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1. Inledning  
 
När jag var liten fantiserade jag om att bli bibliotekarie. Jag trivdes så bra i biblioteket, det var 
som en skattkista, full med nya böcker att upptäcka. Bibliotekarierna var snälla och i 
lånedisken hade de pipande pennor och stämplar. Ibland lekte jag bibliotek hemma, men det 
blev aldrig samma sak utan de där magiska redskapen som fanns i biblioteket. Idag finns det 
inga streckkodspennor och lånedisken står jag sällan vid. Istället använder jag 
självutlåningsautomaterna som finns överallt och slarvar bort kvittot som man får till men inte 
vet var man ska göra av. Jag undrar hur biblioteket utvecklas i framtiden. Kommer 
automatiseringen att sprida sig allt mer eller går utvecklingen kanske tillbaka till att man 
erbjuder mer personlig service? Kommer det fysiska biblioteket finnas kvar eller finns allt på 
Internet? Kommer biblioteket att överleva i ett samhälle där vinsttänkande alltmer står i 
fokus? Det har varit svårt att undgå hur folkbibliotekens situation ser ut i dagsläget med 
nedskärningar, att de har svårt att få resurser och en legitim roll i samhället. Detta är inte 
något nytt men det som gör situationen speciell menar jag är verksamhetens vaga, splittrade 
identitet parallellt med utvecklingen av IT och ett samhällsklimat som alltmer handlar om 
tillväxt. Jag är även av uppfattningen att biblioteket inte riktigt hänger med i resten av 
samhällsutvecklingen och dess utbud fyller inte alltid användarnas behov, utan bygger på 
delvis på gamla traditioner om vad och hur ett bibliotek skall vara. Svårigheten ligger i att 
tillgodose användarnas önskemål och behov och på samma gång upprätthålla demokratin, då 
folkbiblioteket är en av de få viktiga verksamheter som kan sägas representera detta.  
 
Utan kollektiva och individuella framtidsbilder är det svårt att fatta beslut eller handla i nuet, 
eftersom det är tanken på framtiden och hur den kan utvecklas som utgör grunden för många 
av våra beslut.1 De flesta kan nog känna igen sig i att många av de beslut vi fattar idag 
påverkar morgondagen och hur vår framtid gestaltar sig. Just därför är det så viktigt med 
framtidsvisioner och tankar om möjlig utveckling. Att ha mål och visioner för en önskvärd 
framtid och även synliggöra hot som kan uppstå är viktigt för alla, såväl individer som företag 
och organisationer. Inom biblioteksvärlden har jag en känsla av att det länge saknats 
långsiktiga visioner och strategier om framtiden, kanske för att biblioteken haft andra, mer 
överhängande problem att handskas med. Bibliotek har ofta utvecklat någon form av 
uppdragsformulering medan det är svårare och mer sällsynt med en vision, där man blickar 
framåt. Det är lätt att fastna i nuets problem och det kräver en särskild ansträngning för att 
även rikta blicken framåt. Inom biblioteksvärlden är det troligt att långsiktig framgång till stor 
del beror på den delade visionen som existerar eller kan utvecklas.2 För att kunna påverka 
utvecklingen krävs dock en strävan och mål för vad man vill och inte vill uppnå. Därför tror 
jag det är viktigt att reflektera över framtiden och utforma visioner och framtidsbilder. Det är 
även viktigt att granska framtidstankar för att se vad de kan innebära och vad som kan vara en 
önskvärd utveckling beroende på utgångspunkt och intresse.  
 
En konkret utgångspunkt och motivering till min studie utgörs av Biblioteken och framtiden 
(1).3 Studien syftar till att undersöka respektive nordiska länders debatter om framtidens 
bibliotek och resultatet visar att det generellt saknas väl utvecklade visioner och idéer om 
framtida utveckling av bibliotek. Det som finns är snarare spillror och svävande 
formuleringar. En slutsats i studien är att det behövs mer av en analytiskt präglad debatt i 
                                                                 
