metoderna metod för metod och inte undersökning för undersökning. 
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Tabell 1. Översikt över avhandlingens tre empiriska undersökningar. 
 
Empirisk 
undersökning 

Datainsamlingsme
tod 

Empiriskt 
material 

Dataanalys-
metod 

Artikel/artiklar 
som undersök-
ningen har 
resulterat i 
 

#undersökning_1 
Syfte: Att 
kartlägga och få 
ökad förståelse 
för svenska 
folkbiblioteks 
situation. 

Webbenkätutskick i 
november och 
december 2011. 

Webbenkäten 
skickades till 402 
folkbiblioteks-
chefer i Sveriges 
alla 290 
kommuner.  
 
81.8 % av 
respondenterna 
från 86.6 % (251) 
av kommunerna 
besvarade 
enkäten. 
 
Det empiriska 
materialet 
presenteras på 
kommunnivå. 
 

Kvantitativ 
innehållsanalys 
- 
Multinominell 
logistisk 
regressions-
analys.  
 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Artikel 1. How can 
public library 
activities foster 
public library 
legitimacy? 
 
Artikel 4. What 
threatens public 
libraries? The 
viewpoints of library 
directors in Sweden 
 
Artikel 5. Public 
library managers’ 
descriptions of 
political attention 
 

#undersökning_2 
Syfte: Att få ökad 
förståelse för 
svenska 
kommunpolitikers 
föreställningar om 
och förväntningar 
på folkbibliotek.  

Semistrukturerade 
intervjuer som 
genomfördes under 
våren 2013. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 19 
politiker från 19 
olika kommuner. 
Det gjorda urvalet 
byggde delvis på 
det resultat som 
presenteras i 
artikel 5. 
 
Respondenterna 
bestod av 
ordföranden för 
de nämnder eller 
för de utskott 
under vilka 
folkbiblioteks-
frågor sorteras i 
respektive 
kommun. 
 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Artikel 3. Public 
libraries digital 
services and 
sustainability issues 
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#undersökning_3 
Syfte: Att 
kartlägga vilka 
icke-traditionella 
bestånd som 
erbjuds på 
svenska 
folkbibliotek och 
få förståelse för 
med vilka 
argument som 
dessa bestånd 
erbjuds. 

 
Webbenkätutskick i 
juni 2014. 

 
Webbenkäten 
skickades till 387 
folkbiblioteks-
chefer och 
folkbibliotekarier i 
Sveriges alla 290 
kommuner.  
 
67.5 % av 
respondenterna 
besvarade 
enkäten.  
 
Det empiriska 
materialet 
presenteras på 
respondentnivå. 
 

 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
Artikel 2, Non-
traditional library 
collections – in 
digital and other 
worlds 

 
4.1 Presentation av använda datainsamlingsmetoder  
Som tabell 1 visar har avhandlingens empiriska material samlats in med hjälp av två 
webbenkäter och 19 semistrukturerade intervjuer. 
 

4.1.1 Presentation av två webbenkäter  
I #undersökning_1 och #undersökning_3 samlade jag in empirin genom två 
webbenkäter som distribuerades via tjänsten SurveyMonkey 
[www.surveymonkey.com]. I båda fallen bestod populationen av de tjänstemän som 
vid tiden för webbenkätutskicken var närmast ansvariga för folkbibliotek i Sveriges 
samtliga 290 kommuner. I #undersökning_1 skickades webbenkäten till 402 
respondenter medan webbenkäten i #undersökning_3 skickades till 387 respondenter. 
Orsaken till denna skillnad var enkätfrågornas art. I #undersökning_1 handlar 
enkätfrågorna om folkbibliotekens situation, i #undersökning_3 handlar enkätfrågorna 
specifikt om icke-traditionella bestånd. Det fanns fler ansvariga tjänstemän som kunde 
svara på de förstnämnda enkätfrågorna jämfört med de senare nämnda som handlar 
om verksamhetsutveckling. 
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Den vanligast förekommande beteckningen bland respondenterna är (folk)bibliotekschef 
men andra beteckningar förekommer som kultur- och bibliotekschef, kulturchef, enhetschef 
eller (1:a) bibliotekarie. I majoriteten av kommunerna finns en bibliotekschef som är 
ansvarig för både huvudbiblioteket och filialbiblioteken. Det finns också kommuner i 
vilka en folkbibliotekschef är ansvarig för huvudbiblioteket medan en 
närbibliotekschef, filialansvarig eller liknande är ansvarig för filialerna. I andra 
kommuner är ansvaret för filialbiblioteken delat mellan olika personer. Dessutom 
finns kommuner i vilka det finns två eller flera folkbibliotekschefer. Jag använder 
folkbibliotekschef som en samlande beteckning. 
 
Konsekvensen av ovanstående är att vissa kommuner representeras i 
#undersökning_1 och #undersökning_3 genom en respondent medan andra 
kommuner representeras genom två eller flera respondenter. Jag har hanterat detta på 
olika sätt i de båda undersökningarna. Resultat från #undersökning_1 presenteras på 
kommunnivå genom den första, fjärde och femte artikeln. Det innebär att när svar 
inkommit från två eller flera respondenter i en och samma kommun, har jag slagit 
samman de inkomna svaren till ett svar. Om den ena respondenten har svarat att 
fenomen A förekommer i kommunen, medan den andra respondenten har svarat att 
fenomen B förekommer i kommunen, anger jag i det presenterade resultatet att både 
fenomen A och B förekommer men gäller inte nödvändigtvis för samtliga 
folkbibliotek i kommunen ifråga. Jag har gjort så eftersom syftet med undersökningen 
var att kartlägga och få ökad förståelse för svenska folkbiblioteks situation i 
kommunerna och därmed inte för de enskilda folkbibliotekens situation. 
 
Resultatet från #undersökning_3 presenterar jag på respondentnivå genom 
avhandlingens andra artikel. Det innebär att flera inkomna svar från en och samma 
kommun inte har slagits samman. Syftet med #undersökning_3 var att kartlägga vilka 
icke-traditionella bestånd som erbjuds på svenska folkbibliotek och få förståelse för 
med vilka argument som dessa bestånd erbjuds. Eftersom använda argument för icke-
traditionella bestånd kan skilja sig åt mellan olika respondenter i en och samma 
kommun presenterar jag den insamlade empirin på respondentnivå och inte på 
kommunnivå.  
 
I metodlitteraturen redovisas för- och nackdelar med webbenkät som 
datainsamlingsverktyg. Webbenkäten beskrivs exempelvis vara mindre resurskrävande 
jämfört med andra enkätformer. Samtidigt kräver denna datainsamlingsmetod att 
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respondenterna har tillgång till webbuppkoppling och går att nå via email (Bryman, 
2012; Tourangeau, Conrad & Couper, 2013; Vicente och Reis, 2010). I 
folkbibliotekschefernas fall är inte detta ett problem. Folkbibliotekschefernas email-
adresser erhöll jag från BTJ:s Bibliotekskalender för år 2011 respektive 2014, från 
region- och länsbiblioteken samt i vissa enstaka fall även från enskilda folkbibliotek. 
 
Det empiriska materialet till #undersökning_1 samlade jag in under november och 
december 2011, det empiriska materialet till #undersökning_3 samlades in under juni 
2014. Vid båda webbenkätutskicken skickade jag ut totalt tre påminnelser. 
Svarsfrekvensen för de båda webbenkätutskicken skiljer sig åt. Svarsfrekvensen för 
#undersökning_1 är 81.8 %, motsvarande siffra för #undersökning_3 är 67.5 %. Jag 
ser två möjliga förklaringar till denna skillnad. För det första tidpunkten då respektive 
datainsamling genomfördes. Webbenkäten tillhörande #undersökning_3 skickades ut i 
juni och därmed strax innan officiell semestertid. För det andra att webbenkätutskicket 
i #undersökning_1 föregicks av ett preutskick vilket inte skedde i fallet med 
#undersökning_3. Preutskicket bestod av ett informativt email om undersökningen 
(se bilaga 1) och skickades ut till hela populationen en vecka före enkäten. Av 
logistiska skäl föregicks inte webbenkäten i #undersökning_3 av ett preutskick. 
 
#undersökning_1 – webbenkätens innehåll 
Den här webbenkäten består av 23 frågor och återfinns i bilaga 2. Webbenkätens 
frågor är både öppna och slutna. Frågorna formulerades så att de skulle täcka in så 
många aspekter som möjligt av svenska folkbiblioteks situation och berör därför 
områden som folkbibliotekens samarbete, folkbibliotekschefernas upplevda hot och 
syn på folkbibliotekariers kompetenser. Min reflektion i efterhand är att webbenkäten 
var för omfattande. Majoriteten av enkätfrågorna har jag inte använt i avhandlingen 
eftersom avhandlingens fokus har smalnats av under arbetets gång. Omfattande 
enkäter kan vara betungande för respondenterna att besvara vilket också har varit fallet 
här, även om svarsfrekvensen är hög. Min andra reflektion handlar om frågornas art. 
När empiri samlas in genom utskickade enkäter finns alltid risk för missförstånd som 
dessutom ökar om enkäten innehåller öppna frågor (se Bryman, 2012). Risken består 
dels i att respondenterna kan missförstå den ställda enkätfrågan, dels i att den kodande 
forskaren kan missförstå respondenternas svar. Vid kodningen av den inkomna 
empirin i #undersökning_1 visade det sig att några enstaka respondenter hade 
missförstått någon/några av enkätfrågorna. Dessa enkätsvar valde jag att inte 
inkludera i det fortsatta analysarbetet. Risk för att jag som kodande forskare har 
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missuppfattat någon/några av de inkomna enkätsvaren kvarstår dock. Denna risk 
återkommer jag till i avsnitt 4.2.2 Kvantitativ innehållsanalys i vilket jag går igenom 
analysarbetet av den empiri som samlades in med hjälp av de två webbenkäterna. 
 
#undersökning_3 – webbenkätens innehåll 
Denna webbenkät består av totalt åtta frågor varav tre handlar om folkbibliotekens 
icke-traditionella bestånd. En av dessa är sluten, de övriga två frågorna är öppna. 
Enkäten finns i bilaga 4. Baserat på de erhållna enkätsvarens innehåll, verkar ingen av 
respondenterna ha missförstått vad som efterfrågades i enkätfrågorna. Enkäten 
utformades och empirin kodades av två forskare: av mig och den kollega tillsammans 
med vilken avhandlingens andra artikel är samförfattad. En beskrivning av denna 
gjorda kodning finns i tabell 4. 
 

4.1.2 Presentation av semistrukturerade intervjuer  
Empirin till #undersökning_2 samlade jag in genom semistrukturerade 
telefonintervjuer med kommunpolitiker under våren 2013. Intervjuerna genomfördes 
med 19 kommunpolitiker som var ansvariga för folkbiblioteksfrågor i 19 olika 
kommuner. Att intervjuerna genomfördes per telefon berodde på logistiska skäl. 
Undersökningens respondenter var utspridda över stora delar av Sverige. Om ansikte-
mot-ansikte-intervjuer hade genomförts hade färre intervjuer kunnat genomföras 
under samma tidsperiod. I den metodlitteratur som specifikt behandlar 
telefonintervjuer tas upp att denna typ av intervjuer tenderar att bli behandlade på ett 
styvmoderligt vis när metodlitteratur i allmänhet redogör för kvalitativa 
datainsamlingar. Författare till denna specifika litteratur ställer sig kritiska till detta 
(Cachia & Millward, 2011; Trier-Bieniek, 2012). Vid samtal, inklusive intervjuer, via 
telefon kan risk finnas för att deltagarna avbryter varandra oavsiktligt eftersom de inte 
kan se varandra. Detta skedde några gånger under intervjuernas gång, men innebar 
inte något problem. Vid enstaka fall inträffade mindre tekniska svårigheter som kunde 
åtgärdas snabbt. Ett exempel på en teknisk svårighet var att en respondents telefon 
laddade ur under pågående intervju. Respondenten hade i förväg varnat för detta och 
uppgivit ett alternativt telefonnummer som kom till användning. 
 
Av tradition brukar skillnad göras mellan strukturerade, semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer. Mina intervjuer i #undersökning_2 utgick från en tydligt 
strukturerad intervjuguide. Anledningen till detta var att det initialt inte var bestämt 
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vilka frågor som avhandlingen skulle fokusera på gällande kommunpolitikers syn på 
folkbibliotek. Därför var det viktigt att inkludera samma frågor i samtliga intervjuer i 
så stor utsträckning som möjligt. Att de genomförda intervjuerna ändå betecknas som 
semistrukturerade beror på att intervjufrågorna ställdes i olika ordning och på att olika 
följdfrågor ställdes beroende på hur den enskilda intervjun utvecklades. En svaghet 
med att det initialt inte var bestämt vilka frågor som avhandlingen skulle fokusera på 
är att jag under intervjuerna berörde flera områden som inte redovisas i avhandlingen. 
En möjlig konsekvens av detta kan vara att det resultat som nu presenteras är mer 
ytligt än vad det hade varit om hela intervjun hade fokuserat på det som den tredje 
artikeln nu handlar om. 
 
Jag utarbetade intervjuguidens frågor med avstamp i det resultat som jag erhöll genom 
#undersökning_1 samt i utvalda forskningsstudier som berör politikers syn på och 
relation till folkbibliotek (se t.ex. Evjen, 2012; Gazo, 2011). Jag genomförde två 
pilotintervjuer för att kontrollera dels intervjuguiden, dels intervjusättet. Även om jag 
justerade intervjuguiden under och efter pilotintervjuerna, bland annat genom att jag 
förenklade enstaka frågor, visade sig båda pilotintervjuerna vara fullt användbara och 
jag inkluderade dem i #undersökning_2. Intervjuguiden finns i bilaga 3. 
 
Urval 
Jag utvecklade urvalskriterierna med hjälp av avhandlingens femte artikel och statistik 
om de svenska folkbibliotekens respektive kommunernas förhållanden. Statistik om 
folkbibliotek har jag hämtat från Kungliga bibliotekets nationella folkbiblioteksstatistik 
[www.kb.se]. Statistik om svenska kommuner har jag hämtat från Statistiska 
Centralbyråns [www.scb.se] respektive Kommun- och landstingsdatabasens 
[www.kolada.se] webbsidor. Nedan beskriver jag de urvalskriterier som jag använde. 
Urvalskriterierna presenteras i den ordning som jag har använt dem. 
 
Typ av politiskt gehör som upplevs ges till folkbiblioteksfrågor. I den webbenkät 
som hör till #undersökning_1 uppmanades respondenterna att bland annat beskriva 
det gehör som respondenterna upplevde att folkbiblioteksfrågor fick från ansvariga 
kommunpolitiker. Frågan var öppet formulerad och respondenternas svar placerades i 
någon av följande tre kategorier: Stort/ganska stort gehör, Blandat gehör eller Litet/inget 
gehör. Vid val av respondenter till #undersökning_2, valde jag kommuner så att 
samtliga tre ovan nämnda kategorier var representerade i urvalet. 
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I avhandlingens femte artikel ställer jag frågan om sannolikheten för att ett särskilt 
beskrivet gehör kan sägas vara högre under särskilda omständigheter. Enligt det 
resultat som presenteras i denna artikel är sannolikheten högre för att det givna 
gehöret ska beskrivas som stort eller ganska stort om folkbiblioteksfrågor är sorterade 
under en egen kulturnämnd, om kommunen har en biblioteksplan och om 
populationen är stor. Med anledning av detta har jag använt följande tre variabler som 
urvalskriterier: Typ av nämndorganisation, Existensen av en biblioteksplan och Kommunens 
population. 
 
Typ av nämndorganisation. Analys av det empiriska material som redovisas i 
avhandlingens femte artikel visar att det finns en relation mellan den nämnd under 
vilken folkbiblioteksfrågor sorterar och det gehör som folkbibliotekschefer beskriver 
att ansvariga kommunpolitiker ger till folkbiblioteksfrågor. I tabell 2 nedan presenteras 
de nämndlösningar som jag har hittat i minst två kommuner i den empiri som har 
samlats in i #undersökning_1. 
 
Tabell 2. Nämndlösningar i den empiri som jag har samlat in genom #undersökning_1 
 

Nämnd Antal/andel kommuner i 
vilka denna nämnd finns 

1. Kultur- och fritidsnämnd/Fritids- och kulturnämnd 89/35.5 % 

2. Kommunstyrelse 51/20.3 % 

3. Kulturnämnd 32/12.7 % 

4. Kultur- och utbildningsnämnd/Utbildningsnämnd- och kulturnämnd 13/5.2 % 

5. Barn- och utbildningsnämnd 8/3.2 % 

6. Bildningsnämnd 8/3.2 % 

7. Stadsdelsnämnd/ Kommundelsnämnd/Stadsdelsfullmäktige 6/2.4 % 

8. Utbildningsnämnd 6/2.4 % 

9. Barn-, kultur- och utbildningsnämnd/Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnd 

3/1.2 % 

10. Barn- och ungdomsnämnd 2/0.8 % 

11. Kultur- och tekniknämnd 2/0.8 % 

12. Kultur- och turismnämnd 2/0.8 % 

13. Samhällsbyggnadsnämnd 2/0.8 % 
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Baserat på ovanstående valde jag kommuner i vilka folkbiblioteksfrågor sorteras in 
under en egen kulturnämnd, en delad nämnd respektive i ett utskott direkt under 
kommunstyrelsen. Då variationen är stor vad gäller med vilka andra politiska frågor 
som folkbiblioteksfrågor delar nämnd, valde jag kommuner med så skilda lösningar 
som möjligt. Samtidigt undvek jag kommuner i vilka kulturfrågor delade nämnd med 
fritidsfrågor. Detta eftersom det i mitt material fanns respondenter som betraktade en 
kultur- och fritidsnämnd som en egen och inte som en delad nämnd. 
 
Existensen av en biblioteksplan. Enligt bibliotekslagens (SFS 2013:801) §17 ska 
kommuner ”anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Vid tiden 
för #undersökning_1 saknade ca 20 % av folkbiblioteken en biblioteksplan (Kungliga 
biblioteket, 2012). Avhandlingens femte artikel visar att om det finns en biblioteksplan 
är sannolikheten högre för att kommunpolitikers gehör ska beskrivas av 
folkbibliotekschefer som stort eller ganska stort. Till #undersökning_2 valde jag 
därför kommuner i vilka det fanns en biblioteksplan och kommuner i vilka en 
biblioteksplan saknades. Uppgifter om detta hämtade jag från Kungliga biblioteket. 
 
Kommunens population. Enligt avhandlingens femte artikel finns en relation mellan 
kommunernas storlek och det politiska gehör som folkbibliotekschefer beskriver att 
folkbiblioteksfrågor får: ju större population en kommun har, desto större är 
sannolikheten för att folkbibliotekschefer ska beskriva kommunpolitikers gehör som 
stort eller ganska stort. Inför urvalet till #undersökning_2 delade jag in de svenska 
kommunerna i tre grupper beroende på storlek: små kommuner med upp till och med 
20 000 invånare, medelstora kommuner med upp till och med 50 000 invånare och 
stora kommuner med 50 001 invånare eller fler. Till #undersökning_2 valde jag både 
stora och små kommuner. 
 
De fyra ovan presenterade kriterierna använde jag primärt. Men i vissa fall, när jag 
valde mellan två eller fler kommuner, använde jag nedanstående kriterier som 
utslagskriterier. Detta för att maximera variationen mellan de kommuner som ingår i 
#undersökning_2. 
  
Typ av kommun. Sveriges kommuner och landsting, SKL [www.skl.se] delar in 
Sveriges 290 kommuner i ett antal kommungrupper. Denna kommungruppsindelning 
revideras med jämna mellanrum. I kommungruppsindelningen från 2011 var de 
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svenska kommunerna indelade i tio kommungrupper. I den nuvarande 
kommungruppsindelningen från 2017 finns nio kommungrupper (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2016). Dessa indelningar baseras på olika kriterier som 
kommunernas storlek, näring och boende. Genom de kommuner som jag har valt ut 
till #undersökning_2 är åtta av då totalt tio kommungrupper representerade: 
Förortskommun till storstäderna (två av totalt 38), Förortskommun till större städer (en av totalt 
22), Glesbygdkommuner (en av totalt 20), Kommuner i glesbefolkad region (två av totalt 16), 
Kommuner i tätbefolkad region (en av totalt 35), Pendlingskommun (sex av totalt 51), Större 
städer (fyra av totalt 31), Turism- och besöksnäringskommuner (en av totalt 20) och 
Varuproducerande kommuner (en av totalt 54). 
 
Folkbibliotekens driftsform. I urvalet inkluderade jag kommuner i vilka det vid tiden 
för de genomförda intervjuerna fanns folkbibliotek drivna av föreningar, på 
entreprenad eller på intraprenad. 
 
Ekonomi. Även om avhandlingens femte artikel visar att det inte verkar finnas någon 
relation mellan hur kommunpolitikers gehör till folkbiblioteksfrågor beskrivs och 
kommunernas ekonomi, är variationen mellan de svenska kommunerna stor vad gäller 
det ekonomiska resultat som kommunerna uppvisar. Vidare kan kommuners ekonomi 
och lokala planer för ekonomisk tillväxt påverka kommunpolitikers förväntningar på 
folkbibliotek (jämför Evjen, 2015). Därför har jag i #undersökning_2 inkluderat 
kommuner som har presenterat ett underskott samt kommuner som har redovisat ett 
överskott. Viktigt att notera är att kommunernas presenterade ekonomiska resultat kan 
variera stort mellan olika år. Ett år kan en kommun presentera ett stort överskott för 
att året därpå presentera ett stort underskott. 
 
Geografisk spridning. I möjligaste mån har jag valt kommuner från så många olika 
län som möjligt. I #undersökning_2 är tolv av Sveriges totalt 21 län representerade. 
Jag har valt att inte skriva ut vilka dessa är för att de deltagande kommunerna inte ska 
kunna identifieras. 
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4.2 Presentation av valda dataanalysmetoder  
I detta avsnitt presenterar jag de dataanalysmetoder som jag har använt. Den empiri 
som samlades in genom #undersökning_2 och #undersökning_3 och som användes i 
avhandlingens andra och tredje artikel behandlade jag med kvalitativ innehållsanalys. 
#undersökning_1 resulterade i tre artiklar. Den empiri som användes i avhandlingens 
första och fjärde artikel behandlade jag med kvalitativ innehållsanalys. Den empiri som 
användes i artikelns femte artikel behandlade jag med kvantitativ innehållsanalys, inom 
ramen för vilken jag utförde en multinominell logistisk regressionsanalys. 
 

4.2.1 Kvalitativ innehållsanalys  
En kvalitativ innehållsanalys utmärks av att den sker genom forskarens tolkning och 
systematiska klassificering av empirin. Avsikten är att identifiera mönster, teman och 
kategorier: ”Qualitative analysis of content does not produce counts and statistical 
significance; instead, it uncovers patterns, themes, and categories important to a social 
reality” (Zhang & Wildemuth, 2017, s. 322). Som jag skriver i tabell 1 var syftet med 
#undersökning_1, #undersökning_2, respektive #undersökning_3 att bland annat få 
ökad förståelse för svenska folkbiblioteks situation, för svenska kommunpolitikers 
föreställningar om och förväntningar på folkbibliotek, respektive för med vilka 
argument som icke-traditionella bestånd erbjuds på svenska folkbibliotek. Med andra 
ord var syftet med de tre empiriska undersökningarna delvis att identifiera teman och 
möjliga mönster vad gäller folkbibliotekens situation, kommunpolitikers 
föreställningar om och förväntningar på folkbibliotek, respektive argument för icke-
traditionella bestånd. Därför valde jag kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. 
 
Den kvalitativa innehållsanalys som jag genomförde i avhandlingens samtliga 
empiriska undersökningar strukturerade jag med inspiration hämtad från Graneheim 
och Lundmark (2004). Ett första viktigt steg i en kvalitativ innehållsanalys är att 
bestämma den enhet som ska analyseras. En analysenhet kan vara utformad på olika 
sätt – den kan utgöras av en hel text eller av delar av en text (Granheim & Lundman, 
2004). När det handlar om studier som bygger på intervjuer föreslår Graneheim och 
Lundman att en analysenhet ska utgöras av en hel intervju: 
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We suggest that the most suitable unit of analysis is whole interviews (…) that are large 
enough to be considered a whole and small enough to be possible to keep in mind as a 
context for the meaning unit, during the analysis process.  

(Graneheim & Lundmark, 2004, s. 106) 
 
Efter att analysenheterna har fastställts är nästa steg att identifiera de delar av 
analysenheten som ska kodas. Dessa delar benämns också som meningsbärande 
enheter. För att dessa ska vara lättare att hantera kan de summeras till så kallade 
kondenserade meningsbärande enheter. De kondenserade meningsbärande enheterna 
sammanfattar de meningsbärande enheternas innehåll med bibehållen innebörd. 
Därefter kodas den kondenserade meningsbärande enheten och koderna delas in i ett 
antal kategorier. Till skillnad från i kvantitativ innehållsanalys behöver inte 
kategorierna här vara exkluderande. Zhang och Wildemuth (2017) skriver dock att 
kategorierna ska vara ”defined in a way that makes them as internally homogeneous as 
possible and as externally heterogeneous as possible” (s. 321). Utifrån de kategorier 
som har identifierats formuleras ett antal teman. 
 
För att erhålla en struktur på de genomförda innehållsanalyserna använde jag mig i 
varje empirisk undersöknings fall av nedanstående tabell i kalkylprogrammet Excel. 
 
Tabell 3. Exempel på kodning som jag gjorde av den empiri som jag hade samlat in genom 
#undersökning_1 och som jag använde vid arbetet med avhandlingens fjärde artikel. 
 
Meningsbärande enhet  Kondenserad 

meningsbärande 
enhet 

Kod  Kategori Tema 

Svar på enkätfrågan ”13. Vilka 
uppfattar du som de största hoten 
för det/de bibliotek som du är 
ansvarig för?”: 
 
 
Att politiken tror att man kan 
yteffektivisera. Vi behöver ytor för 
att kunna ta emot olika grupper på 
smidigt sätt. Barn och familjer måste 
få tillgång till generösa, tillåtande 
ytor på sitt bibliotek. Samtidigt som 
studerande med behov av lugnare 
miljöer ska kunna erbjudas sådan 
miljö. Kräver ytor. 

Folkbibliotek är i 
behov av 
rum/utrymme/ytor 
för att kunna 
möta/erbjuda 
tjänster till olika 
användargrupper 
med olika behov. 
Kommunpolitiker 
förstår inte/ser inte 
detta behov.  

Externt hot.  
 
Specifikt hot. 
 
Externa aktörers 
förväntningar.  
 
Kommunpolitiker. 
 
 

Diskrepans: 
extern 
föreställning 
vs faktisk 
verksamhet.  
 
Externa-
specifika 
hot.20 

External 
view of 
the public 
library.   
 

                                                
20 Till skillnad från till exempel kategorierna externa-specifika hot eller interna-specifika hot.  
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Det tillvägagångssätt som jag beskriver ovan är induktivt. Även om kvalitativa 
innehållsanalyser i regel är induktiva (se Zhang och Wildemuth, 2017), kan också 
ansatser som inte är rent induktiva användas. Hsieh och Shannon (2005) skriver 
exempelvis att en möjlig ansats är att forskaren i kodningsarbetet tar avstamp i en 
teori/modell eller tidigare forskning. I tabell 4 nedan presenterar jag de analysenheter 
och ansatser som jag använde i avhandlingens tre empiriska undersökningar. 
 
Tabell 4. Använda analysenheter och ansatser i avhandlingens tre empiriska undersökningar 
 
Empirisk 
undersökning 

Analysenhet Resultatet 
presenteras i  

Ansats 

 
#undersökning_1 

 
Svaren på enkätfrågan ”8. 
Beskriv kortfattat vad det 
pågående samarbetet går ut 
på.”  
 
Frågan är öppet formulerad och 
föregås av tre slutna frågor där 
respondenterna fick ange med 
vilka aktörer från 
offentlig/kommunal 
verksamhet, lokala 
föreningar/organisationer 
respektive privat verksamhet 
som folkbibliotek samarbetar. 
 

 
Artikel 1. How 
can public 
library activities 
foster public 
library 
legitimacy? 
 

 
Med stöd i Kann-
Christensen & Andersen 
(2009) formulerade jag tre 
teman:  
a. opening up the public library 
for other groups than readers  
b. providing activities that enable 
self-realization  
c. transforming the public library 
into a present and visible 
organization in the community. 
Jag kodade de 
meningsbärande enheterna 
och placerade dem i 
kategorier. Både koderna 
och kategorierna 
formulerade jag utifrån den 
erhållna empirin. 
 
De formulerade kategorierna 
kopplade jag därefter till 
något av de tre teman som 
jag hade formulerat på 
förhand. 

 
Svaren på enkätfrågan ”13. 
Vilka uppfattar du som de 
största hoten för det/de 
bibliotek som du är ansvarig 
för?”.  
 
Frågan är öppet formulerad.  

 
Artikel 4. 
What threatens 
public libraries? 
The viewpoints of 
library directors 
in Sweden 
 

 
Ansatsen var rent induktiv: 
jag formulerade koder, 
kategorier och teman utifrån 
empirin. 
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#undersökning_2 

 
De transkriberade svaren på 
intervjufrågorna ”10. Hur ser 
du på framväxten/ 
utvecklingen av bibliotekets 
digitala tjänster?” och ”11. Hur 
ser du på det fysiska biblioteket 
vs det virtuella biblioteket?”. 

 
Artikel 3. 
Public libraries 
digital services 
and 
sustainability 
issues 

 
Ansatsen var rent induktiv: 
jag formulerade koder, 
kategorier och teman utifrån 
empirin. 

 
#undersökning_3 

 
Svaren på enkätfrågan ”2. Med 
vilka argument erbjuder ni 
nedanstående material? Vi är 
intresserade av olika 
inställningar till det icke-
traditionella 
biblioteksbeståndet. Därför får 
du gärna kommentera även det 
som inte ingår i ert biblioteks 
bestånd, samt om det finns 
delade meningar om dessa 
frågor vid ert bibliotek.”  
 
Det “nedanstående materialet” 
presenteras i enkäten genom 
tolv på förhand valda kategorier 
av vilka en är kategori ”Övrigt”. 
 

 
Artikel 2, Non-
traditional 
library collections 
– in digital and 
other worlds 

 
Denna undersöknings 
empiriska material kodades 
av mig och av den kollega 
som jag har skrivit den andra 
artikeln tillsammans med. Vi 
genomförde kodningen 
individuellt och jämförde 
därefter vårt respektive 
resultat. I de fall när vi hade 
kodat empirin på olika sätt, 
förde vi en diskussion tills 
samförstånd hade uppnåtts. 
 
Med stöd i Choy (2007) 
formulerade vi tre teman:  
 
a. public library’s goals 
b. activities 
c. tools 
 
Vi kodade de 
meningsbärande enheterna 
och placerade dem i 
kategorier. Både koderna 
och kategorierna 
formulerade vi utifrån den 
erhållna empirin. De 
formulerade kategorierna 
kopplade vi därefter till 
något av de tre teman som vi 
hade formulerat på förhand. 

 

De ovan presenterade analysenheterna består av valda enkät- respektive intervjufrågor. 
Därmed har jag frångått Graneheims och Lundmarks (2004) rekommendation om att 
en hel intervju ska betraktas som en analysenhet. Anledningen till detta är att de ställda 
frågorna i webenkäten i #undersökning_1 respektive intervjuerna i #undersökning_2 
är starkt heterogena och behandlar olika områden av folkbibliotek. Det innebär att 
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majoriteten av de ställda frågorna inte är relevanta för avhandlingen med tanke på dess 
syfte. Vad gäller webenkäten i #undersökning_3 var det endast en fråga i denna enkät 
som lämpade sig för att bli behandlad av en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med 
avhandlingens syfte. 
 

4.2.2 Kvantitativ innehållsanalys  
Kvantitativa innehållsanalyser görs bland annat för att studera relationer, t.ex. 
samband. I syftet med #undersökning_1 ingick att kartlägga folkbibliotekens 
beskrivna situation. Som ett led i detta studerade jag huruvida det finns ett samband 
mellan det politiska gehör som folkbibliotekschefer beskriver att folkbibliotek får och 
rådande förhållanden i kommunerna. Den empiri som avhandlingens femte artikel 
bygger på behandlade jag med kvantitativ innehållsanalys, inom ramen för vilken jag 
gjorde en multinominell logistik regressionsanalys. 
 
Jag genomförde den kvantitativa innehållsanalysen med inspiration av de steg som 
enligt Spurgin och Wildemuth (2017) ingår i en sådan analysprocess. Det första steget 
är att identifiera variablerna. I det studerade sambandet är beskrivet politiskt gehör för 
folkbiblioteksfrågor den beroende variabeln och rådande förhållanden i kommunerna 
representeras av ett antal valda oberoende variabler. Jag identifierade dessa med stöd i 
tidigare forskning och min empiri. Empirin till den beroende variabeln hämtades från 
svaren på enkätfrågan ”Beskriv kortfattat det gehör som biblioteksfrågor får hos de 
lokala beslutsfattarna”, vilket utgör analysenheten. Eftersom denna fråga var öppet 
formulerad, kodade jag de inkomna svaren. 
 
Jag genomförde den initiala kodningen utifrån fem på förhand formulerade kategorier: 
Stort gehör, ganska stort gehör, blandat gehör, litet gehör och inget gehör. Kategorierna var 
formulerade utifrån den beroende variabelns tänkta värden. Jag formulerade vidare 
koder utifrån möjliga synonymer till ordet gehör och utifrån tidigare studier inom 
området. Exempel på koder som jag använde är Upplevd respons, Upplevd synlighet och 
Upplevt aktivt intresse från politikernas sida. I analysenheten identifierade jag 
meningsbärande enheter, som jag reducerade till kondenserade meningsbärande 
enheter. Den här delen av arbetsgången påminner därmed om en kvalitativ 
innehållsanalys.  
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Därefter genomförde jag den första kodningsomgången. Under denna insåg jag att en 
del av de på förhand formulerade koderna inte var användbara, samtidigt som andra 
koder saknades. Jag upptäckte också att det i vissa koders fall var svårt att avgöra 
huruvida dessa skulle placeras under kategorin Stort gehör eller Ganska stort gehör, 
respektive Litet gehör eller Inget gehör. Därför reviderade jag kodningsschemat genom att 
jag tog bort vissa koder, lade till andra och slog samman de initialt fem kategorierna till 
tre: Stort/ganska stort gehör, Blandat gehör och Litet/inget gehör. För att säkerställa 
kodningsschemats användbarhet kodade jag empirin ytterligare två gånger. Vid det 
andra och tredje kodningstillfället blev resultatet snarlikt. En svaghet är att 
enkätfrågan, som denna beskrivna analys bygger på, är formulerad på ett öppet vis. 
Det innebär att vissa respondenter inte har angivit explicit vilken typ av gehör som de 
upplever att kommunpolitiker ger till folkbiblioteksfrågor. Här finns därför risk för 
följande tolkningsrelaterade problem: att jag har gjort en annan tolkning än vad som 
respondenten menade samt att en annan forskare kunde ha gjort en annan tolkning än 
den som jag gjorde. 
 
Hur den multinominella logistiska regressionsanalysen genomfördes, inklusive de val 
som jag gjorde, finns beskrivet i avhandlingens femte artikel. 
 

4.2.3 Reliabilitet och validitet  
Även om jag har använt mig av både kvalitativ och kvantitativ ansats har den 
kvalitativa dominerat. Under den kvantitativa ansatsen påminde dessutom en del av 
arbetsgången om en kvalitativ innehållsanalys, se 4.2.2 Kvantitativ innehållsanalys. 
 
Man kan diskutera hur givande det är att tala om reliabilitet och validitet när det 
handlar om kvalitativa studier. Bryman (2012) skriver att forskare som använder 
kvalitativa forskningsmetoder har hanterat detta på olika vis, ett sätt är att skilja på 
extern och intern reliabilitet. För att uppnå extern reliabilitet ska man som forskare 
beskriva sin använda metod så tydligt att den forskare som vill replikera studien har 
möjlighet att göra så. Det har jag strävat att uppnå genom att beskriva hur jag har 
utformat min intervjuguide, hur jag har valt ut studiens respondenter samt hur det 
insamlade empiriska materialet i samtliga tre undersökningar har behandlats. Genom 
detta har jag sökt att uppnå en så transparent forskningsprocess som möjligt. Intern 
reliabilitet handlar om att de forskare som tillsammans utför studien ska vara överens 
om hur empirin ska tolkas. I fallet med #undersökning_1 och #undersökning_2 har 
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jag varit ensam tolkande forskare. I fallet med #undersökning_3 var vi två forskare 
som utförde kodningen – efter genomförd kodning jämförde vi vårt respektive 
resultat. I de fall när vi hade kodat empirin på olika sätt, förde vi en diskussion tills vi 
var samstämmiga om det slutgiltiga kodningsresultatet.  
 
Bryman (2012) skiljer vidare på intern och extern validitet när det handlar om kvalitativa 
studier. Intern validitet handlar om att det ska finnas en god överensstämmelse mellan 
det empiriska material som jag samlar in och de slutsatser som jag formulerar. Mer 
konkret innebär det att de slutsatser som jag drar ska bygga på det empiriska material 
som jag har samlat in. Jag har sökt att stärka den interna validiteten hos de kvalitativa 
delarna av de tre empiriska undersökningarna genom att genomföra kodningen så 
systematiskt som möjligt. Samtliga analysenheter kodades totalt tre gånger vid olika 
tillfällen – i #undersökning_3 jämförde min kollega och jag våra respektive resultat 
efter att vi hade kodat empirin individuellt tre gånger. Vid det första kodningstillfället 
fick i samtliga tre undersökningars fall ett antal koder formuleras om och nya koder 
tillkom. Det hände också att en och samma kondenserade meningsbärande enhet 
kodades på olika sätt vid det första samt andra kodningstillfället. Vid den tredje 
kodningsomgången erhölls i princip samma kodningsresultat som vid den andra. 
 
Extern validitet handlar om i vilken utsträckning som det erhållna resultatet kan 
generaliseras. Det här är särskilt svårt att uppnå när det handlar om empiri som har 
samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I fallet med #undersökning_1 
och #undersökning_3 vållade just detta ingen större utmaning då empirin samlades in 
genom enkäter som skickades till hela populationen. I fallet med #undersökning_2 har 
jag sökt att stärka den externa validiteten genom att använda mig av ett så brett urval 
som möjligt samt genom att maximera antalet intervjuer. Intervjuerna i 
#undersökning_2 avslutades efter att mättnad hade uppstått. 
 