1 Tengström, Emin, 1987, Myten om informationssamhället, s. 28. 
2 Weingand,  Darlene E, 1998, Future-driven library marketing, s. 36-37. 
3 Enmark, Romulo, (red.) 1991,  Biblioteken och framtiden: Framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress, s. 240-
241. 
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denna fråga, och man pekar på vikten av att den förväntade samhällsutvecklingen sätts i 
relation till utvecklingen av framtidens bibliotek4. Denna studie gjordes 1991 och med 
utgångspunkt i denna och dess resultat är jag intresserad av att undersöka nuläget. Jag vill 
alltså se hur uppfattningarna ser ut kring folkbibliotekets framtid samt vad som präglar 
framtidsdebatten, drygt tio år senare. Genom att undersöka drygt 20 artiklar i tre 
bibliotekstidskrifter hoppas jag få en inblick i tendenser och olika uppfattningar om framtiden, 
hur utvecklingen kan se ut och ledtrådar till vad som väntar.  
 
Jag tror att tillgången på tydliga visioner och mål kan vara en avgörande fråga för 
folkbiblioteket och något som har stor påverkan i framtiden och ser därför en undersökning 
gällande framtidstankar relevant. 
 
Ämnet för denna studie menar jag är av intresse för alla inom biblioteksvärlden eller de som 
är intresserade av att förstå, kanske förändra och styra utvecklingen på ett visst sätt. 
Framtidsfrågor är av intresse för alla som skall leva i det framtida samhället.  
 

                                                                 
4 Enmark, Romulo, (red). & Tengström, Emin, 1991,  Biblioteken och framtiden: Framtidsdebatten i nordisk 
bibliotekspress, s. 240-241. 
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1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Vikten av visioner och framtidsstudier 
 
En utgångspunkt och motivering för min studie utgörs av tanken att det är betydelsefullt att 
studera framtiden och att kritiskt granska framtidsbilder, samt att det är viktigt att utveckla 
visioner och alternativa framtidsbilder. En viktig del av bakgrunden och motivering till min 
studie finner jag i ett urval texter om framtidsforskning. Jag har valt att ta med Emin 
Tengströms Myten om informationssamhället trots att den är skriven så tidigt som 1987. Då 
han är en forskare med lång erfarenhet och jag anser att hans tankar och idéer om framtiden i 
högsta grad är relevanta ser jag inte detta som något problem. Dessutom har han ett 
humanistiskt samhällsperspektiv, vilket utgör min egen ståndpunkt. 
 
Sedan tidernas begynnelse har människor försökt förutspå framtiden på olika sätt. 
Framtidsforskarens uppgift är att formulera uppfattningar om framtiden och fastställa möjliga 
mål och alternativ. Det kan också handla om att identifiera hot och farhågor, vad som inte får 
hända om man vill nå den önskade framtiden. En idealisk framtidsbild är en som innehåller 
både hot och möjligheter, vilket gör att man arbetar för att uppnå ett mål, och blir motiverad 
både i form av att undvika hotet och samtidigt försöka uppnå den positiva möjligheten. 5 
Tengström menar att det är viktigt att kritiskt granska och ifrågasätta framtidsbilder. Han 
utgår från individen och behovet av orientering i en föränderlig värld som blir alltmer 
komplicerad.6 Han pekar också på att samhällets förändringar beror på många oförutsägbara 
faktorer och att det i princip är omöjligt att förutsäga framtiden i detta övergripande, 
omfattande perspektiv. Framtidsforskning handlar alltså inte om att förutspå sanningen om 
något, utan snarare att man genom denna typ av forskning utgår från möjligheten att göra inte 
helt osannolika förutsägelser om framtiden. 7  
 
Framtidsforskaren Bruce Shuman utvecklar sin inställning till framtidsforskning genom att 
redogöra för några av sina utgångspunkter, som är en förutsättning för att min studie ska vara 
relevant. Han utgår först och främst ifrån att folkbiblioteket faktiskt har en framtid. Vidare 
menar han att det är bättre att undersöka framtiden än inte och att framtiden inte är 
förutbestämd, utan att vi faktiskt kan påverka denna om vi bestämmer oss för det. Vi är alltså 
inte maktlösa ”offer” som dras med i en utveckling som ingen kan styra eller kontrollera. 
Självklart finns det inga garantier för att framtiden blir den önskade, men det står också klart 
att det vi gör idag påverkar morgondagen på olika sätt.8 Shuman menar att det är sällsynt, till 
och med inom en gemensam profession, med en total enighet kring hur en önskad framtid ser 
ut. Detta kan vara ett tecken på att min studie är relevant, på så sätt att den ämnar synliggöra 
olika idéer och åsikter om framtiden, rörande en gemensam profession/institution. 9  
 