4.2.4 Min roll som forskare  
En central del av avhandlingen är föreställningar om och förväntningar på 
folkbibliotek och hur dessa kan produceras och reproduceras genom folkbibliotekens 
olika verksamheter. Som forskare, som folkbiblioteksanvändare och som en del av den 
svenska allmänheten har jag också vissa föreställningar och förväntningar. Dessa har 
säkerligen påverkar de tolkningar som jag har gjort av det empiriska materialet. Jag har 
försökt att kontrollera och reducera deras påverkan genom att behandla det empiriska 
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materialet på ett strukturerat vis där jag har sökt att stödja mina val, argument och 
tolkningar i mitt valda teoretiska perspektiv och tidigare studier. 
 

4.3 Forskningsetiska överväganden  
Avhandlingen har inte vållat några forskningsetiska svårigheter. Vetenskapsrådets 
(2002) fyra forskningsetiska krav har följts genom att de deltagande respondenterna: 
 

• Informerades om studiens innehåll. 
• Lämnade sitt samtycke till deltagande innan respektive intervju inleddes 

alternativt kunde låta bli att besvara webbenkäterna.  
• Utlovades konfidentialitet.  
• Informerades om att deras svar endast skulle komma att användas i 

forskningsrelaterade syften. 

 
Respondenterna besvarade webbenkäterna respektive intervjuades i rollen som 
tjänstemän respektive politiker och inte i rollen som privatpersoner. Respondenterna 
tillhörde vidare inte någon utsatt samhällsgrupp. Graden av erfarenhet bland 
respondenterna var varierad, vilket kan tänkas påverka hur vana de var vid att svara på 
frågor utifrån sin roll som tjänsteman respektive politiker. Samtidigt kan de ämnen och 
frågor som avhandlades under samtliga datainsamlingar betecknas som 
okontroversiella och inte känsliga. Avslutningsvis måste sägas att jag som forskare inte 
har eller har haft någon relation till respondenterna, varken personlig eller yrkesmässig. 
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5. Resultat och analys  
Detta kapitel består av fem avsnitt. I det första, 5.1 Avhandlingens fem artiklar –en 
sammanfattning, sammanfattar jag innehållet i avhandlingens artiklar. Därefter följer fyra 
avsnitt i vilka jag besvarar avhandlingens fyra forskningsfrågor, en fråga per avsnitt: 5.2 
Aktiviteter som erbjuds genom folkbibliotekens externa samarbete, 5.3 Argument för erbjudna icke-
traditionella biblioteksbestånd, 5.4 Kommunpolitikers syn på införande av tjänster i digitalt format 
och 5.5 Folkbibliotek och social legitimitet. 
 

5.1 Avhandlingens fem artiklar – en sammanfattning 
Artikel 1: How can public library activities foster public library legitimacy?  
I denna artikel, som är under revidering efter granskares kommentarer, studerar jag 
den folkbiblioteksbild som förmedlas genom aktiviteter som ingår i folkbibliotekens 
externa samarbete. Mer konkret studerar jag huruvida dessa aktiviteter har potential att 
revidera bilden av folkbibliotek och i förlängningen stärka folkbibliotekens sociala 
legitimitet. Med externt samarbete menar jag samarbete med aktörer utanför 
folkbiblioteken.  
 
I artikeln visas att läs- och litteraturrelaterade aktiviteter är framträdande genom att 
aktiviteter som bokprat är ett återkommande inslag i det externa samarbetet. 
Aktiviteter av detta slag kan stärka bilden av folkbibliotek som en läsfrämjande och 
litteraturförmedlande verksamhet, som främst vänder sig till personer som är 
intresserade av läsning och litteratur. Andra aktiviteter erbjuds också inom ramen för 
det externa samarbetet, som till exempel språkcaféer, utställningar och workshops. 
Dessa kan bidra till en vidgad bild av folkbibliotek och att folkbibliotek upplevs rikta 
sig till fler grupper än bara läsare. Om folkbibliotek uppfattas kunna möta fler behov i 
och med detta, kan folkbibliotekens legitimitet möjliggöras. 
 
I artikelns diskussion tar jag upp att tjänster som inte är läs- och litteraturrelaterade 
och som kan betecknas som icke-traditionella bör erbjudas med eftertanke. Detta dels 
för att inte överskugga de tjänster som ingår i de traditionella 
folkbiblioteksverksamheterna och som fortfarande används i hög grad, dels för att inte 
kräva kompetenser som folkbibliotekspersonal inte besitter. 
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Artikel 2: Non-traditional library collections – in digital and other worlds  
Michnik, K. & Eriksson, C. (2014). Non-traditional library collections – in digital and 
other worlds, Interlending & Document Supply, 42(4), 165 – 170. doi:10.1108/ILDS-09-
2014-0043. 
 
Jag skickade artikeln till denna tidskrift efter förfrågan från redaktör. Artikeln 
genomgick en granskningsprocess som inte var dubbelblind. 
 
Vid sidan av den digitala utvecklingen utvidgar många folkbibliotek sitt analoga 
bestånd genom att inkludera material som i folkbibliotekssammanhang kan uppfattas 
som icke-traditionella. I den här artikeln betraktas böcker, dagstidningar, tidskrifter, 
musik och filmer oavsett format samt schackspel som traditionella bestånd. Annat 
material betraktas som icke-traditionella bestånd. Syftet med artikeln är att identifiera 
hur folkbibliotekschefer argumenterar för icke-traditionella bestånd. 
 
Analys av det empiriska materialet visar att det icke-traditionella beståndet motiveras 
genom tre sorters argument. För det första för att det beskrivs bidra till eller vara en 
del av ett folkbiblioteks mål eller verksamhet/verksamheter. För det andra för att 
locka nya användare. För det tredje till följd av externa förfrågningar och önskemål 
alternativt till följd av behov som folkbibliotekspersonalen har identifierat. 
 
Artikel 3: Public libraries digital services and sustainability issues  
Michnik, K. (2015). Public libraries digital services and sustainability issues. The Bottom 
Line, 28(1/2), 34-43. doi:10.1108/BL-12-2014-0034 
 
Jag skickade artikeln till denna tidskrift efter förfrågan från redaktör. Artikeln 
genomgick en granskningsprocess som inte var dubbelblind. 
 
I den här artikeln studerar jag hur svenska kommunpolitiker uppfattar 
folkbibliotekstjänster i digitalt format och dessas påverkan på folkbibliotekens 
hållbarhet. Genom min analys har jag identifierat tre sätt på vilka tillfrågade 
kommunpolitiker anser att digitala tjänster kan påverka folkbibliotek. Införande av 
digitala tjänster anses för det första kunna påverka användningen av det fysiska 
folkbiblioteksrummet. Detta dels genom att det fysiska folkbiblioteksrummet kan 
användas i högre utsträckning när användare kan ta del av aktiviteter i 
folkbiblioteksrummet genom webbsändningar och liknande, dels genom att det fysiska 
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folkbiblioteksrummet kan användas i mindre utsträckning när användarna får tillgång 
till folkbibliotekens tjänster digitalt. För det andra anses införande av digitala tjänster 
kunna påverka folkbibliotekarierna. Detta genom att nya sätt möjliggörs för att kunna 
nå potentiella användare. Folkbibliotekarierna uppfattas också påverkas å ena sidan 
genom att nya tidsmässiga och kompetensmässiga krav ställs, å andra sidan genom att 
deras arbetsuppgifter upplevs reduceras då digitala tjänster betraktas kunna medföra 
att användare i större utsträckning kan klara sig på egen hand. För det tredje anses 
införande av digitala tjänster kunna påverka folkbibliotekens ekonomi negativt och 
därigenom framtvinga prioriteringar. 
 
Artikel 4: What threatens public libraries?: The viewpoints of library directors 
in Sweden  
Michnik, K. (2014). What threatens public libraries? The viewpoints of library 
directors in Sweden. New Library World, 115(9/10), 426-437. doi:10.1108/NLW-04-
2014-0033 
 
Syftet med denna artikel är att identifiera svårigheter21 som folkbibliotekschefer 
upplever att svenska folkbibliotek möter. De upplevda svårigheterna kan delas in i 
externa och interna samt i generella och specifika. Exempel på externa svårigheter är 
kommunpolitikers okunskap om folkbibliotek. Exempel på interna svårigheter är 
folkbibliotekspersonalens kompetensbrister. De generella svårigheterna berör fler 
aktörer än bara folkbibliotek och kan utgöras av en allmänt svag ekonomi i 
kommunen. De specifika svårigheterna upplevs vara särskilt riktade mot folkbibliotek. 
I artikelns diskussionsavsnitt tar jag upp att folkbibliotekens legitimitet kan utmanas 
om det finns externa föreställningar22 om folkbibliotek som inte kan levas upp till. Jag 
har identifierat två skäl till varför så kan ske: att folkbibliotekens personal och/eller 
chefer inte delar dessa föreställningar, samt resursbrist. Om befintliga föreställningar 
inte möts, finns risk för att folkbibliotek upplevs som icke legitima av sin omgivning. 
Samtidigt, om externa föreställningar möts som inte är förenliga med 
folkbibliotekspersonalens och folkbibliotekschefernas föreställningar, finns risk för att 
folkbibliotek förlorar legitimitet inom folkbiblioteksvärlden. 
 
                                                
21 I artikeln använder jag ordet threat. I kappan använder jag istället ordet svårighet/svårigheter för att 
ordet hot inte ska leda till fel associationer som t.ex. terrorhot eller bombhot.  
22 I artikeln använder jag ordet förväntning (expectation). Om jag hade skrivit artikeln idag, hade jag 
överlag använt ordet föreställning. 
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Artikel 5: Public library managers’ descriptions of political attention  
Michnik, K. (2015). Public library managers’ descriptions of political attention. Library 
Management, 36(8/9), 673-684. doi:10.1108/LM-04-2015-0013 
 
Här studerar jag hur folkbibliotekschefer beskriver det gehör som svenska 
kommunpolitiker ger för folkbiblioteksfrågor. Jag studerar också huruvida det 
upplevda gehöret kan sägas vara relaterat till rådande kommunegenskaper såsom 
politisk organisation, population och ekonomi. En knapp majoritet av de svarande 
folkbibliotekscheferna beskrev gehöret som stort eller ganska stort. Sannolikheten för 
att gehöret ska beskrivas som stort eller ganska stort är högre om folkbiblioteksfrågor 
sorteras under en egen kulturnämnd, om det i kommunen finns en biblioteksplan och 
om kommunens population är stor. I artikeln tar jag upp att personliga faktorer som 
folkbibliotekschefers erfarenhet skulle kunna påverka hur detta gehör upplevs. Denna 
potentiella relation kan jag dock inte pröva genom det empiriska material som artikeln 
bygger på. 
 

5.2 Aktiviteter som erbjuds genom folkbibliotekens externa 
samarbete 
I detta avsnitt besvarar jag avhandlingens första forskningsfråga, “Vilka aktiviteter 
erbjuds genom folkbibliotekens externa samarbete enligt svenska 
folkbibliotekschefer?”. Forskningsfrågan besvaras med stöd i avhandlingens första 
artikel. I denna artikel studerar jag vilka aktiviteter som erbjuds inom ramen för 
folkbibliotekens samarbete med externa aktörer. Med externa aktörer menar jag 
aktörer utanför folkbibliotek såsom skolor, idrottsföreningar och kulturföreningar. 
Aktiviteter kan kategoriseras på olika sätt. I artikeln delar jag in aktiviteterna i läs- och 
litteraturrelaterade aktiviteter respektive icke-läs- och litteraturrelaterade aktiviteter. 
 
I kategorin läs- och litteraturrelaterade aktiviteter är variationen stor. Eftersom det i 
mitt empiriska material har varit svårt att särskilja läsrelaterade aktiviteter från 
litteraturrelaterade, har jag inte delat upp denna kategori ytterligare. I den första 
artikeln har jag inte haft utrymme till att nyansera denna kategori, istället gör jag det i 
nedanstående avsnitt. Med stöd i tidigare forskning har jag identifierat två sätt på vilka 
läs- och litteraturrelaterade aktiviteter har utvecklats under de senaste decennierna. 
Dessa sätt kan vara relaterade till varandra men är det inte per automatik. Jag redogör 
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därför för dem enskilt. Det första sättet handlar om den analoga bokens ändrade 
ställning. Det andra sättet handlar om att användarens/läsarens roll har ändrats. 
 
Den analoga bokens ändrade ställning 
Av tradition finns en stark koppling mellan analoga dokument och läs- och 
litteraturrelaterade aktiviteter. Läsning har länge förståtts som linjär läsning av analoga 
böcker (Carlsson, 2013; Hedemark, 2011). Genom bland annat den digitala 
utvecklingen har det analoga dokumentets ställning reviderats på folkbibliotek 
(Hansson, 2015; Niegaard, 2011). Det har skett genom att fler medier inkluderas i läs- 
och/eller litteraturrelaterade aktiviteter men också genom att upplevelseinriktade 
litteraturrelaterade aktiviteter erbjuds utan direkt närvaro av medier (Carlsson, 2013; 
Grøn, 2010). Även om sådana aktiviteter kan bygga på eller utgå från en analog bok 
eller ett annat medium, kräver inte aktiviteternas genomförande att boken eller mediet 
ifråga aktivt används under aktiviteterna. Exempel är författarscener och bokcirklar:  
 

Samtalet [i en bokcirkel] kretsar kring den bok samtliga har läst, det är navet för cirkeln, 
men utifrån boken kan deltagarna ta upp allt från språkbruk och berättarteknik till 
författarens avslöjande eller intetsägande biografi, allt från generella reflektioner om 
religion, sexualitet, livsvillkor till livserfarenheter och upplevelser som deltagarna själva 
har haft (…)”  

(Frid, 2012, s. 79) 
 
Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att utgå från ett så kallat 
vidgat textbegrepp som kan definieras på följande vis: ”Ett vidgat textbegrepp 
innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder” (Skolverket, u.å).23 Det 
innebär att inte bara analoga böcker kan inkluderas i läs- och litteraturrelaterade 
aktiviteter utan också medier som tv-spel. Den analoga boken har dock inte förvisats 
till periferin. Carlsson (2013, s. 131) skriver att den analoga boken har fått konkurrens 
men ändå ”fortsätter den att vara tydligt närvarande” på folkbibliotek. Andra studier 
visar att den analoga boken verkar vara det medium som i huvudsak används av 
bibliotekspersonal. I Sandins (2011) analys av rapporter av lässtimulerande projekt 
framkommer att den analoga boken fortfarande är det centrala mediet på 
folkbibliotek. Sandin visar att målet med de lässtimulerande projekten är läsning av 
den analoga boken. Andra typer av medier som digitala medier används också men då 
främst i syfte ”för att locka barn till att läsa och diskutera litteratur i tryckt format” 

                                                
23 Definitionen är hämtad från Skolverkets beskrivning av ämnet svenska. Ämnesbeskrivningen är 
inte gällande idag men definitionen brukar återanvändas i forskningsstudier, rapporter och uppsatser. 
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(Sandin, 2011, s. 167). Den analoga boken är därmed det primära mediet. Sandin 
presenterar möjliga orsaker till att folkbibliotekarier använder analoga respektive 
digitala medier på olika sätt. Två anledningar kan vara personalens okunskap om 
digitala medier och invanda handlingsmönster: ”Invanda handlingsmönster kan bidra 
till eller ge uttryck för en skepsis i biblioteket mot text i annan form än böcker (…)” 
(Sandin, 2011, s. 168). 
 
Den analoga bokens centrala ställning på folkbibliotek ligger i linje med användning av 
folkbibliotek. Tidigare studier visar att användare förväntar sig och använder 
traditionella förmedlande verksamheter, där den analoga boken är i centrum (Eriksson 
et al., 2013; Kronqvist-Berg, 2014; Pors, 2010a). Kungliga bibliotekets nationella 
folkbiblioteksstatistik visar att analoga böcker lånas ut i en betydligt högre utsträckning 
än vad e-böcker laddas ned. 2016 var antal nedladdningar av e-böcker, ljudböcker och 
talböcker närmare 1,9 miljoner. Samma år låg det totala antalet fysiska lån av böcker 
med skriven text på drygt 51,1 miljoner. I totalt antal lån ingår initiala lån och omlån. 
(Kungliga biblioteket, 2017a). Andra studier tar upp att verksamheter med den analoga 
boken i centrum kan te sig ointressanta och irrelevanta för människor som inte är 
intresserade av läsning eller har svårt för läsning (Kann-Christensen & Andersen, 
2009). Hedemark (2011, s. 46f) är inne på samma spår då hon skriver att barn som har 
en negativ inställning till läsning uttrycker ”behov av berättelser, men inte i första hand 
i form av böcker”. 
 
Mitt empiriska material visar att bland de aktiviteter som erbjuds genom 
folkbibliotekens externa samarbete finns både skrivna texter och det vidgade 
textbegreppet representerade. Skrivna texter finns representerade genom att det 
externa samarbetet kan gå ut på att den analoga boken förmedlas till faktiska eller 
potentiella användare. Två respondenter i det empiriska materialet beskriver det 
externa samarbetet genom följande: “Vi har också hjälp av ’handikappomsorgen’ för 
hjälp med utkörning av Boken kommer” (R55) eller “Gåvobok från biblioteket som 
delas ut av BVC” (R98). Vidgat textbegrepp finns representerat genom aktiviteter 
såsom ”Filmcirkel med studieförbund” (R51). Samtidigt finns i mitt empiriska material 
en osäkerhetsfaktor. Eftersom det empiriska material som avhandlingens första artikel 
bygger på har samlats in genom en öppen enkätfråga, är variationen stor gällande hur 
omfattande respondenternas svar är. I dessa framkommer inte alltid vad det är för typ 
av medium som har inkluderats i aktiviteterna. Vissa respondenter har exempelvis 
svarat att externt samarbete sker kring läsfrämjande arbete utan att specificera 
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huruvida det är analoga böcker, ljudböcker eller tv-spel som är inkluderade. Därför 
kan jag inte uttala mig om i vilken utsträckning som det vidgade textbegreppet 
används. 
 
Tidigare har jag skrivit att det analoga dokumentets ställning har reviderats på 
folkbibliotek genom att litteraturrelaterade aktiviteter erbjuds utan närvaro av analog 
bok eller annat medium (Carlsson, 2013; Grøn, 2010). I mitt empiriska material finns 
exempel på sådana aktiviteter, t.ex. Stand-up Poetry. Som tidigare nämnts finns en stor 
variation mellan respondenternas enkätsvar. En del respondenter har beskrivit 
utförligt vad det externa samarbetet består i, andra respondenter har skrivit att det 
externa samarbetet inkluderar programverksamhet utan att specificera vad det består i. 
Jag kan därför inte kvantitativt ange proportionerna mellan aktiviteter som är 
uppbyggda kring ett särskilt medium och aktiviteter som inte är utformade på detta 
sätt. I Kungliga bibliotekets nationella folkbiblioteksstatistik anges bland annat hur 
många aktivitetstillfällen som har givits under det gångna året. De redovisade 
aktiviteterna är indelade i olika kategorier såsom Författarbesök eller Data-/internetkurs–
handledning, seniorsurf–öppen eller sluten visning. Baserat på kategoriernas formulering och 
definition kan drygt 46 %24 respektive 44 %25 av de totalt erbjudna aktivitetstillfällena 
betraktas vara läs- och/eller litteraturrelaterade.26 Andra erbjudna aktivitetstillfällen kan 
bland annat beskrivas som informationsförmedlande och/eller utbildande alternativt 
aktiviteter i syfte att underhålla. Exempel på sådana aktiviteter är information 
om/visning av folkbiblioteket (knappt 11 %), olika typer av datakurser (knappt 8 %) 
och musik-/underhållningsarrangemang (knappt 2 %). Läs- och/eller 
litteraturrelaterade aktiviteter utgör här den största andelen aktiviteter. Den nationella 
folkbiblioteksstatistiken specificerar inte i vilken utsträckning som den analoga boken 

                                                
24 Om kategorin Filmvisning–filmprat betraktas som läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter. 
25 Om kategorin Filmvisning–filmprat inte betraktas som läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter. 
26 Följande kategorier hämtade från Kungliga bibliotekets nationella folkbiblioteksstatistik räknar jag 
som läs- och/eller litteraturrelaterade: Berättar- eller sagostunder, Bok- eller läsecirkel (i denna kategori 
ingår språkcaféer och korsordscaféer), Boksamtal–bokprat, Filmvisning–filmprat (Observera att det inte 
är självklart att dessa aktiviteter ska betraktas som läs- och/eller litteraturrelaterade. Det beror på om 
man utgår från ett vidgat textbegrepp), Författarbesök, Skrivarkurser/-läger, litteraturläger, Sångstund, 
rytmik, rim & ramsor och Teater- eller trolleriföreställning. Teaterföreställning kan betraktas som en 
litteraturrelaterad aktivitet (se t.ex. Sjöstedt & Jeppsson, 2011) men det är tveksamt om 
trolleriföreställning också kan förstås som en sådan. Eftersom båda dessa aktiviteter redovisas i 
samma kategori i den nationella folkbiblioteksstatistiken, tog jag beslut om att det är bättre att räkna 
in trolleriföreställningar i det antal aktiviteter som jag betraktar som läs- och/eller litteraturrelaterade 
än att utesluta teaterföreställningarna. 
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respektive andra medier är inkluderade i de redovisade aktiviteterna. Enda gången som 
det använda mediet specificeras är när antal erbjudna filmvisningar och/eller filmprat 
anges (Kungliga biblioteket, 2017a). 
 
I den ovan citerade definitionen av det vidgade textbegreppet görs skillnad mellan å 
ena sidan ”skrivna och talade texter” och å andra sidan bilder. Enligt denna definition 
innebär ett vidgat textbegrepp att bilder inkluderas medan både skrivna och talade 
texter räknas in i ett ”traditionellt” textbegrepp. Betraktat ur ett västerländskt 
perspektiv kan läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter på folkbibliotek associeras 
framförallt med skrivna texter. Talade texter eller muntlig tradition nämns exempelvis 
inte i bibliotekslagen (SFS 2013:801) men däremot i Folkbiblioteksmanifestet som 
omfattar alla världens folkbibliotek. Enligt Folkbiblioteksmanifestet är 
folkbibliotekens huvuduppgift ”att verka för läskunnighet, information, utbildning och 
kultur bland annat genom att: (…) Stödja muntlig berättartradition” 
(IFLA/UNESCO, 1994, s. 10, 11). Aktiviteter som utgår från talade texter kan 
identifieras i min empiri i form av teater, berättelser, sagor, ramsor och sångstunder 
(jämför Sjöstedt & Jeppsson, 2011). Inte heller här kan jag ange hur proportionerna 
mellan skriven och talad text ser ut, jag kan bara säga att båda formerna är 
representerade. Enligt den nationella folkbiblioteksstatistiken utgör aktiviteter som kan 
sägas inkludera talade texter27 drygt 16 % av det totala antalet aktivitetstillfällen 
respektive drygt 35 % av de aktiviteter som jag har kategoriserat som läs- och/eller 
litteraturrelaterade (se fotnot 26). Enligt samma statistik riktar sig drygt 94 % av 
aktiviteterna som inkluderas i de kategorier som presenteras i fotnot 27 till barn. 
Frågan är därmed om verksamheter med talade texter i fokus som riktar sig till vuxna 
uppfattas av allmänheten som folkbibliotekens. 
 
Förändring av läsarens/användarens roll 
I forskningsöversikten skriver jag att en förändring av folkbibliotekens verksamheter 
är att fler möjligheter finns för olika typer av medproducerande deltagande från 
användarnas sida (se Jochumsen et al., 2015; Rasmussen, 2016). Jag har inte ställt några 
enkätfrågor om i vilken utsträckning som medproducerande deltagande möjliggörs i de 
aktiviteter som erbjuds genom folkbibliotekens externa samarbete. Därför kan jag inte 

                                                
27 Följande kategorier hämtade från Kungliga bibliotekets nationella folkbiblioteksstatistik betraktar 
jag inkludera talad text: Berättar- eller sagostunder, Sångstund, rytmik, rim & ramsor och Teater- eller 
trolleriföreställning. Mitt beslut att inkludera trolleriföreställningar i gruppen aktiviteter som utgår från 
talad text byggde på samma argumentation som jag redogör för i ovanstående fotnot. 
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redogöra för proportionerna av dessa. Det som jag kan säga är att medproducerande 
deltagande möjliggörs vilket bland annat följande exempel visar: ”Just nu har vi ett 
skrivprojekt på ett café i staden” (R125), ”poem express, spokenword, skrivarcirklar” 
(R106) samt genom bokcirklar. Med hjälp av Kungliga bibliotekets nationella 
folkbiblioteksstatistik har jag gjort en uppskattning av andelen aktiviteter i vilka 
medproducerande deltagande möjliggörs. Social läsning i form av bokcirklar ingår i 
denna typ av deltagande (se Rasmussen, 2016). Frågan är om läsning som är social, i 
motsatts till individuell läsning, också ska räknas in här. Exempel på läsning som är 
social är högläsning och sagoberättande. Det kan vara svårt att skilja social läsning från 
läsning som är social, då den senare nämnda kan ske i dialog med användarna: ”Det 
[dialogisk högläsning] är en metod som innebär att man läser med, snarare än för, 
[angiven användargrupp]” (Andersson, 2015, s. 44). Denna förklaring påminner om 
hur social läsning kan beskrivas: som ”kommunikation la ̈sare emellan om litteratur och 
la ̈supplevelser” (Rydbeck, 2013, s. 115). All högläsning är dock inte dialogisk utan det 
finns mindre interaktiva högläsningsformer som inte kan förstås som social läsning 
såsom Rydbeck (2013) förklarar denna. Därmed kan högläsning betraktas som social 
läsning, men inte per se. Om aktiviteter som sagostunder och ramsor räknas som social 
läsning och därmed som medproducerande aktiviteter, utgör medproducerande 
aktiviteter drygt 30 %28 av det totala antalet erbjudna aktivitetstillfällen. Om social 
läsning förstås i en mer begränsad betydelse genom att bokcirklar räknas som social 
läsning men inte sagostunder och ramsor, utgör medproducerande aktiviteter drygt 16 
% av det totala antalet erbjudna aktivitetstillfällen. Om inte social läsning räknas som 
medproducerande aktiviteter, utgör medproducerande aktiviteter knappt 6 %29 av det 
totala antalet erbjudna aktivitetstillfällen. 
 
Att användare får möjlighet att utvecklas till medproducenter är inte unikt för 
folkbibliotek utan det är en allmän tendens i samhället (Jochumsen et al., 2015; Lessig, 
2008). Av tradition kan folkbibliotek ses bygga på en så kallad konsumtionskultur (se 
Lessig, 2008) i vilken kulturprodukter skapas av ett fåtal producenter och förmedlas till 

                                                
28 Följande kategorier hämtade från Kungliga bibliotekets nationella folkbiblioteksstatistik har jag 
betraktat innehålla medproducerande aktiviteter: Bild-, tecknings-, målnings-, pyssel-, hantverks-, 
experimentverkstad/-kurs, Skrivarkurser/ -läger, litteraturläger, Berättar- eller sagostunder, Bok- eller läsecirkel (i 
denna kategori ingår språkcaféer och korsordscaféer) och Sångstund, rytmik, rim & ramsor. 
29 Följande kategorier hämtade från Kungliga bibliotekets nationella folkbiblioteksstatistik har jag 
inkluderat i denna andel: Bild-, tecknings-, målnings-, pyssel-, hantverks-, experimentverkstad/-kurs och 
Skrivarkurser/ -läger, litteraturläger. 
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en stor publik. Applicerat på en folkbibliotekskontext innebär det att ett fåtal 
(folk)bibliotekarier förmedlar (analoga) dokument till en stor grupp användare. 
Övergången till en medproduktionskultur kan innebära att den tidigare relationen 
mellan folkbibliotekarie (folkbibliotek) och användare ändras. Om den logik som 
folkbibliotek är uppbyggda kring reduceras, kan denna förändring innebära att 
folkbibliotekens grund utmanas (jämför Hansson, 2015). Jag undrar dock i vilken 
utsträckning som folkbibliotek faktiskt påverkas av denna övergång. Studier visar att 
användare fortfarande föredrar förmedlande folkbibliotekstjänster (Eriksson et al., 
2013; Hansson, 2010; Pors, 2010a) och vill själva inte inta en medproducerande roll 
(jämför Kronqvist-Berg, 2014). Det kan min empiri inte svara på, utan det är en fråga 
för framtida studier. 
 
Traditionella vs icke-traditionella aktiviteter 
Vid sidan av de läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteterna finns aktiviteter som jag 
i avhandlingens första artikel betecknar som icke-läs- och/eller litteraturrelaterade 
aktiviteter. Exempel på sådana är språkcaféer och stickcaféer. Dessa aktiviteter kan 
delas in i traditionella och icke-traditionella aktiviteter där jag betraktar icke-
traditionella aktiviteter som aktiviteter vilka kan uppfattas som nya eller oväntade i 
rådande föreställningar om folkbibliotek (jämför Söderholm, 2016b). Indelningen är 
inte absolut och beror på valt perspektiv. I min kategorisering av traditionella 
respektive icke-traditionella aktiviteter har jag utgått från de kategorier som Kungliga 
biblioteket använder för att redovisa aktiviteter som erbjuds på folkbibliotek (Kungliga 
biblioteket, 2017a). De kategorier av aktiviteter som Kungliga biblioteket använder har 
jag under analysarbetet betraktat som traditionella aktiviteter.30 Det innebär att 
exempel på icke-läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter i avhandlingens empiri 
som kan beskrivas som traditionella är seniorsurf och förmedling av samhällsrelevant 

                                                
30 Följande aktivitetskategorier nämns i Kungliga bibliotekets redovisning av erbjudna aktiviteter på 
folkbibliotek: Aktiviteter i samarbete med BVC , Berättar- eller sagostunder, Bild-, tecknings-, målnings-, pyssel-, 
hantverks-, experimentverkstad/-kurs, Bok- eller läsecirkel, Biblioteksinformation/ -visning, Bokvagnsronder, ”Boka 
en bibliotekarie”, Sökningar på uppdrag, Boksamtalbokprat, Data-/internetkurs–handledning, seniorsurf, 
Filmvisning–filmprat, Föreläsningar, föredrag, debatt eller föreningsarrangemang, Författarbesök, Musik–
underhållning, -arrangemang, -kafé, Skrivarkurser/ -läger, litteraturläger, Sångstund, rytmik, rim & ramsor, Teater- 
eller trolleriföreställning och Utställningar. Aktiviteter som nämns i min empiri och som ryms i dessa 
kategorier uppfattar jag som traditionella folkbiblioteksaktiviteter. Jag har räknat bort kategorin 
Aktiviteter i samarbete med BVC eftersom det inte specificeras vilka aktiviteter som ingår i detta 
samarbete. 
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information. Exempel på icke-läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter som kan 
beskrivas som icke-traditionella är stickcaféer. 
 
Jag har funderat över om läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter också kan delas 
in i traditionella respektive icke-traditionella aktiviteter. Icke-traditionella läs- och/eller 
litteraturrelaterade aktiviteter skulle kunna handla om upplevelseinriktade aktiviteter 
som operaföreställningar (jämför Carlsson, 2013). I avhandlingens empiriska material 
finns gränsfall som exempelvis barnteater: är barnteater en aktivitet som kan upplevas 
som ny eller oväntad i folkbibliotekssammanhang? Det beror på valt perspektiv 
(jämför Söderholm, 2016b). Som ovan nämnts har jag i min kategorisering av 
traditionella respektive icke-traditionella aktiviteter utgått från de kategorier som 
Kungliga biblioteket använder för att redovisa aktiviteter som erbjuds på folkbibliotek. 
Bland dessa kategorier ingår teater genom kategorin Teater- eller trolleriföreställning. 
Därför har jag i min kategorisering betraktat barnteater som en traditionell läs- 
och/eller litteraturrelaterad aktivitet. Det innebär dock inte att alla uppfattar denna 
aktivitet som traditionell i ett folkbibliotekssammanhang. Aktiviteter som är läs- 
och/eller litteraturrelaterade och som med utgångspunkt från Kungliga bibliotekets 
kategorier kan förstås som icke-traditionella har jag inte identifierat i avhandlingens 
empiriska material. 
 
Summerande svar på den första forskningsfrågan 
Baserat på mitt ovan förda resonemang kan svaret på den första forskningsfrågan, 
”Vilka aktiviteter erbjuds genom folkbibliotekens externa samarbete enligt svenska 
folkbibliotekschefer?”, formuleras enligt följande: 
 

1. De erbjudna aktiviteterna har jag delat in i läs- och/eller litteraturrelaterade 
aktiviteter respektive icke-läs- och/eller litteraturrelaterade. En del av de 
förstnämnda utgår från skriven och talad text medan andra utgår från ett vidgat 
textbegrepp. Till följd av det empiriska materialets innehåll kan jag inte säga i 
vilken utsträckning som detta förekommer. Bland de erbjudna aktiviteterna 
skiljer jag vidare på traditionella och icke-traditionella aktiviteter. Medan det 
empiriska materialet innehåller exempel på både traditionella och icke-
traditionella icke-läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter, har jag inte 
identifierat några läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter som kan beskrivas 
som icke-traditionella i ett folkbibliotekssammanhang. 
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2. Bland de aktiviteter som erbjuds genom folkbibliotekens externa samarbete har 
jag hittat såväl aktiviteter i vilka medproducerande deltagande möjliggörs, som 
aktiviteter i vilka denna möjlighet inte finns. Jag kan inte säga i vilken 
utsträckning som respektive aktiviteter förekommer, bara att båda kan 
identifieras. 
 

5.3 Argument för erbjudna icke-traditionella 
biblioteksbestånd  
I detta avsnitt besvarar jag avhandlingens andra forskningsfråga, ”Med vilka argument 
motiverar svenska folkbibliotekschefer icke-traditionella bestånd?”. Det sker med stöd 
i avhandlingens andra artikel. Enligt artikelns slutsatser erbjuds icke-traditionella 
bestånd för att de beskrivs bidra eller vara kopplade till ett särskilt mål eller till 
folkbibliotekens verksamhet/verksamheter, för att de anses attrahera nya användare 
och till följd av externa önskemål eller behov som folkbibliotekspersonalen har 
identifierat. Det förstnämnda argumentet som innebär att icke-traditionella bestånd 
erbjuds för att de anses bidra eller vara kopplade till ett särskilt folkbiblioteksmål eller 
till folkbibliotekens verksamhet/verksamheter behandlar jag nedan i två skilda avsnitt. 
 
Icke-traditionella bestånd kopplade till ett särskilt mål  
Bland folkbibliotekschefernas argument har jag identifierat tre mål som icke-
traditionella bestånd beskrivs syfta till att nå: en socialt och/eller miljömässigt hållbar 
utveckling av samhället, en utveckling av allmänheten genom främjande av exempelvis 
folkhälsa och ett utvecklat folkbibliotek. Exempel på det sistnämnda är att icke-
traditionella bestånd erbjuds för att det fysiska folkbiblioteksrummet ska göras till en 
trevlig och underhållande plats. En respondent motiverar erbjudna spel och pussel 
genom bland annat följande: ”För att skapa en trivsam och inbjudande miljö för barn 
och ungdomar (…)” (R285). 
 
Coblentz (2002) skriver att en organisations hållbarhet bland annat beror på huruvida 
organisationen utformas utifrån organisationens uppdrag. Min förståelse här är att om 
en organisation erbjuder verksamheter som i hög utsträckning ligger utanför 
organisationens uppdrag, kan konsekvensen bli en splittrad organisation. En splittrad 
organisation är inte hållbar och kan på sikt ha svårt att förhålla sig till rådande normer. 
Därmed kan organisations sociala legitimitet utmanas. Vid besvarandet av 
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avhandlingens andra forskningsfråga för jag därför ett resonemang om huruvida de 
ovan identifierade målen kan uppfattas ligga i linje med folkbibliotekens uppdrag.  
 
I avhandlingens empiri har jag identifierat mål som kan uppfattas ligga i linje med 
folkbibliotekens uppdrag och mål som kan uppfattas ligga utanför. Enligt 
bibliotekslagens (SFS 2013:801) sjunde paragraf ska folkbibliotek ”verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande 
och delaktighet i kulturlivet”. När IKT-verktyg erbjuds för att minska den digitala 
klyftan, ”Uppdrag att minska digitala klyftan” (R151), kan målet om en minskad digital 
klyfta betraktas ligga helt i linje med folkbibliotekens uppdrag. Om icke-traditionella 
bestånd istället motiveras med hänsyn till utveckling av ett miljövänligt samhälle, kan 
detta mål anses ligga utanför folkbibliotekens uppdrag som det är formulerat i 
bibliotekslagen. Exempel på sådana motiveringar kan hittas vid utlån av elmätare: 
”Viktigt att få ner elförbrukningen (ett hållbart samhälle)” (R96). Även om 
kommunala verksamheter ska förhålla sig aktivt till miljömässig hållbar utveckling 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2017) och även om det finns studier som lyfter 
fram hur just folkbibliotek kan bidra till ett mer miljövänligt samhälle (Sahavirta, 
2012), kan detta anses ligga utanför folkbibliotekens primära uppdrag. 
Folkbibliotekens uppdrag kan dock förstås på andra sätt också. I avhandlingens 
empiriska material finns respondenter som anser att ett miljövänligt samhälle ligger i 
linje med folkbibliotekens uppdrag: ”energi och miljö är en del av vårt uppdrag” 
(R237). 
 
Mål som uppfattas ligga utanför folkbibliotekens uppdrag kan ändå nås med tjänster 
som uppfattas som traditionella folkbibliotekstjänster. Sahavirta (2012) för ett 
resonemang om hur ett folkbibliotek kan bidra till en miljömässig hållbar utveckling. 
Efter att ha förkastat insatser som källsortering och sparsam användning av el till följd 
av praktiska omständigheter, skriver Sahavirta (2012) att en verksamhet bör bidra i 
enlighet med sitt uppdrag och sin kompetens. Eftersom bibliotek är en 
informationsförmedlande aktör, kan man hävda att det är inom detta område som 
bibliotek bäst kan bidra. Konkret kan det innebära att det på folkbibliotek bland annat 
erbjuds lämplig litteratur om miljövänliga val. I empirin kan jag hitta exempel på detta. 
En respondent motiverar erbjudna elmätare genom följande: ”Kommunen är 
miljödiplomerad och i samband med uppstarten var vi med och arbetade för att 
informera allmänheten och elmätarna var en del i det (…).” (R7). Enligt detta 
uttalande verkar folkbibliotekets bidrag till miljösatsningen ha bestått i att erbjuda 
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elmätare som ett led i informerandet av allmänheten, som kan beskrivas som en 
förväntad och därmed traditionell verksamhet. 
 