Darlene Weingand, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, tar också upp vikten av 
att blicka framåt och menar att visioner är bibliotekets strategier inför framtiden, då man 
fokuserar på morgondagen, vad biblioteket kommer att vara och kan bli.10 För att en vision 
ska uppstå krävs dock ett aktivt skapande och man måste inom biblioteket i samband med 
detta också ta hänsyn till ett antal faktorer som kan påverka framtida utveckling för 
                                                                 
5 Tengström, Emin, 1987, Myten om informationssamhället, s. 20-22. 
6 Tengström, Emin, 1998, Hur förändras våra livsvillkor?  s. 12-13. 
7 Tengström, 1987, Myten om informationssamhället, s. 19. 
8 Shuman, Bruce A, 1997, Beyond the library of the future – more alternative scenarios for the public library, s 
xiv (förord). 
9 Shuman, 1997, s. xiv-xvii [förord]. 
10 Weingand, 1998, s. 30-36. 
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verksamheten. Det kan handla om: sociala, politiska, ekonomiska, ekologiska och 
teknologiska faktorer.11 Även Tengström behandlar frågan om visioner och vad som krävs för 
att en vägledande vision skall uppstå. En viktig förutsättning för en vision som kan påverka 
verkligheten är att det finns en grund i samhället att växa utifrån. 12 Detta, menar han, är en 
process som bland annat kräver utrymme i ”det offentliga samtalet”, på andra ställen än enbart 
i tidningars kultursidor.13 Med det offentliga samtalet menar jag en plats i samhället som är 
öppet och tillgängligt för alla samhällsmedborgare och inte en specifik aktör, exempelvis 
politiker eller bibliotekarier. Även om bibliotekspress utifrån denna definition inte direkt kan 
räknas till det offentliga samtalet ser jag det som ett viktigt forum att undersöka. Genom 
bibliotekspress som forum har framtidsfrågor en möjlighet att utvecklas och fördjupas och 
kan i förlängningen påverka människor som i sin tur för debatten till en del av det offentliga 
samtalet. En viktig funktion för framtidsstudier menar Tengström är att tydligt artikulera 
aktuella kollektiva framtidsbilder och även utsätta dessa för kritisk granskning. Enligt 
Tengström är detta ovanligt och något som behövs mer av. Han tar också upp framtidsbilder 
ur aspekten vilka intressen/intressenter som kan ligga bakom uppkomsten och spridandet av 
olika framtidsbilder och menar att detta är viktigt. Han har tankar om att dominanta 
framtidsbilder skapas av inflytelserika grupper i samhället och sprids i bestämda syften. Om 
så är fallet, desto viktigare med en kritisk hållning och granskning av de olika 
framtidsbilderna som presenteras för oss.14  
 
1.1.2 Historik över folkbibliotekets utveckling 
 
Anledningen till att jag i detta avsnitt väljer att presentera material som inte är vetenskapligt 
är att jag vill ha praktikernas uppfattning och inte forskarnas. De följande styckena, som dels 
tar upp folkbiblioteket ur ett historiskt perspektiv och dels ger en inblick i dagens situation 
syftar till att utgöra en bakgrund och kontext till problemområdet. 
 