Det kan upplevas vara svårt att skilja argument som motiveras med hänsyn till 
folkbibliotekens uppdrag från argument som motiveras med hänsyn till 
folkbibliotekens mål. I avhandlingens andra artikel skriver jag ”Of course, the mission 
itself is linked to and is expressing a goal. But it is important to remember that the 
mission is not the goal but the process through which the goal is reached.” (s. 167). 
Ett mål betraktar jag som ett särskilt tillstånd som exempelvis en mer hälsosam 
allmänhet eller ett användarvänligt biblioteksrum. Skillnaden mellan mål och uppdrag 
kan ändå uppfattas som hårfin. I kodningen av avhandlingens empiri har det stundtals 
varit problematiskt att skilja mellan argument som kan anses vara relaterade till 
folkbibliotekens mål respektive uppdrag. Vid resonemang om vilka möjligheter och 
utmaningar som olika verksamheter kan medföra för folkbibliotekens sociala 
legitimitet ser jag dock att en skillnad måste göras mellan huruvida en verksamhet 
motiveras med hänsyn till folkbibliotekens mål eller uppdrag. Olika aktörer med skilda 
uppdrag kan ha samma mål. I folkbibliotekens uppdrag ingår enligt bibliotekslagen att 
“verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” (§2, SFS 2013:801). Med stöd i detta kan 
sägas att folkbibliotekens mål är ett demokratiskt samhälle. Samma mål har fler 
aktörer. Det betyder inte att dessa aktörer har samma uppdrag som folkbibliotek. 
 
Icke-traditionella bestånd kopplade till folkbibliotekens verksamheter 
När respondenters argument för icke-traditionella bestånd kopplas till folkbibliotekens 
verksamheter kan det handla om att bestånd erbjuds för att verksamheterna ska kunna 
bedrivas: ”iPads behövs för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och arbeta för 
digital delaktighet och kreativt skapande.” (R77). Det kan också handla om att bestånd 
erbjuds för att underlätta användarnas användning eller deltagande i verksamheten: 
”För att underlätta för personer som vill testa, men inte själva köpt en läsplatta” (R96) 
och ”Möjlighet underlätta för allmänheten att testa nya format, ser det som ett 
tillfälligt erbjudande, på sikt ska vi inte erbjuda mediebärare, vårt uppdrag avser 
innehåll inte format” (R135).  
 
Icke-traditionella bestånd kopplas till verksamheterna i olika tydlig utsträckning. Om 
ett erbjudet bestånds koppling till folkbibliotek inte upplevs vara tydlig, kan 
konsekvensen bli att det erbjudna beståndet inte uppfattas vara en del av 
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folkbiblioteken (jämför Nicholson, 2013; Pors, 2010b). Användarna kan förvisso 
använda sig av beståndet, men kan komma att inte fästa någon större vikt vid att det 
just är folkbibliotek som erbjuder det. Vid ett sådant scenario kommer detta bestånd 
sannolikt inte påverka hur folkbibliotek uppfattas. I det empiriska materialet har jag 
hittat argument i vilka det är svårt att se en koppling till folkbibliotek som i följande 
fall: ”Utlåning av cyklar sker i samarbete med kommunen. Pga de generösa 
öppettiderna är biblioteket en av flera lämpliga platser att boka cykel på. Biblioteket 
lånar även ut cykelhjälmar” (R173). Argumentet här är att cyklar lånas ut då det anses 
vara mest praktiskt. Koppling till folkbibliotekets verksamheter kan uppfattas vara 
saknad. 
 
Kopplingen till verksamheterna kan upplevas vara mer eller mindre självklar då 
argument kan kopplas till verksamheter som kan förväntas erbjudas av folkbibliotek 
respektive till verksamheter som inte självklart förväntas erbjudas. Dessa kan uppfattas 
som traditionella respektive icke-traditionella verksamheter (jämför Söderholm, 
2016b). I avhandlingens empiriska material kan båda fall hittas. Exempel på när 
argument är kopplat till en verksamhet som kan uppfattas som traditionell i ett 
folkbibliotekssammanhang är följande: ”Utklädningskläder för barn för att öka 
kreativitet och inlevelseförmåga med litteraturanknytning” (R34). Utklädningskläder 
verkar erbjudas på detta folkbibliotek som ett led i en litteraturfrämjande verksamhet. 
Ett exempel på när icke-traditionella bestånd motiveras genom koppling till 
verksamhet som kan uppfattas vara icke-traditionell på ett folkbibliotek lyder: 
”cykelpump för att främja cyklande” (R148). Med tanke på att användare förväntar sig 
främst traditionell förmedlande verksamhet med den analoga boken i fokus (Eriksson 
et al., 2013; Pors, 2010a) kan man säga att cykelfrämjande inte är en av dessa och att 
en cykelfrämjande verksamhet därmed troligtvis uppfattas som icke-traditionell. 
 
Icke-traditionella bestånd i syfte att attrahera nya användare  
I kategorin Icke-traditionella bestånd kopplade till ett särskilt mål har jag placerat argument 
som motiverar icke-traditionella bestånd genom att bland annat mena att dessa 
bestånd gör det fysiska folkbiblioteksrummet till en trevlig plats. I kategorin Icke-
traditionella bestånd i syfte att attrahera nya användare har jag placerat argument enligt vilka 
icke-traditionella bestånd erbjuds för att attrahera nya användare. Hur skiljer sig 
kategorin Icke-traditionella bestånd kopplade till ett särskilt mål från Icke-traditionella bestånd i 
syfte att attrahera nya användare? De båda kategorierna går in i varandra. Om bestånd 
inkluderas för att göra det fysiska folkbiblioteksrummet till en trevlig plats, kan följden 
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bli fler besökare. Skillnaden är att kategorin Icke-traditionella bestånd kopplade till ett 
särskilt mål handlar om att ändra något i verksamheterna genom att t.ex. göra 
folkbiblioteksrummet till en tilltalande plats: ”För att rummet ska vara tilltalande för 
barn i olika åldrar, då kan föräldrar läsa för ett barn och ett annat kan leka.” (R67). 
Kategorin Icke-traditionella bestånd i syfte att attrahera nya användare handlar om att ändra 
bilden av folkbibliotek genom att till exempel få ett folkbibliotek att framstå som en 
mer tilltalande plats: ”Har spel/pussel på barnavdelningen som ett led i vår strategi att 
attrahera framförallt förskolebarn och locka dem att komma till biblioteket.” (R47). 
Det kan tyckas vara en gradskillnad, men jag menar att det bör specificeras om en 
insats görs för att ändra en verksamhet eller bilden av verksamheten. En utmaning kan 
vara att de föreställningar som finns om folkbibliotek inte överensstämmer med 
folkbibliotekens faktiska verksamheter (jämför Kann-Christensen & Andersen, 2009; 
Kann-Christensen & Pors, 2004). Det kan medföra ett grundläggande 
legitimitetsproblem. Till följd av begränsade föreställningar finns risk för att externa 
grupper inte ser vilka behov som folkbibliotek kan fylla vilket sin tur kan utmana 
folkbibliotekens lämplighet och sociala legitimitet (jämför Suchman, 1995). Att erbjuda 
icke-traditionella bestånd kan vara ett sätt att ändra folkbiblioteksbilden. För att detta 
ska lyckas måste de berörda bestånden uppfattas vara en del av folkbiblioteken. Om 
sådan koppling upplevs saknas, kan det hända att externa grupper inte betraktar 
bestånden som specifikt folkbibliotekens (jämför Nicholson, 2013; Pors, 2010b; 
Waller, 2008). Därmed kommer folkbiblioteksbilden troligtvis inte att ändras. I de fall 
när icke-traditionella bestånd inkluderas i syfte att attrahera nya användare kan jag i 
min empiri inte se någon uttalad koppling till folkbibliotekens verksamheter. Jag kan 
dock inte uttala mig om huruvida en sådan saknas helt – att sådana kopplingar saknas i 
avhandlingens empiri kan också bero på det empiriska materialets utformning. 
 
Icke-traditionella bestånd till följd av externa önskemål/identifierade behov  
I denna kategori har jag placerat argument enligt vilka icke-traditionella bestånd 
erbjuds till följd av användarnas önskemål eller för att folkbibliotekspersonalen har 
identifierat ett behov av sådana bestånd: ”Vi lånar även ut symaskiner, på plats i 
biblioteket och eventuellt även att låna hem. Samma argument som för verktyg - det är 
något folk i området inte har hemma och inte använder så ofta” (R9). Precis som i 
föregående kategori har jag i empirin inte hittat några uttalade kopplingar till 
folkbibliotekens verksamheter i denna argumentation. Det kan finnas sådana 
kopplingar, men de framkommer inte i det empiriska materialet. 
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Summerande svar på den andra forskningsfrågan 
Den andra forskningsfrågan ”Med vilka argument motiverar svenska 
folkbibliotekschefer icke-traditionella bestånd?” kan besvaras genom att en del av de 
identifierade argumenten beskrivs ligga i linje med folkbibliotekens uppdrag såsom det 
är formulerat i bibliotekslagen (SFS 2013:801), andra argument saknar denna koppling. 
Om verksamheter erbjuds utan att vara i linje med folkbibliotekens uppdrag, kan 
konsekvensen på sikt bli folkbibliotek med splittrade roller (jämför Aabø, 2005; 
Coblentz, 2002). Sådana organisationer kan ha svårt att förhålla sig till rådande normer 
och därmed svårt att möjliggöra folkbibliotekens sociala legitimitet. Bestånd som 
motiveras utan att argumenten kopplas till folkbibliotekens uppdrag kan därför vara 
legitimitetsutmanande på sikt. Vidare har jag identifierat att en del av de använda 
argumenten är kopplade till eller hänvisar till folkbibliotekens verksamheter, medan 
andra argument saknar denna koppling. Om bestånd argumenteras för utan att 
koppling görs till verksamheterna, kan konsekvensen bli att bestånden inte uppfattas 
vara folkbibliotekens (se Nicholson, 2013; Pors, 2010b). Detta kan i sin tur medföra 
att bestånden inte bidrar till att bilden av folkbibliotek förändras. 
 
Det är inte de icke-traditionella bestånden i sig som är viktiga utan hur bestånden 
argumenteras och uppfattas. Ett och samma bestånd kan motiveras med olika 
argument. I avhandlingens empiri argumenterar en respondent för tv-spel genom 
följande: ”Vanligt förekommande medietyp som representerar en självständig konstart 
och berättarlogik. (…)” (R71), medan en annan respondents argument för samma typ 
av bestånd ser ut på följande vis: ”Tv-spel är en bra service som lockar ovana 
’bibliotekslånare’” (R122). I det första fallet argumenteras för tv-spel genom 
hänvisning till bland annat berättande, vilket kan uppfattas vara i led med 
folkbibliotekens uppdrag och en del i folkbibliotekens kärnverksamhet. I det senare 
fallet motiveras tv-spel med att nya användare ska lockas. En direkt koppling till 
folkbibliotekens verksamheter kan uppfattas saknas. Det innebär inte att en sådan 
koppling faktiskt inte finns, men den uttrycks inte i respondentens svar när hen har 
ombetts argumentera för icke-traditionella bestånd. 
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5.4 Kommunpolitikers syn på införande av tjänster i digitalt 
format  
I detta avsnitt besvarar jag avhandlingens tredje forskningsfråga, ”Hur betraktas 
införande av bibliotekstjänster i digitalt format av ett urval svenska 
kommunpolitiker?”. Detta sker med stöd i avhandlingens tredje artikel. Överlag har de 
tillfrågade kommunpolitikerna en positiv inställning till bibliotekstjänster i digitalt 
format och betraktar det som angeläget att folkbibliotek följer med i den digitala 
utvecklingen. Samtidigt ser kommunpolitiker olika möjligheter respektive utmaningar 
med dessa tjänster. 
 
Påverkan på användningen av det fysiska biblioteksrummet 
Den tredje artikelns resultat visar att införande av tjänster i digitalt format anses 
påverka användningen av det fysiska biblioteksrummet på två sätt: en del av de 
tillfrågade politikerna anser att användningen av det fysiska biblioteksrummet riskerar 
att minska om allmänheten kan ta del av verksamheterna digitalt. Andra tillfrågade 
politiker anser att bibliotekstjänster i digitalt format kan skapa nya möjligheter för 
allmänheten att ta del av det som sker i det fysiska biblioteksrummet. Det kan till 
exempel ske genom att allmänheten via en webbsändning tar del av ett evenemang 
som erbjuds i det fysiska biblioteksrummet. 
 
Förändringar av folkbibliotekariernas arbetssituation 
Tillfrågade kommunpolitiker anser vidare att digitala tjänster kan komma att påverka 
folkbibliotekariernas arbetssituation på tre vis. För det första genom att 
folkbibliotekariernas arbete anses underlättas genom att dessa med hjälp av digitala 
tjänster kan nå ut till nya grupper. För det andra genom att införande av tjänster i 
digitalt format anses ställa nya krav på bibliotekarierna, tidsmässigt och 
kompetensmässigt. För det tredje genom att användarna i större utsträckning anses 
kunna klara sig på egen hand, vilket leder till att bibliotekspersonalen uppfattas kunna 
rikta fokus mot det som respondenterna betraktar som central verksamhet som till 
exempel förmedling av böcker: ”Ett nytt självservicesystem har utvecklats (...) där 
personal kan koncentrera sig på att prata böcker istället för att hålla på med 
teknikaliteter” (R12). 
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Påverkan på folkbibliotekens ekonomiska situation 
Den ekonomiska påverkan som e-böcker medför är en återkommande diskussion i 
folkbiblioteksvärlden. Att e-böcker innebär en ekonomisk utmaning tas upp i flera av 
de intervjuer som avhandlingens tredje artikel bygger på. Några av kommunpolitikerna 
säger att tillgång till och förmedling av e-böcker kan komma att ske på bekostnad av 
den analoga boken. 
 
 
I den tredje forskningsfrågan frågar jag efter hur kommunpolitiker betraktar införande 
av bibliotekstjänster i digitalt format. Baserat på det resultat som har presenterats i 
avhandlingens tredje artikel kan jag konstatera att: 
 
För det första ser kommunpolitiker digitala bibliotekstjänster som ett möjligt 
komplement till de befintliga analoga tjänsterna. Tjänster i digitalt format anses 
exempelvis möjliggöra att nya grupper lättare kan nås eller att det fysiska 
biblioteksrummet kan användas på fler sätt än genom ett fysiskt besök. Att 
bibliotekstjänster i digitalt format betraktas som ett komplement till de analoga kan 
innebära att de analoga ändå betraktas som primära. En tanke här är att nyttan av 
digitala tjänster bedöms utifrån hur de digitala tjänsterna uppfattas påverka tillgången 
till det fysiska biblioteksrummet och de verksamheter som erbjuds där. Det innebär att 
digitala tjänster inte värderas utifrån sig själva, utan utifrån hur väl de anses stödja och 
komplettera de analoga (jämför Sandin, 2011). 
 
För det andra ser en del kommunpolitiker införande av digitala tjänster som ett 
potentiellt hot mot de analoga tjänsterna. I kategorierna Påverkan på användningen av det 
fysiska biblioteksrummet och Påverkan på folkbibliotekens ekonomiska situation framkommer 
att en del av de tillfrågade kommunpolitikerna anser att digitala tjänster kan medföra 
en reducerad användning av det fysiska biblioteksrummet och ekonomiska 
prioriteringar. I det empiriska materialet har jag identifierat två anledningar till varför 
införande av digitala tjänster kan tänkas ske på bekostnad av de analoga. Det kan bero 
på dels praktiska omständigheter, dels attitydförändringar. Praktiska omständigheter 
innebär att det till följd av upplevda ekonomiska och/eller personalmässiga skäl inte 
anses vara praktiskt möjligt att erbjuda såväl digitala som analoga tjänster. Istället 
måste prioriteringar göras. Att nya kompetensmässiga krav ställs på 
folkbibliotekarierna kan medföra att andra befintliga kompetenser faller bort, vilket en 
del respondenter ser en fara med. Följande citat ger uttryck för detta: 
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Bibliotekarier ska vara väl insatta i sociala medier, det har jag förstått att man är, och att 
man är väldigt van vid att söka på internet. Men jag hade kanske också önskat att de 
hade en bred egen livserfarenhet. [Respondenten berättat att när respondenten tidigare 
arbetade som skolchef och intervjuade sökande till anställning som skolbibliotekarie, 
upptäckte respondenten] att de var väl förberedda när det gäller det tekniska, men 
böcker var man inte lika bred i sin kunskap om. Det bekymrade mig lite.  

(R5) 
 
Attitydförändringar handlar om att det finns en farhåga bland respondenterna om att 
analoga tjänster kan komma att betraktas som mindre viktiga när de digitala införs. I 
intervjuerna betraktades det som ett möjligt framtida problem och inte som ett 
aktuellt. På denna punkt skiljer sig identifierade anledningar som bygger på 
attitydförändringar från identifierade anledningar som bygger på praktiska 
omständigheter, då de senare till skillnad från de förra betraktas av respondenterna 
vara aktuella redan idag. Observeras bör att när kommunpolitiker ser införande av 
digitala tjänster som ett potentiellt hot mot de analoga, innebär det inte att digitala 
tjänster betraktas som något överlag negativt. Tvärtom ser tillfrågade kommunpolitiker 
ett behov av digitala tjänster på folkbibliotek till följd av den digitala utvecklingen i 
samhället, men flera av kommunpolitikerna säger att införandet av dessa inte bör ske 
på bekostnad av de analoga. 
 
För det tredje betraktar en del kommunpolitiker införande av digitala tjänster som en 
möjlig reducering av folkbibliotekens verksamheter. I det empiriska materialet har jag 
hittat uttalanden om att införande av bibliotekstjänster i digitalt format anses innebära 
att folkbibliotekens användare i större utsträckning kan klara sig på egen hand (se 
kategori Förändringar av folkbibliotekariernas arbetssituation). Enligt respondenterna medför 
detta att folkbibliotekspersonalen kan fokusera på det som respondenterna betraktar 
vara den primära folkbiblioteksverksamheten. 
 
Vad är då skillnaden mellan att betrakta införande av digitala tjänster som ett 
potentiellt hot mot de analoga verksamheterna och att betrakta införande av digitala 
tjänster som en möjlighet att reducera verksamheterna? Skillnaden är att det 
förstnämnda scenariot innebär att tjänster i digitalt format ersätter befintliga analoga 
tjänster som kommunpolitiker betraktar som viktiga. Enligt tillfrågade 
kommunpolitiker är en sådan utveckling till skada för folkbibliotek och medför sämre 
möjligheter till att möta upplevda behov. Det senare nämnda scenariot innebär att 
tjänster i digitalt format medverkar till att folkbibliotekarier kan fokusera på de analoga 
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tjänster som respondenterna ser som viktiga. Enligt tillfrågade kommunpolitiker är en 
sådan utveckling till nytta för folkbibliotek och medför bättre möjligheter till att möta 
upplevda behov. 
 
Summerande svar på den tredje forskningsfrågan 
Baserat på ovanstående resonemang formulerar jag svaret på den tredje 
forskningsfrågan enligt följande: så länge som de digitala tjänsterna betraktas främja de 
analoga verksamheterna, genom att exempelvis komplettera dessa eller genom att 
frigöra bibliotekariernas tid, betraktas digitala tjänster som en möjlighet. Om införande 
av digitala tjänster upplevs ske på bekostnad av de analoga verksamheterna, betraktar 
kommunpolitiker de digitala tjänsterna som en utmaning. 
 

5.5 Folkbibliotek och social legitimitet  
I detta avsnitt besvarar jag den fjärde forskningsfrågan, ”Hur kan folkbibliotekens 
olika verksamheter möjliggöra och utmana folkbibliotekens trovärdighet och 
lämplighet i ett digitaliserat samhälle?”. Med stöd i mina svar på de tre första 
forskningsfrågorna, avhandlingens fjärde artikel och tidigare studier, har jag identifierat 
tre övergripande teman utifrån vilka avsnittet nedan är strukturerat. 
 

5.5.1 Framträdande läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter som 
inkluderar skriven text  
I folkbibliotekens externa samarbete är läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter 
framträdande. Till följd av det empiriska materialets innehåll är det inte möjligt att 
kvantitativt ange dessas andel. Den nationella folkbiblioteksstatistiken visar att drygt 
46 % av de aktivitetstillfällen som erbjöds under 2016 kan beskrivas som läs- och/eller 
litteraturrelaterade. 
 
En del av de erbjudna aktiviteterna inom ramen för det externa samarbetet inkluderar 
skriven respektive talad text medan andra inkluderar ett vidgat textbegrepp. Här är det 
inte heller möjligt att kvantitativt ange proportionerna då flera av min avhandlings 
respondenter inte har angivit vilka texter, dokument eller medier som inkluderas i 
aktiviteterna. Med tanke på att återkommande läs- och/eller litteraturrelaterade 
aktiviteter utgörs av bokprat, bokcirklar, författarbesök och liknande verkar dock 
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skriven text vara framträdande. Enligt den nationella folkbiblioteksstatistiken 
inkluderar drygt 35 % av de läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteterna talad text. 
Därmed kan en försiktig slutsats vara att läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter 
som inkluderar skriven text är framträdande på folkbibliotek. 
 
Av tradition har den analoga boken varit central på folkbibliotek (se Carlsson, 2013; 
Ranganathan, 2006 [1931]). Även om folkbibliotekens bestånd har bestått av fler 
dokument än böcker (Shera, 1970), även om stöd av muntlig tradition kan betraktas 
som del av folkbibliotekens uppgift i ett världsperspektiv (IFLA/UNESCO, 1994) och 
även om folkbibliotek används på fler vis än i ett läs- och/eller litteraturrelaterat syfte 
(Aabø & Audunson, 2012; Johnson & Griffis, 2009), är den analoga boken väl 
förankrad i föreställningar om folkbibliotek (jämför Eriksson et al., 2013; Pors, 2010a). 
Den analoga boken spelar en viktig roll i den biblioteksbild som förmedlas: ”Att låta 
böckerna utgöra en fond i den digitala gestaltningen befäster etablerade föreställningar 
om bibliotek som trovärdig aktör” (Carlsson, 2013, s. 132). När läs- och/eller 
litteraturrelaterade aktiviteter som inkluderar skriven text erbjuds, kan externa 
gruppers föreställningar om folkbibliotek bekräftas. När organisationer erbjuder de 
verksamheter som förväntas av organisationerna, kan organisationerna uppfattas som 
trovärdiga. I förlängningen möjliggör detta organisationernas, här folkbibliotekens, 
sociala legitimitet (se Suchman, 1995). Bekräftade föreställningar kan samtidigt 
medföra att externa gruppers uppfattningar om folkbibliotek inte ändras och att dessa 
grupper därför inte ser eller lägger märke till andra verksamheter än de läs- och/eller 
litteraturrelaterade. I och med detta finns risk för att folkbibliotek uppfattas som 
begränsade och mindre lämpliga jämfört med de digitala aktörer som har utvecklats i 
takt med det digitaliserade samhället (jämför Kann-Christensen & Andersen). Dessa 
kan uppfattas vara mer lämpliga för att fylla de behov som upplevs finnas i ett 
digitaliserat samhälle. Konsekvensen kan bli att de digitala aktörerna prioriteras på 
bekostnad av folkbiblioteken (Choy, 2011; Tóth & Audunson, 2012). 
 
Vid sidan av läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter som inkluderar skriven text 
finns andra aktiviteter. Genom besvarandet av den första forskningsfrågan 
framkommer att ett vidgat textbegrepp i form av t.ex. filmklubbar kan vara inkluderat i 
läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter. Vidare har jag identifierat 
litteraturrelaterade aktiviteter som inte kräver närvaro av medier som exempelvis 
Stand-up Poetry. Aktiviteter som inkluderar ett vidgat textbegrepp eller som inte 
kräver närvaro av medier kan möjliggöra att folkbibliotek uppfattas fylla behov för fler 
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än bara läsare av analoga böcker (jämför Kann-Christensen & Andersen, 2009). 
Hedemark (2011, s. 45) skriver exempelvis att barn som är läsovilliga efterfrågar andra 
typer av medier och aktiviteter som inte utgår från analoga böcker: ”Flera barn menar 
också att biblioteket kunde satsa mer på aktiviteter som inte är kopplade till böcker 
såsom karaoke eller play-stationturneringar”. Genom de ovan nämnda aktiviteterna 
kan folkbibliotek komma att uppfattas som lämpliga för och av fler grupper än läsare 
och folkbibliotekens sociala legitimitet kan möjliggöras. Hur kan dessa aktiviteter 
möjliggöra eller utmana folkbibliotekens trovärdighet? Sandin (2011) skriver att 
folkbibliotekariers användning av ett vidgat textbegrepp är begränsat och sker i 
förhållande till den analoga boken. Detta bland annat till följd av folkbibliotekariernas 
invanda tankemönster och brist på kompetens. Om det medför att ett vidgat 
textbegrepp inkluderas i verksamheterna på ett sätt som inte är förenligt med hur 
externa grupper förväntar sig att detta begrepp ska inkluderas och användas, skulle det 
kunna medföra att folkbibliotek uppfattas som mindre trovärdiga. En utmanad 
trovärdighet skulle kunna medföra att externa grupper inte uppfattar folkbibliotek som 
lämpliga verksamheter för inkludering och användning av just ett vidgat textbegrepp. 
Här går de båda dimensionerna av social legitimitet in i varandra och påverkar 
varandra. 
 
En annan aspekt är att aktiviteter med ett vidgat textbegrepp i fokus kan uppfattas 
vara oförenliga med externa gruppers föreställningar om och förväntningar på att 
skriven text och den analoga boken ska vara central i folkbibliotekens verksamheter 
(jämför Eriksson et al., 2013; Pors, 2010a). Om aktiviteter med ett vidgat textbegrepp i 
fokus erbjuds kan externa grupper uppfatta att folkbibliotek inte lever upp till deras 
föreställningar om hur ett folkbibliotek ska vara beskaffat och folkbibliotekens 
trovärdighet kan utmanas. Svaret på den tredje forskningsfrågan stärker delvis denna 
tanke. Här handlar det visserligen om hur kommunpolitiker betraktar införande av 
digitala tjänster, men det resultat som presenteras bekräftas av andra studier om hur 
externa grupper ser på förändringar av folkbibliotek. Så länge som digitala tjänster 
uppfattas främja analog verksamhet, betraktar kommunpolitiker införandet av dessa 
som något positivt. Om detta synsätt vidgas till att omfatta fler verksamheter, kan en 
slutsats vara att så länge som ett vidgat textbegrepp inte inkluderas på bekostnad av 
skriven text, kommer utvecklingen betraktas positivt. Tanken stärks av Hedemarks 
(2011) studie i vilken framkommer att användare inte vill att det vidgade textbegreppet 
ska ersätta utan komplettera. Fler studier tar upp att användare och allmänhet inte har 
något emot att folkbibliotekens verksamheter ändras så länge som det inte sker på 
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bekostnad av de aktuella verksamheterna utan genom en anpassning till dessa (se t.ex. 
Evjen & Audunson, 2009; Hansson, 2010). 
 
Vid besvarandet av den första och andra forskningsfrågan framkommer att aktiviteter 
och bestånd erbjuds som skulle kunna förstås som icke-traditionella. Här handlar det 
bland annat om aktiviteter och bestånd som inte är läs- och/eller litteraturrelaterade. 
Dessa aktiviteter och bestånd kan upplevas fylla ett behov och därmed uppfattas som 
lämpliga, vilket möjliggör folkbibliotekens sociala legitimitet. Här finns dock två 
möjliga utmaningar. För det första att aktiviteterna och/eller bestånden upplevs sakna 
koppling till folkbibliotekens verksamheter och därför inte uppfattas som just 
folkbibliotekens (jämför Nicholson, 2013). För det andra att de inte är i linje med 
folkbibliotekens upplevda uppdrag. Om så är fallet kan folkbibliotekens hållbarhet 
påverkas negativt (jämför Coblentz, 2002). En organisation som inte är hållbar 
kommer ha svårare att förhålla sig till rådande normer och därmed kan såväl 
organisationens trovärdighet som lämplighet utmanas. 
 

5.5.2 Digitala tjänster på folkbibliotek 
I och med det digitaliserade samhällets utveckling har nya aktörer framträtt (Choy, 
2011; Kann-Christensen & Andersen, 2009). Enligt vissa studier finns samband mellan 
användning av de nya aktörernas tjänster och folkbibliotekens tjänster (Vakkari, 2012). 
Andra studier visar att dessa aktörer kan i framtiden komma att prioriteras framför 
folkbiblioteken (Choy, 2011; Kann-Christensen & Andersen, 2009). Vidare finns 
studier som demonstrerar att så redan sker. Tóth & Audunson (2012) skriver att 
användare av två särskilda webbsidor som vänder sig till läsare väljer att inte använda 
folkbibliotek. En anledning som nämns är att nya digitala aktörer upplevs som mer 
praktiskt tillgängliga och väljs därför framför folkbibliotek: 
 

Library catalogue searches have high utility but low convenience whereas Google 
searches have high convenience with variable levels of utility and often uncertain quality 
of content. The fact that Google searches enjoy significantly higher levels of usage than 
library catalogue searches indicates the power of convenience.  

(Choy, 2011, s. 66) 
 
I avhandlingens fjärde artikel beskriver folkbibliotekschefer vilka svårigheter som de 
upplever att folkbibliotek möter. Här framkommer att i nästan var femte kommun 
upplever respondenter förändringar i samhället som en svårighet, i dessa ingår bland 
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annat de digitala aktörernas framväxt. I en lika stor andel kommuner har 
folkbibliotekschefer svarat att de upplever folkbibliotekens oförmåga att hålla jämna 
steg med utvecklingen i samhället som en svårighet. Nu är detta folkbibliotekschefers 
uppfattning och inte externa gruppers. Om externa grupper delar denna uppfattning 
skulle det kunna medföra att digitala aktörer upplevs som mer lämpliga i ett 
digitaliserat samhälle. I och med detta skulle folkbibliotekens sociala legitimitet kunna 
utmanas. 
 
Digitala tjänster är ett omfattande begrepp. Min presenterade forskningsöversikt visar 
att digitala tjänster kan sträcka sig från läsecirklar online (Balling et al., 2008) till att 
användare och bibliotekspersonal möts i virtuella världar (Mon, 2012). Även om 
folkbibliotekschefer från nästan en femtedel av de kommuner som representeras i den 
fjärde artikeln upplever att folkbibliotek har svårt att hålla jämna steg med 
utvecklingen i samhället, inklusive med den digitala utvecklingen, finns stora 
möjligheter vad gäller vilka digitala tjänster som skulle kunna erbjudas. Frågan är om 
dessa möjligheter kan ses som möjligheter för folkbibliotekens sociala legitimitet i ett 
digitaliserat samhälle. Det finns en stark föreställning om att folkbibliotekens 
verksamheter är analoga. Användare ser och använder folkbibliotek som förmedlare av 
läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter med den analoga boken som en symbol 
som skapar legitimitet (jämför Carlsson, 2013; Eriksson et al., 2013; Pors, 2010a). När 
jag tittar på hur kommunpolitiker i min empiri talar om införande av digitala tjänster, 
framkommer i empirin att de analoga verksamheterna används som utgångspunkt. Vid 
besvarandet av den tredje forskningsfrågan har jag tagit upp att en del respondenter 
anser att digitala tjänster kan komma att begränsa användningen av det fysiska 
biblioteksrummet och de verksamheter som erbjuds i detta. Andra respondenter anser 
att digitala tjänster kan komma att underlätta tillgången till det fysiska 
biblioteksrummet och dess verksamheter. I båda fallen utgår respondenterna från det 
fysiska biblioteksrummet och de verksamheter som uppfattas erbjudas där. När 
digitala tjänster inkluderas verkar det därmed finnas en uppfattning om att de ska 
användas för att i slutändan underlätta tillgången till eller användningen av analoga 
verksamheter (jämför Sandin, 2011). Därmed förefaller digitala tjänster bedömas 
utifrån sin potential att stärka folkbibliotekens analoga verksamheter. Med stöd i detta 
kan digitala tjänster betraktas som möjligheter för folkbibliotekens sociala legitimitet 
under förutsättning att dessa tjänster uppfattas bidra till eller åtminstone inte inverka 
negativt på de analoga verksamheterna. 
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5.5.3 Verksamheter för medproduktion 
Under 1900-talet har folkbibliotek på olika sätt förhållit sig till den teknologiska 
utvecklingen av informations- och kulturförmedling (jämför Hansson, 2010; Preer, 
2006). Den digitala utvecklingen kan betraktas som en fortsättning på 1900-talets 
tidigare teknologiska utveckling. Skillnaden är att den digitala utvecklingen sker i en 
högre hastighet jämfört med tidigare teknologiska utvecklingar (Hansson, 2010). Den 
digitala utvecklingen kan också medföra en förändrad relation mellan informations-
/kulturförmedlare/producent och publik/användare (jämför Lessig, 2008). Genom 
den teknik som utvecklades under en stor del av 1900-talet utformades en 
konsumtionsbaserad kultur bestående av få kulturproducenter/förmedlare och en stor 
publik. Utvecklingen av den digitala tekniken i slutet av 1900-talet har möjliggjort en 
medproducerande kultur (jämför Lessig, 2008). De generationer som har vuxit upp i 
det digitaliserade samhället är snarare ”prosumenter” eller medproducenter än 
konsumenter och en ny folkbiblioteksroll, folkbibliotek som en plats för performance, 
har utvecklats där ett medproducerande deltagande möjliggörs (Jochumsen, et al., 
2012; 2015). Medproducerande deltagande kan ske på olika sätt och på olika nivåer (se 
Rasmussen, 2016). Även om ett medproducerande deltagande inte bara är avhängt den 
digitala utvecklingen, har denna utveckling haft betydande inverkan inte bara för 
medproduktion på folkbibliotek utan också i allmänhet (jämför Lessig, 2008). Om 
externa grupper upplever att denna utveckling av folkbibliotek täcker ett behov i det 
digitaliserade samhället, kan folkbibliotek betraktas som lämpliga. Därigenom skulle 
folkbibliotekens sociala legitimitet kunna möjliggöras. Frågan är om just folkbibliotek 
förväntas täcka detta behov. Jag återkommer till denna fråga längre ner i avsnittet 
under rubrik Förväntas folkbibliotek erbjuda medproducerande aktiviteter?. 
 
I vilken utsträckning erbjuds medproducerande aktiviteter på folkbibliotek? 
Besvarandet av den första forskningsfrågan visar att medproducerande aktiviteter 
förekommer. Eftersom jag inte har ställt några frågor specifikt om detta till mina 
respondenter, kan jag inte redogöra för proportionerna av dessa. Nationell 
folkbiblioteksstatistik visar att aktiviteter som möjliggör ett medproducerande 
deltagande är i minoritet. Jag har tidigare angivit att om social läsning räknas som 
medproducerande aktiviteter, utgör dessa drygt 30 % av det totala antalet 
aktivitetstillfällen som erbjöds på svenska folkbibliotek under 2016. Om social läsning 
inte räknas som medproducerande aktiviteter, är motsvarande siffra knappt 6 %. 
Folkbibliotekens verksamheter verkar därmed ligga i linje med rådande föreställningar 
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om folkbibliotek som förmedlande verksamheter (se Eriksson et al., 2013; Pors, 
2010a). Utifrån mitt empiriska material kan jag inte säga något om hur en ökad andel 
medproducerande aktiviteter skulle kunna möjliggöra och/eller utmana 
folkbibliotekens sociala legitimitet. Två faktorer kan tänkas inverka: i vilken 
utsträckning som folkbibliotek förväntas erbjuda medproducerande aktiviteter och hur 
medproducerande aktiviteter kan tänkas påverka verksamheterna. 
 
Förväntas folkbibliotek erbjuda medproducerande aktiviteter? 
Även om yngre generationer kan vara intresserade av och förvänta sig 
medproducerande aktiviteter på folkbibliotek (jämför Jochumsen et al., 2012), kan 
resultat från andra studier tolkas som att nuvarande användares intresse för att delta 
som medproducenter är begränsat. Jag har tidigare konstaterat att rådande 
föreställningar om och förväntningar på folkbibliotek verkar handla om att 
folkbibliotek ska förmedla (se Eriksson et al., 2013; Pors, 2010a) och inte inbjuda till 
medproduktion. För användare är av större vikt att tjänster som de erbjuds är snabba, 
pålitliga och lätta att använda än att användarna kan påverka innehållet eller skapa eget, 
”[t]he users’ willingness to participate in creating activities was also modest; a few 
could imagine writing reviews and creating reading lists” (Kronqvist-Berg, 2014, s. 
157). Det skulle kunna tolkas som att folkbiblioteksanvändare snarare är intresserade 
av en konsumerande än en medproducerande roll. Här skulle man kunna fråga sig i 
vilken utsträckning som medproducerande aktiviteter på folkbibliotek faktiskt 
uppfattas av folkbiblioteksanvändare som medproducerande? Eller kan rådande 
föreställningar om folkbibliotek som förmedlare vara så starka att faktiska och 
potentiella användare uppfattar sin relation till folkbibliotek som förmedlare–
konsument oavsett aktivitet? Social läsning kan betraktas som medproducerande 
aktiviteter. Till följd av bland annat den digitala utvecklingen finns i samhället ett 
förnyat intresse för social läsning (Andersson, 2015). De ökade inslagen av social 
läsning på folkbibliotek kan vara ett sätt från folkbibliotekens sida att följa med i 
samhällets utveckling (Rydbeck, 2013). Frågan är dock hur faktiska och potentiella 
användare uppfattar folkbibliotekariernas (och folkbibliotekens) roll vid social läsning. 
Social läsning bygger på ett aktivt deltagande från läsarnas sida (Rydbeck, 2013), men 
deltagarna kan fortfarande uppfatta folkbibliotekariernas (och folkbibliotekens) roll 
som förmedlande och därmed styrande. Med detta menar jag att deltagarna kan 
uppfatta att deras medverkan måste ske inom vissa ramar och utifrån en särskild 
utgångspunkt som folkbibliotekarierna bestämmer och förmedlar till deltagarna. 
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Hur kan medproducerande aktiviteter tänkas påverka folkbibliotekens 
verksamheter? 
Med stöd i tidigare forskning kan en möjlig diskrepans skönjas mellan 
medproducerande deltagande och den typ av deltagande som folkbibliotek bygger på. 
Folkbibliotek brukar beskrivas som produkter av det samhälle som utvecklades under 
1900-talet (Nilsson, 2003; Vestheim, 1997) och därmed av en konsumerande kultur 
som utmärks av få producenter/förmedlare och en stor publik/många användare 
(jämför Lessig, 2008). Det är denna logik som folkbibliotek vilar på. Kärnan i 
folkbibliotekariens arbete har varit att samla in, organisera och förmedla information 
(och kultur). I och med den digitala utvecklingen kan logiken utmanas. Det 
användardeltagande som möjliggörs genom den digitala utvecklingen går emot den typ 
av användardeltagande som fram tills nu har varit centralt på folkbibliotek. 
Konsekvensen kan bli att folkbibliotekariernas förmedlande roll och folkbibliotekens 
kärna reduceras (jämför Hansson, 2015). Enligt min empiri verkar dock inte 
medproducerande aktiviteter betraktas som en utmaning. När folkbibliotekschefer 
uttalar sig i avhandlingens fjärde artikel om upplevda svårigheter, tas användarnas 
eventuella medproducerande roll inte upp. Istället är det brist på intresse och 
engagemang från delar av allmänheten som upplevs vara en svårighet. Inte heller tar 
kommunpolitiker upp medproducerande användares påverkan på folkbibliotek när de 
tillfrågas om hur de ser på införande av bibliotekstjänster i digitalt format. 
 