Under en lång tid existerade två olika typer av bibliotekssystem parallellt i Sverige, ett system 
som delvis levde kvar efter andra världskriget. Det kommunala biblioteket hade rötterna i 
sockenbiblioteken och präglades av de bildade samhällsgruppernas ambitioner att bedriva 
folkbildning. Det andra var förankrat i folkrörelser och framkom ur deras bildningsarbete. 
Den process som haft avgörande betydelse för folkbiblioteksväsendets utveckling inleddes 
under efterkrigstiden och avslutades på 70-talet. En snabb resursutveckling, vidgade 
arbetsuppgifter för folkbiblioteken samt en gradvis kommunalisering av 
studiecirkelsbiblioteken kännetecknade denna period. Samtidigt genomfördes en kommunal 
strukturförändring vilket medförde att antalet kommuner minskade kraftigt, på grund av 
sammanslagningar av dessa. År 1946 formuleras ett antal mål och riktlinjer för verksamheten 
och man betonade bland annat vikten av bredd och kvalitet i mediebeståndet och en öppenhet 
inför nya medier. Det ansågs också viktigt med samarbete mellan olika organisationer och 
institutioner. Jämlikhetstanken fanns med och man skulle sträva efter detta vad gäller 
användning av bibliotek. En nyckelroll för folkbiblioteket var lokalt kultur- och 
bildningsarbete.15  
 
En förändring i synen på folkbiblioteket och dess mål markerades i 1949 års betänkande. 
Innan detta betonades främst bildning och fostran som uppgifter. I och med betänkandet såg 

                                                                 
11 Weingand, 1998, s. 85-86. 
12 Tengström, 1987, Myten om informationssamhället, s. 148. 
13 Tengström, 1987, Myten om informationssamhället, s. 143-146. 
14 Tengström, 1987, Myten om informationssamhället, s. 26-27. 
15 Folkbiblioteksutredningen, SOU 1984:23, Folkbibliotek i Sverige, s. 31-32. 
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man en breddning av verksamheten genom att koppla uppgifter som demokrati, utbildning 
och att erbjuda förströelseläsning som meningsfull fritid. Man ålade även folkbiblioteket att 
arbeta med alla medier, att vara uppsökande och tillgängliggöra biblioteket för så många som 
möjligt och även att samverka med organisationer och erbjuda kostnadsfria tjänster. Denna 
markering och förändring i synsätt på folkbibliotekets uppgifter följdes av en strävan att 
ytterligare bredda folkbibliotekets verksamhet. Detta genom nya allmänkulturella uppgifter 
och nya medier. Det skedde även en satsning av resurser på svagare grupper i samhället.16  
 
Den moderna formen för folkbiblioteken skapades under 50-60 talet.17 Den stora tillväxten för 
folkbibliotek skedde på 60-talet och kunde möjliggöras genom en bra ekonomi. Under denna 
period rådde stor utvecklingsoptimism. På 70-talet skedde en förändring i och med att en 
kulturideologisk medvetenhet växte fram och en ny kulturpolitik utformades.18 I mitten av 70- 
talet skedde mycket av det som utvidgade folkbibliotekets uppgifter. Till exempel skulle 
institutionen inta en central plats i kulturlivet med differentierat kulturutbud och även nå 
svaga grupper genom olika åtgärder. Samtidigt med detta skulle de se till att de som redan var 
läsare inte förlorade intresset. Man såg även en potential för distribuering av saker som 
fonogram, bildkonst och videogram. Myndigheter såg folkbiblioteket som en lämplig 
samarbetspartner och även ett närmande mellan skola och folkbibliotek vilket innebar nya 
uppgifter. Man kan se den nya inriktningen som något positivt genom tanken på ett 
mångsidigt kulturcenter men även utfärda en varning då det innebär en splittring av 
bibliotekets reurser. Det finns en diskussion om att man istället för att ge sig in på många 
olika områden borde koncentrera sig på ett, som anses olöst, nämligen att förmedla litteratur 
och information till grupper i samhället.19 Man menar att folkbildningsambitionen bör vara 
vägledande i framtiden, att biblioteket skall inta en aktiv roll som initiativtagare och 
samarbetspart i det lokala kulturlivet, det ska erbjuda ett allsidigt mediebestånd, vara öppet för 
alla och erbjuda kostnadsfria tjänster. Man ska även stimulera människor till att söka kunskap 
och kulturupplevelser, arbeta aktivt för att nå ut till fler samt öka intresset för demokrati. 
Kvalitetsaspekten betonas också  vid val av medier och aktiviteter. En respekt för den 
enskildes önskemål skall finnas. Folkbiblioteket skall vara ett instrument för livslång 
utbildning. Några riktlinjer som tas upp är att folkbiblioteket skall kämpa för boken och 
läsandet, stå för fri och jämlik tillgång till information, bygga ut den uppsökande 
verksamheten och knyta till sig förmedlare samt särskilt uppmärksamma barns behov av 
böcker och läsning.20  