5.5.4 Ändring av föreställningar om folkbibliotek? 
I mitt förda resonemang ovan återkommer att det finns en stark föreställning om 
folkbibliotek som förmedlare av analoga läs- och/eller litteraturrelaterade 
aktiviteter/verksamheter. I ett digitaliserat samhälle finns särskilda normer eller 
institutionaliserade förväntningar. Även om det inte ingår i avhandlingens syfte att 
identifiera dessa kan en sådan norm eller institutionaliserad förväntning vara att 
information ska vara lättillgänglig (se t.ex. Choy, 2011).  
 
Det kan vara så att föreställningar om folkbibliotek och om vilka verksamheter som 
folkbibliotek erbjuder inte är helt förenliga med det digitaliserade samhällets 
institutionaliserade förväntningar. Med stöd i min empiri och tidigare studier verkar en 
svårighet bestå i externa gruppers begränsade föreställningar om folkbibliotek. I 
avhandlingens fjärde artikel säger folkbibliotekschefer att externa gruppers 
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föreställningar om och förväntningar på folkbibliotek inte har uppdaterats i samma 
utsträckning som folkbiblioteken själva. Att allmänheten kan ha en begränsad insyn i 
folkbibliotek tas upp av flera studier (se t.ex. Child & Goulding, 2009; Kann-
Christensen & Andersen, 2009; Vrana & Barbaric, 2007). 
 
De La Luz Fernández-Alles och Llamas-Sánchez (2008) samt Oliver (1991) skriver att 
institutionaliserade förväntningar inte måste nås per automatik. Istället kan de hanteras 
på olika sätt. Den ovan beskrivna starka föreställningen om folkbibliotek kan också 
beskrivas som en norm, normen om hur ett folkbibliotek förväntas vara beskaffat. De 
La Luz Fernández-Alles och Llamas-Sánchezs (2008) samt Olivers (1991) tankesätt 
kan appliceras på denna. Det innebär att folkbibliotek kan förhålla sig på olika sätt till 
den föreställning som finns om folkbibliotek som en förmedlare av analoga läs- och 
litteraturrelaterade aktiviteter/verksamheter. Folkbibliotek kan t.ex. följa, trotsa eller 
manipulera denna (Oliver, 1991).  
 
Sett till tidigare forskning vidtas olika åtgärder för att förställningar om folkbibliotek 
ska vidgas. Det kan ske genom att socialt inriktade (Kann-Christensen & Andersen, 
2009), upplevelserelaterade (Carlsson, 2013) och/eller medproducerande aktiviteter 
erbjuds (Jochumsen et al., 2015; Rasmussen, 2016). Hur väl lyckas dessa åtgärder med 
att bredda externa gruppers föreställningar om folkbibliotek? Det kan min empiri inte 
svara på. Däremot har jag med stöd i avhandlingens empiri och tidigare forskning 
identifierat tre faktorer som kan försvåra en breddning av externa gruppers 
föreställningar om folkbibliotek. 
 
För det första handlar det om vilka verksamheter som erbjuds. Det finns studier som 
visar att folkbibliotek erbjuder digitala tjänster som användare inte är intresserade eller 
ser behov av (Kronqvist-Berg, 2014; Lindberg, 2015). Om så sker kommer inte heller 
externa gruppers föreställningar om folkbibliotek att breddas. Något sådant har jag 
inte noterat i min empiri, det beror sannolikt på att jag inte har gjort någon 
användarstudie. 
 
För det andra handlar det om hur verksamheter erbjuds. Om verksamheter erbjuds 
utan att vara förankrade i eller kopplade till folkbiblioteken (Nicholson, 2013), finns 
risk för att dessa tjänster inte uppfattas vara folkbibliotekens. Det finns studier som 
visar att användare kan delta i folkbiblioteksverksamheter utan att reflektera över att 
det är folkbibliotek som erbjuder dessa. Verksamheterna associeras därmed inte med 
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folkbibliotek (Eriksson et al., 2013; Pors, 2010b). Genom besvarandet av den första 
och andra forskningsfrågan visas att såväl så kallade icke-traditionella aktiviteter som 
icke-traditionella bestånd kan erbjudas. Samtidigt visar svaret på den andra 
forskningsfrågan att erbjudna icke-traditionella bestånd inte alltid kopplas till eller 
förankras i folkbiblioteken. Denna iakttagelse gäller inte specifikt för bestånd utan 
också för andra verksamhetsdelar (Nicholson, 2013). Det betyder att även om den 
erbjudna verksamheten anses fylla ett behov och uppfattas som lämplig, kommer 
bilden av folkbibliotek troligtvis inte breddas om verksamheten ifråga inte associeras 
med folkbibliotek. 
 
För det tredje handlar det om försvårande omständigheter som resursbrist. Frågan om 
resursbrist tas upp i avhandlingens tredje och fjärde artikel. I den tredje artikeln säger 
tillfrågade kommunpolitiker att införande av digitala tjänster kan ställa folkbibliotek 
inför ekonomiska utmaningar. I den fjärde artikeln uttrycker folkbibliotekschefer att 
en svårighet som folkbibliotek möter kan bestå i brist på ekonomiska resurser. I 
samma artikel framkommer att folkbibliotekschefer kan uppleva att 
folkbibliotekspersonal saknar nödvändiga kompetenser för vissa aspekter av 
folkbiblioteksutveckling. Detta stöds av tidigare studier. Folkbibliotekspersonal kan ha 
begränsade kompetenser om vidgade textbegrepp och digitala medier (se Sandin, 
2011) eller när det handlar om tjänster som ligger utanför folkbibliotekens 
kärnverksamheter (Arnott Smith & Eschenfelder, 2013; Sigler et al., 2011). Brist på 
resurser kan medföra att vissa tjänster inte erbjuds alls alternativt erbjuds på ett sätt 
som uppfattas som icke-adekvat. Det kommer troligtvis inte bidra till en breddad 
folkbiblioteksbild. Dessutom kan såväl folkbibliotekens trovärdighet, som dess 
lämplighet utmanas. Trovärdighet då brist på resurser kan medföra att tjänster erbjuds 
på ett icke-förväntat sätt. Lämplighet då brist på resurser kan medföra en upplevelse 
av att de identifierade behoven inte möts.  
 

5.5.5 Summerande svar på den fjärde forskningsfrågan: 
Folkbibliotekens sociala legitimitet i ett digitaliserat samhälle 
Avhandlingens syfte är att skapa kunskap om de möjligheter och utmaningar som 
olika verksamheter kan medföra för folkbibliotekens sociala legitimitet i ett digitaliserat 
samhälle. Syftet uppnås genom den fjärde forskningsfrågan: ”Hur kan folkbibliotekens 
olika verksamheter möjliggöra och utmana folkbibliotekens trovärdighet och 
lämplighet i ett digitaliserat samhälle?”. Genom min analys har jag identifierat tre sätt 
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genom vilka erbjudna verksamheter kan möjliggöra och utmana folkbibliotekens 
sociala legitimitet i ett digitaliserat samhälle. Jag har identifierat fler sätt, men eftersom 
det saknas stöd i min empiri för att dessa ska kunna sägas möjliggöra och utmana 
folkbibliotekens sociala legitimitet, tar jag inte upp dessa i detta avsnitt. I min empiri 
saknas exempelvis stöd för uppfattningen att medproducerande verksamheter kan 
möjliggöra eller utmana folkbibliotekens sociala legitimitet. 
 
Framträdande litteratur- och/eller läsrelaterade aktiviteter 
Enligt min empiri erbjuds verksamheter i vilka läs- och/eller litteraturrelaterade 
aktiviteter är framträdande. Dessa kan komma att stärka föreställningen om 
folkbibliotek som förmedlare av läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter med 
skriven text i fokus. När sådana verksamheter erbjuds kan externa grupper uppfatta 
folkbibliotek som förutsägbara, vilket möjliggör folkbibliotekens trovärdighet. 
Samtidigt kan den stärkta föreställningen begränsa externa gruppers uppfattningar om 
vad folkbibliotek är och vilka verksamheter som erbjuds. Begränsade uppfattningar 
kan medföra att externa grupper inte ser de behov som folkbibliotek kan möta. I och 
med detta kan folkbibliotekens lämplighet utmanas. 
 
Tjänster förankras inte i folkbibliotekens uppdrag och verksamheter 
I tidigare studier tas upp att ett legitimitetsproblem kan bestå i den diskrepans som 
finns mellan folkbibliotekens faktiska verksamheter och externa gruppers 
föreställningar om folkbibliotek. För att vidga de senare kan andra verksamheter än 
läs- och/eller litteraturrelaterade erbjudas (jämför Kann-Christensen & Andersen, 
2009). I min empiri framkommer att verksamheter erbjuds i vilka bestånd och 
aktiviteter ingår som kan uppfattas som icke-traditionella. Om dessa inte uppfattas 
vara förankrade i folkbibliotekens uppdrag och/eller verksamheter är två 
konsekvenser möjliga. Den första konsekvensen handlar om att erbjudna tjänster 
och/eller bestånd riskerar att uppfattas som inte folkbibliotekens om de inte upplevs 
vara förankrade i verksamheterna (jämför Nicholson, 2013). Även om dessa tjänster 
och bestånd används, kommer externa gruppers föreställningar om folkbibliotek 
troligtvis inte revideras. Den andra konsekvensen innebär att folkbibliotekens 
hållbarhet kan utmanas om tjänster och/eller bestånd erbjuds som inte är i linje med 
folkbibliotekens uppfattade uppdrag (jämför Coblentz, 2002). En icke-hållbar 
organisation kan ha svårt att förhålla sig till de normer eller institutionaliserade 
förväntningar som finns och därmed kan den sociala legitimiteten utmanas. 
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Verksamheter i otakt med den digitala utvecklingen? 
I avhandlingens empiri framkommer att genom den digitala utvecklingen kan nya 
verktyg inkluderas i verksamheterna. Kommunpolitiker säger att med hjälp av dessa 
verktyg kan nya möjligheter skapas för folkbibliotek att dels nå ut till nya grupper 
bland allmänheten, dels erbjuda fler sätt för allmänheten att ta del av folkbibliotekens 
verksamheter. Genom detta kan folkbibliotek uppfattas kunna möta fler behov vilket 
kan stärka folkbibliotekens lämplighet och i förlängningen sociala legitimitet. Frågan är 
dock vilka verksamheter som de nya digitala verktygen kommer att underlätta 
tillgången till. Om de digitala verktygen är tänkta att underlätta tillgång till det fysiska 
biblioteksrummets läs- och/eller litteraturrelaterade verksamheter, är det inte säkert att 
detta möjliggör folkbibliotekens lämplighet. För då kommer samma verksamheter att 
erbjudas som redan erbjuds. Den enda skillnaden blir att det nu sker i ett nytt format. 
Föreställningen om folkbibliotek som förmedlare av läs- och/eller litteraturrelaterade 
verksamheter kan komma att reproduceras istället för att ändras. En reproducerad och 
bekräftad föreställning kan medföra att externa grupper inte ser eller lägger märke till 
andra verksamheter än de läs- och/eller litteraturrelaterade och därmed inte uppfattar 
att folkbibliotek kan möta fler behov än de som läs- och/eller litteraturrelaterade 
verksamheter kan möta. 
 
Avhandlingens empiri visar vidare att verksamheter erbjuds som kan uppfattas vara i 
otakt med den digitala utvecklingen. De folkbibliotekschefer som får komma till tals 
genom avhandlingens fjärde artikel upplever att folkbibliotek kan ha svårt att hålla 
jämna steg med utvecklingen i samhället, inklusive med den digitala utvecklingen. Om 
allmänheten upplever att folkbibliotek inte kan möta de behov som upplevs finnas i ett 
digitaliserat samhället, kan folkbibliotekens lämplighet utmanas. Dessutom är det 
tänkbart att folkbibliotekens trovärdighet påverkas negativt om verksamheterna till 
följd av exempelvis resursbrist upplevs erbjudas på ett icke-meningsfullt vis.  
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6. Slutsatser  
Avhandlingens syfte är att skapa kunskap om de möjligheter och utmaningar som 
olika verksamheter kan medföra för folkbibliotekens sociala legitimitet i ett digitaliserat 
samhälle. Syftet har nåtts genom att jag har riktat fokus mot hur folkbibliotekens olika 
verksamheter kan komma att möjliggöra eller utmana huruvida folkbibliotek uppfattas 
som trovärdiga respektive lämpliga i ett digitaliserat samhälle. Med stöd i mina svar på 
avhandlingens forskningsfrågor, presenterar jag följande slutsatser:  
 
1: Verksamheter erbjuds som bekräftar föreställningen om folkbibliotek som 
förmedlare av läs- och/eller litteraturrelaterade aktiviteter med den analoga boken i 
fokus. Genom att förväntade verksamheter erbjuds, kan folkbibliotekens trovärdighet 
möjliggöras. Det kan betraktas som legitimitetsmöjliggörande. Samtidigt kan den 
bekräftade föreställningen begränsa externa gruppers uppfattningar om vad 
folkbibliotek är och vilka verksamheter som erbjuds. Begränsade uppfattningar kan 
medföra att externa grupper inte ser alla de behov som folkbibliotek kan möta och 
uppfattar därför folkbibliotek som mindre lämpliga. Detta kan betraktas som 
legitimitetsutmanande. 
 
2: En del bestånd och aktiviteter erbjuds utan en tydlig koppling till folkbibliotek. 
Konsekvensen kan bli att dessa inte betraktas som folkbibliotekens samt att 
folkbibliotekens hållbarhet utmanas om verksamheter erbjuds som inte ligger i linje 
med folkbibliotekens uppfattade uppdrag. Folkbibliotek som utvecklas på ett icke 
hållbart vis kan i förlängningen ha svårt att möta de behov som finns och förhålla sig 
till de föreställningar som finns om folkbibliotek. Detta kan komma att utmana 
folkbibliotekens sociala legitimitet. Här kan det sägas finnas ett behov av 
användarstudier som riktar fokus mot hur faktiska och potentiella biblioteksanvändare 
uppfattar folkbibliotekens icke-traditionella verksamheter. 
 
3: Den digitala utvecklingen kan sägas skapa nya möjligheter för folkbibliotek. 
Samtidigt visar mitt empiriska material att dessa möjligheter kan begränsas av 
resursbrist som exempelvis kompetensbrist. Brist på kompetens kan medföra att 
folkbibliotekens digitala tjänster erbjuds på ett icke adekvat vis. Det kan reducera 
förtroendet för folkbibliotek och därmed folkbibliotekens trovärdighet, samt medföra 
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att folkbibliotek inte uppfattas kunna möta rådande behov. Folkbibliotekens sociala 
legitimitet kan därigenom utmanas. 
 
En vidare fråga är vilka verksamheter som erbjuds genom de nya möjligheter som har 
skapats genom den digitala utvecklingen. Om dessa är läs- och/eller litteraturrelaterade 
och förmedlande, kommer de sannolikt inte bidra till att folkbibliotek uppfattas kunna 
fylla nya behov. Istället kan föreställningen om folkbibliotek som förmedlare av 
läsning och litteratur bekräftas, med den skillnaden att det nu sker i ett nytt format. 
Eftersom det innebär att förväntade verksamheter erbjuds, kan detta komma att stärka 
folkbibliotekens trovärdighet. Den bekräftade föreställningen kan samtidigt begränsa 
vilka behov som folkbibliotek föreställs kunna möta och därmed kan folkbibliotekens 
lämplighet och sociala lämplighet utmanas. 
 
Med stöd i mitt empiriska material kan jag inte säga något om hur digitala tjänster 
faktiskt implementeras i folkbibliotekens verksamheter. Däremot finns bland 
intervjuade kommunpolitiker en förväntan om att sådana ska implementeras i relation 
eller som komplement till de analoga. Risk med detta är att de digitala tjänsterna inte 
kommer att stå på egna ben utan kommer att bedömas utifrån hur de uppfattas bidra 
till de analoga tjänsterna. Detta kan komma att stärka föreställningen om att de 
analoga tjänsterna är de primära. 
 
4: I och med den digitala utvecklingen möjliggörs medproducerande deltagande. 
Baserat på tidigare studier kan detta upplevas som en utmaning då det 
användardeltagande som medproducerande verksamheter bygger på skiljer sig från det 
användardeltagande som av tradition har varit centralt på folkbibliotek. Min empiri 
visar dock att denna utmaning ännu inte verkar vara aktuell: när folkbibliotekschefer 
tillfrågas om svårigheter som folkbibliotek kan möta tar de upp externa gruppers 
ointresse men inte externa gruppers medproducerande engagemang. Dessutom visar 
min analys att förmedlande aktiviteter är mer framträdande än aktiviteter som 
möjliggör ett medproducerande deltagande. 
 
Frågan om användarnas medproducerande deltagande kan komma att utmana 
folkbibliotekens sociala legitimitet är en fråga för framtida studier. Mer forskning 
behövs om i vilken utsträckning som medproducerande aktiviteter faktiskt erbjuds på 
folkbibliotek, i vilken utsträckning som användare deltar i dessa och hur 
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medproducerande aktiviteter påverkar folkbibliotekens verksamheter respektive 
externa gruppers föreställningar. 
 