1.1.2.1 Folkbibliotekets kultur- och informationsuppgifter 
 
Delvis beroende på den öppenhet som präglar folkbiblioteket ses den som den mest 
tillgängliga kulturinstitutionen för människor. Utvecklingen av folkbib lioteket ses som en av 
de mest betydelsefulla kulturpolitiska insatserna i Sverige. Man pekar på den unika resursen 
som folkbiblioteket utgör och olika funktioner som är till nytta på olika sätt. För bokläsare är 
folkbiblioteket det viktigaste instrumentet, andra funktioner är läsfrämjande arbete, fri tillgång 
till information, utbildning, lokalt kulturliv, där folkbiblioteket utgör en bas för allmän 
kulturverksamhet. Något som kännetecknar folkbibliotek är att tjänsterna är avgiftsfria och till 
för alla. Man menar också att boken som unikt medium bidrar till särställning.21 Utifrån de 
                                                                 
16 Folkbiblioteksutredningen, 1984, Folkbibliotek i tal och tankar- en faktarapport från 
folkbiblioteksutredningen , s. 17-18. 
17 Folkbiblioteksutredningen, 1984, ”Folkbibliotek i tal och tankar” s. 101. 
18 Folkbiblioteksutredningen, 1984, ”Folkbibliotek i tal och tankar” s. 101. 
19 Folkbiblioteksutredningen, 1984, ”Folkbibliotek i tal och tankar” s. 18. 
20 Folkbiblioteksutredningen, SOU 1984:23, s. 33-40. 
21 Folkbiblioteksutredningen, SOU 1984:23, s. 31-32. 
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tjänster och dess sammanhang som folkbiblioteket erbjuder talar man om tre uppgifter: kultur, 
information och utbildning. Länge var utbildning den främsta samarbetsparten, men man 
menar att denna indelning inte fungerar då uppgifter inom utbildning består av både kultur- 
och informationsinsatser. Efterhand har nya uppgifter tillkommit, till exempel inom social 
verksamhet och ett vidgat samarbete med omvärlden. Organisatoriskt hör folkbiblioteket 
hemma inom kultursektorn, men det arbete som utförs ger resultat inom ett bredare område. 
Kulturuppgiften har utvidgats från att fokusera på litteraturen som källa till kunskap och 
upplevelser till att innefatta nya medier och ett brett kulturansvar. Man menar att det är viktigt 
att öka tillgängligheten av material och service utifrån vilken betydelse läsning tillskrivs. En 
utgångspunkt för folkbiblioteket är att läsning är viktig för kunskap, insikt och nya 
upplevelser, det kan bidra till att utvecklas som människa och sätta igång 
förändringsprocesser. Utifrån kulturuppgiften anses det rimligt med höga kvalitetskrav. 22  
 
Bibliotekets informationsuppgift består i att förmedla information och informationskällor, att 
erbjuda ett allsidigt medieutbud som speglar olika intressen och åsikter. En viktig roll är att 
försöka ge helhet i det splittrade informationsutbudet. Biblioteket ska även fungera som ett 
debattforum och utgöra en länk mellan kunskapssökare och kunskapskälla. Man ska hjälpa till 
att hitta den information som efterfrågas och alltid bidra med referensservice. En viktig 
uppgift är att minska informations- och kunskapsklyftor i samhället. Folkbiblioteket ska 
präglas av en öppenhet och möta den enskilda människans behov. Det ska till viss del utgöra 
form av läromedel, ett kompement till skolan. Även om myndigheter och företag också kan 
ställa krav på folkbiblioteket prioriteras dessa inte lika högt som individen i bildning eller 
undervisningssammanhang. 23  
 