5: En central tanke i min teoretiska utgångpunkt har varit att dela social legitimitet i två 
dimensioner. Det har inneburit att jag har utgått ifrån tanken att social legitimitet kan 
erhållas om en organisation uppfattas som dels trovärdig, dels lämplig. Jag har valt 
detta för att lyfta fram möjliga konflikter mellan olika legitimitetsfrämjande processer 
och för att visa att en och samma verksamhet kan både möjliggöra och hämma 
legitimitet. En organisation kan exempelvis uppfattas som trovärdig men inte lämplig i 
ett socialt sammanhang. Genom min analys har jag visat att det finns fall då denna 
konflikt verkar vara aktuell, exempelvis när läs- och/eller litteraturrelaterade 
verksamheter erbjuds. Samtidigt upptäckte jag att det inte alltid är lätt att skilja mellan 
de två dimensionerna. Vad som uppfattas vara trovärdigt och vad som uppfattas vara 
lämpligt kan gå in i varandra. Jag ser det ändå som givande att inkludera dessa två 
dimensioner av social legitimitet i framtida studier om folkbibliotekens roll och 
relevans i samhället. 
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Bilaga 1. Preutskick tillhörande #undersökning_1 
 
Hej! 
Jag heter Katarina Michnik och är anställd som doktorand vid Bibliotekshögskolan, 
Högskolan i Borås. I min avhandling studerar jag vilka föreställningar om och vilka 
förväntningar på folkbibliotek som finns från de lokala beslutsfattarnas sida, från de lokala 
kulturarbetarnas/kulturföreningarnas sida och från biblioteksprofessionens sida. I min studie 
tittar jag även på hur folkbiblioteken uppfattar och reagerar på de formulerade 
föreställningarna och ställda förväntningarna. 
 
Som ett första steg i mitt avhandlingsarbete genomför jag en kartläggning av svenska 
folkbibliotek vad gäller de enskilda folkbibliotekens verksamhet, organisation, eventuella 
samarbetspartners (både inom och utanför kulturområdet), kontakt med lokala beslutsfattare 
samt de anställda bibliotekariernas arbetsuppgifter och roll (i de enskilda folkbibliotekens 
fall). Denna kartläggning genomförs med hjälp av en webbenkät som kommer att skickas ut 
till ansvariga för folkbiblioteksverksamheterna i Sverige. 
 
Webbenkäten kommer att skickas till dig via mail under måndagen den 31 oktober. Enkäten 
består av 23 frågor. De inkomna svaren kommer att behandlas på ett konfidentiellt vis. 
      
För studiens kvalitet är det oerhört viktigt att svarsfrekvensen blir så hög som möjligt. Jag 
vore därför mycket tacksam om du skulle kunna besvara enkätens frågor – om du inte hinner 
svara på hela enkäten eller om du inte kan svara på någon/några av frågorna, går det bra att 
bara besvara delar av enkäten. Om du anser att det finns någon annan ansvarig för 
folkbiblioteksverksamheten i kommunen som borde besvara enkäten istället för dig eller om 
du tycker att enkäten bör besvaras av någon ytterligare biblioteksansvarig, får du mycket 
gärna meddela mig detta och ange denna persons kontaktuppgifter. 
  
Om du har några frågor, får du mycket gärna ta kontakt med mig!  
  
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Katarina Michnik 
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Bilaga 2. Webbenkät tillhörande #undersökning_1 
 
Inledning 
1. Vilken är din befattning? 
2. Vilket/vilka bibliotek är du ansvarig för? 
3. I vilken kommun finns det/de bibliotek som du är ansvarig för? 
 
Frågor gällande ditt/dina biblioteks organisation 
4. Sker det idag något formellt och/eller informellt samarbete mellan det/de bibliotek som 
du är ansvarig för och andra organisationer/föreningar/institutioner/sektorer i kommunen? 

Ja, formellt. 

Ja, informellt. 

Ja, både formellt och informellt. 

Nej, det sker inget samarbete. 
 
 
Kryssa i nedan med vilka samarbetspartners som det/de bibliotek som du är ansvarig för 
samarbetar.  
 
 
5. Samarbete sker med följande samarbetspartners från offentlig/kommunal verksamhet: 

Barnomsorg 

Förskola 

Grundskola 

Gymnasieskola 

Vuxenutbildning 

Kulturskola 

Museer 

Äldreomsorg 

Handikappomsorg 

Hälsa/sjukvård 

Introduktionsenheter (för flyktingar och invandrare) 

Övriga  
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6. Samarbete sker med följande lokala föreningar/organisationer: 

Kulturföreningar (såsom musik- och teaterföreningar, filmklubbar, etc.) 

Studieförbund 

Hembygdsföreningar 

Ungdomsföreningar 

Naturskyddsföreningar/föreningar aktiva inom miljöområdet 

Fackföreningar 

Invandrarföreningar 

FN-föreningar 

Föreningen Norden 

Övriga  
 
 
7. Samarbete sker med följande samarbetspartners från offentlig/kommunal verksamhet: 

 Lokala företag 

Nationella/internationella företag 

Övriga  
 
 
8. Beskriv kortfattat vad det pågående samarbetet går ut på.  

 
 
 
9. Vilka driftsformer har det/de bibliotek vilket/vilka du är ansvarig för? Det är möjligt att 
kryssa i flera svarsalternativ. 
 
Om de bibliotek, vilka du är ansvarig för, har olika driftsformer, ska du kryssa i samtliga 
driftsformer gällande för de bibliotek som du är ansvarig för. Under punkten 
”Annat/Kommentar” kan du därefter förtydliga vilket bibliotek som har vilken driftsform.  
 

Offentlig kommunal drift 

Entreprenad 

Intraprenad 

Kooperativ 

Föreningsdrivet 
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Del av verksamheten är sponsrad 
Annat/Kommentar: 

 
 
 
10. Statistik från Kulturrådet visar på att det finns stora skillnader mellan svenska 
kommuners investeringsanslag gällande folkbibliotek. Vilka investeringsanslag förekommer 
på det/de bibliotek som du är ansvarig för? Det är möjligt att kryssa i flera svarsalternativ.  

Inventarier 

Datautrustning 

Om-/nybyggnation 
Annat/Kommentar: 

 
 
 
Frågor gällande ditt/dina biblioteks uppdrag/mål  
11. Vilka arbetsuppgifter prioriteras vid det/de bibliotek som du är ansvarig för? Det är 
möjligt att kryssa i flera svarsalternativ.  

Läsfrämjande arbetsuppgifter 

Kulturförmedlande och skapande arbetsuppgifter 

Informations- och kunskapsförmedlande arbetsuppgifter 

Förmedling av samhällsinformation/konsumentupplysning 

Att biblioteket fungerar som en demokratiskt tillgänglig mötesplats 

Utbildande/pedagogiska arbetsuppgifter 

Att erbjuda service i form av tillgång till internet, sociala medier, dator, kopiering, utskrift 
etc. 
Annat/Kommentar: 

 
 
 
12. Vilka uppfattar du som de största utmaningarna för det/de bibliotek som du är ansvarig 
för? 

 
 
 
13. Vilka uppfattar du som de största hoten för det/de bibliotek som du är ansvarig för? 
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Frågor gällande aktuell kontakt de lokala beslutsfattarna 
14. Till vilken nämnd/styrelse hör det/de bibliotek som du är ansvarig för? 

 
 
 
15. Beskriv kortfattat det befintliga samarbetet mellan det/de bibliotek som du är ansvarig 
för och lokala beslutsfattare i kommunen. 
 

 
 
 
16. Beskriv kortfattat det gehör som biblioteksfrågor får hos de lokala beslutsfattarna. 

 
 
 
17. Hur påverkar er politiska och förvaltningsmässiga organisationstillhörighet ert inflytande 
över biblioteksfrågorna? 

 
 
 
Frågor gällande samarbete med lokala kulturarbetare/kulturföreningar 
18. Vilka av följande kulturaktiviteter anordnas på ditt/dina bibliotek? Ange vilken målgrupp 
som aktiviteten riktar sig till.  

Aktivitet Målgrupp (Barn och unga/Vuxna/Alla 
åldersgrupper) 

Författarbesök  
Konserter/musikprogram  
Sångstund  
Teater  
Läsecirkel  
Skapande verksamhet/pyssel  
Filmvisning  
Debatt  
Föreläsning  
Utställningar  
Data-/internetkurser  
Språkceféer  
Skrivarkurser/Stand up poetry  
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Aktivitet Målgrupp (Barn och unga/Vuxna/Alla 
åldersgrupper) 

Hantverkskurser/matlagningskurser  
Övriga aktiviteter/kurser/kommentarer: 

 
 
 
19. Vilka av de anordnade kulturaktiviteterna anordnas av ditt/dina bibliotek i samarbete 
med andra individer/organisationer/föreningar? Ange samarbetsparters i textrutan.  
Författarbesök 

 

Konserter/musikprogram 
 

Sångstund 
 

Teater 
 

Läsecirkel 
 

Skapande verksamhet/pyssel 
 

Filmvisning 
 

Debatt 
 

Föreläsning 
 

Utställningar 
 

Data-/internetkurser 
 

Språkceféer 
 

Skrivarkurser/Stand up poetry 
 

Hantverkskurser/matlagningskurser 
 

Övriga aktiviteter/kurser 
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20. Hur ofta anordnas kulturaktiviteterna? 

  1 gång/ 
vecka 

1 gång/ 
månad 

2-4 
gånger/ 
termin 

1 gång/ 
termin 

1 gång/ 
år 

Författarbesök      
Konserter/musikprogram      
Sångstund      
Teater      
Läsecirkel      
Skapande verksamhet/pyssel      
Filmvisning      
Debatt      
Föreläsning      
Utställningar      
Data-/internetkurser      
Språkcaféer      
Skrivarkurser/Stand up poetry      
Hantverkskurser/matlagningskurser      
Övriga aktiviteter/kurser      
 

Kommentar:  
 
 
Bibliotekariers situation på det/de bibliotek som du är ansvarig för  
21. Vilka kompetenser är viktiga för anställda bibliotekarier på de/det bibliotek som du är 
ansvarig för? Det är möjligt att kryssa i flera svarsalternativ.  

Informationssökningskompetens 

Litteraturförmedlingskunskap 

Pedagogisk skicklighet 

Gott servicebemötande 

Övriga kompetenser/Kommentar:  
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22. Vilka möjligheter har anställda bibliotekarier, vid de/det bibliotek som du är ansvarig för, 
att kunna påverka: 
Bibliotekets/bibliotekens 
budget/verksamhetsplan?:  

Bibliotekets/bibliotekens 
målarbete:  

Bibliotekets/bibliotekens 
särskilda satsningar:  

Andra alternativ: 
 

 
 
23. Avslutande kommentar/synpunkt: 

 
 
Tack för att du har fyllt i denna enkät! Om du har några frågor, får du mycket gärna ta 
kontakt med mig! 
 
Med vänliga hälsningar, Katarina Michnik 
Mail: katarina.michnik@hb.se 
Tel: 0733-84 91 65 
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Bilaga 3. Intervjuguide tillhörande #undersökning_2 
 
Intervjuguiden innehåller frågor om hur informanten ser på folkbiblioteksverksamheten i 
kommunen i sin roll som lokal politiker. 
 
Frågor om bibliotekets verksamhet 

• Vilka verksamheter anser du att biblioteket främst ska ägna sig åt i er kommun?  
o Varför just dessa verksamheter? 

• Vilka biblioteksverksamheter ska prioriteras? 
• Vilka biblioteksverksamheter behöver inte prioriteras? 
• Finns det verksamhet som biblioteket idag bedriver, som du anser borde utföras av 

någon annan organisation i samhället? Följdfrågor: Vilken verksamhet? Vilka 
personer/organisationer borde istället utföra denna verksamhet? 

• Och tvärtom, finns det verksamhet som du anser att biblioteket i er kommun borde 
driva eller utföra, och som idag utförs av någon annan i er kommun? Följdfrågor: 
Vilken verksamhet? Vilka personer/organisationer driver denna verksamhet idag 
istället för biblioteket? 

 
• Vilka målgrupper ska biblioteket prioritera? I er biblioteksplan nämns xxxx som 

prioriterade. Varför prioriteras just dessa? Ska andra prioriteras? Finns det grupper 
som saknas? 

• Läsförmågan och läsförståelsen sjunker i Sverige idag –kan biblioteket bidra med 
något här? På vilka sätt?  

• Vilka aktörer ska/bör biblioteket samarbete med? 
• De allra flesta bibliotek är offentligt drivna, men det finns även i Sverige exempel på 

bibliotek som drivs på entreprenad, av föreningar etc. Hur ser du på sådana lösningar? 

 
Frågor om biblioteksutveckling 

• Hur ser du på framväxten/utvecklingen av bibliotekets digitala tjänster?  
• Hur ser du på det fysiska biblioteket vs det virtuella biblioteket? 
• Hur ser du på meröppna bibliotek? 
• Om jag säger ordet ”det traditionella biblioteket” – hur skulle du då vilja beskriva ett 

sådant? Hur stor andel av dagens bibliotek utgörs av det traditionella? Hur viktig är 
den traditionella delen? 
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Frågor om tillgång till biblioteket/bibliotekets tillgänglighet 
• Hur ska ett tillgängligt bibliotek vara utformat? Vilka faktorer är avgörande för om 

biblioteket lockar besökare? Eventuella följdfrågor: Hur viktiga är öppettider? 
Personalen? Beståndet? 

 
• Vilka kompetenser tycker du att bibliotekspersonalen ska ha? 

 
Frågor om bedömning/utvärdering av folkbibliotek 

• Om man tittar på nationell statistik är en rådande trend för hela landet att lån och 
besök går ner. Vad tror du detta beror på? Hur viktig är besöksstatistiken?/Bör detta 
åtgärdas? Hur? 

• Om folkbiblioteksverksamheten i den utvalda kommunen bryter mot denna trend: 
Enligt den biblioteksstatistik som publicerades för er kommun, skiljer sig era siffror 
från resten av landet – vad beror detta på? Hur arbetar ni med detta? 

• Hur skulle du vilja beskriva ett bibliotek som har hög kvalitet? Följdfrågor: Vad är 
hög kvalitet i ett bibliotekssammanhang? Vilka faktorer bidrar till att ett bibliotek har 
hög kvalitet? Vilka resurser krävs?  

• Hur rapporteras och utvärderas biblioteket och dess verksamhet i er kommun? 
Följdfråga: Vad säger dessa utvärderingar? Skrivs det någon verksamhetsberättelse 
för bibliotekets verksamhet? 

• Vilken status upplever du att biblioteket har i er kommun? Hur betraktas och värderas 
biblioteket i er kommun? Av a. allmänheten? b. er förtroendevalda? 

 
Avslutning 

• Avslutningsvis, vilka utmaningar [ex. ny teknik, nya medier, framväxten av ett 
mångkulturellt samhälle] ser du som de största för biblioteket i er kommun? 
Följdfrågor: Vad innebär dessa utmaningar för bibliotekets verksamhet? Hur bör 
biblioteket reagera på dessa utmaningar/Hur bör biblioteket anpassa sin verksamhet 
efter dessa utmaningar? 

• Har du saknat någon fråga under denna intervju/finns det något som du skulle vilja 
lägga till? 
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Bilaga 4. Webbenkät tillhörande #undersökning_3 
 
Inledning 
Syftet med enkätens bakgrundsfrågor är att skapa förståelse för den kontext ur vilken våra 
svar hämtas. Vi vill t.ex. få en uppfattning om hur de svar som vi får in är fördelade över 
landet och mellan olika befattningar. Utifrån de erhållna svaren kommer det inte vara möjligt 
att koppla samman den individuella respondenten med den enskilda utsagan. 
 
A. Vilken befattning i kommunen har du som svarar på enkäten? 

  
 
B. I vilken kommun finns det bibliotek som du svarar för? 

  
 
C. Vilka bibliotek i kommunen svarar du för i denna enkät? 

 Samtliga bibliotek i kommunen 
 Endast huvudbiblioteket 
 Hela filialverksamheten 
 Delar av filialverksamheten 
 Endast en filial 

 
Annat/kommentar 

  
 
D. Tillämpas ”1:1-modellen” (en dator per elev) i den kommun du svarar för? 

 Ja 
 Nej 
 På vissa stadier 
 Vet ej 

 
Kommentar
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E. Kan du tänka dig att bli kontaktad för fördjupande intervjuer om enkätens frågor i 
en framtida undersökning? Om ja, ange din mailadress nedan. 

 Ja 
 Nej 

 
Mailadress:

 
 
 
Frågor om ert icke-traditionella biblioteksbestånd 
I den här undersökningen betraktar vi böcker (fysiska, e-böcker, ljudböcker, Daisy, talböcker, 
etc.), dagstidningar, tidskrifter, musik och ljud (CD-skivor, LP-skivor, vinylskivor, etc.) och 
filmer (DVD och VHS) samt schackspel som traditionellt bestånd. Annat material betraktas i 
denna undersökning som icke-traditionellt biblioteksbestånd. 
 
1. Vilket icke-traditionellt material ingår idag i ert bestånd? Ge gärna konkreta 
exempel i kommentarsrutan nedan. Om ert bibliotek inte har något icke-traditionellt 
bestånd, får du gärna ange det i kommentarsrutan. Om det är så att det icke-
traditionella biblioteksbeståndet varierar mellan de bibliotek som du svarar för, får du 
även ange detta i kommentarsrutan. 
 
    Kan lånas hem  Finns för användning på biblioteket 
 
Fritidsartiklar (ex. cyklar,  
gångstavar, skridskor, etc.)  
 
Hushållsredskap (ex. elmätare,  
köksredskap, etc.)  
 
IKT-utrustning (ex. bärbara  
datorer, iPads, läsplattor, etc.)  
 
Kläder  
 
Konst/tavlor  
 
Leksaker  
 
Spel/pussel (annat än schack)  
 
Trädgårdsredskap  
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TV-spel  
 
TV-spelskonsoller  
 
Verktyg  
 
Övrigt (ex. paraplyer, etc.)  
 
Kommentar 

 
 
 
2. Med vilka argument erbjuder ni nedanstående material? Vi är intresserade av olika 
inställningar till det icke-traditionella biblioteksbeståndet. Därför får du gärna 
kommentera även det som inte ingår i ert biblioteks bestånd, samt om det finns 
delade meningar om dessa frågor vid ert bibliotek. Det finns utrymme i 
kommentarsfältet för långa svar. 
 
Fritidsartiklar (ex. cyklar, gångstavar, skridskor, 
etc.)

  
 
Hushållsredskap (ex. elmätare, köksredskap, 
etc.)

  
 
IKT-utrustning (ex. bärbara datorer, iPads, läsplattor, 
etc.)

  
 
Kläder

  
 
Konst/tavlor

  
 
Leksaker
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Spel/pussel (annat än 
schack)

  
 
Trädgårdsredskap

  
 
TV-
spel

  
 
TV-
spelskonsoller

  
 
Verktyg

  
 
Övrigt (ex. paraplyer, 
etc.)

  
 
 
3. Hur tror du att förekomsten av icke-traditionellt biblioteksbestånd påverkar och 
kommer att påverka er biblioteksverksamhet från idag och framåt? 
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Avhandlingens fem artiklar: 
Artikel 1: How can public library activities foster public library legitimacy?  
Artikel 2: Non-traditional library collections – in digital and other worlds  
Artikel 3: Public libraries digital services and sustainability issues  
Artikel 4: What threatens public libraries? The viewpoints of library directors in Sweden  
Artikel 5: Public library managers’ descriptions of political attention 
 