1.1.3 Kultur och folkbibliotek på 2000 talet 
 
Dagens situation och tecken inför framtiden för folkbiblioteket får representeras av 
Kulturrådets omvärldsanalys från 2001. I denna ser man på kulturen, kulturinstitutioner, samt 
de nya förutsättningar och trender som uppkommer i samhället och på olika sätt påverkar 
dessa. Man menar att kulturen utvecklas mot att utgöra en stark kraft som får allt större 
påverkan på samhällsutvecklingen. 24 Kulturrådet menar också att kulturpolitiken står inför 
flera viktiga vägval och är en central faktor som kan påverka hur kulturen och dess 
verksamheter kommer att utvecklas.25 Det är viktigt att en diskussion förs om hur nationell 
kulturpolitik kan anpassas till en föränderlig omvärld med hjälp av en öppenhet och 
flexibilitet. Centralt för diskussionen är också hur kulturpolitiken kan bidra till ett dynamiskt 
samspel med olika typer av aktörer, även utanför ”kulturområdet”. 
 
Genom att det svenska samhället förändrats mycket under senare tid och nu inkluderar en 
mängd olika kulturer har nya kulturformer utvecklats och utgör viktiga komplement till de 
traditionella kulturformerna. Formen för kultur behöver alltså förändras för att spegla 
samhällets utveckling.26 Kulturrådet pekar på en rad utmaningar som bland annat biblioteket 
står inför. De menar att morgondagens produkter och tjänster kommer att bli mer 
upplevelseorienterade. Denna utveckling av en mer upplevelseorienterad kultur synliggörs 
bland annat genom nya uttryck och begrepp såsom ”eventkultur” och ”upplevelseindustri”. 
Ett annat exempel är att ordet kultur allt oftare ersätts med ”nöje”. Kulturinstitutionerna har i 

                                                                 
22 Folkbiblioteksutredningen, SOU 1984:23, s. 41-42. 
23 Folkbiblioteksutredningen, SOU 1984:23, s. 43-45. 
24 Kulturrådet, 2001, OM världen 2000: Kulturrådets omvärldsanalys, s. 7. 
25 Kulturrådet, 2001, s. 5. 
26 Kulturrådet, 2001, s. 8. 
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detta sammanhang en viktig uppgift både när det gäller att kunna förmedla efterfrågade 
tjänster och även att hitta sina roller i ett samhälle med förändrat kulturkonsumtionsmönster. 
Nya undersökningar angående kulturvanor visar att unga människor är mer aktiva än 
någonsin, men att de väljer bort traditionell ”institutionskultur” och ägnar sig åt nyare, 
alternativa former, såsom festivaler och dataspel.  27 Med detta som bakgrund är lösningen att 
förändra verksamhet och form på de traditionella kulturinstitutionerna. Det framgår att vissa 
konstformer har lättare att få till en blandning av tradition och förnyelse, och en tanke är att 
det kan bero på en svagare institutionsstruktur. Den kulturinstitut ion som har mest likformig 
struktur bland kulturinstitutionerna är biblioteket, med det kommunala folkbiblioteket som en 
grund. En struktur som ser likadan ut i hela landet. För många kulturinstitutioner finns det 
behov av tydligare verksamhetsmål och Kulturrådet framhåller att det i ett komplicerat 
landskap krävs ”goda kartor som tydliggör målen för verksamheten och en god känsla för 
vilka vägar som är framkomliga”. 28  
 
I anknytning till det framväxande kunskapssamhället, där kunskap, utbildning och lärande 
utgör centrala delar, har folkbiblioteket en viktig uppgift. Rollen som kunskapskälla för 
studenter blir till exempel allt viktigare. Folkbiblioteken blir också mer involverade med de 
institutioner som ansvarar för lärande.29 En vanlig integrering är till exempel den av folk- och 
skolbibliotek. Man kan se att andelen integrerade bibliotek ökar, främst av ekonomiska skäl. 
Det finns dock en risk för att skolan tar resurser från folkbiblioteket och det råder stor 
osäkerhet kring hur man kan tillfredsställa både skolan och allmänhetens behov. Ett problem, 
då man på folkbiblioteket har fullt upp med andra uppgifter, rörande skolan, är att det inte 
finns tid att formulera visioner och framtidsstrategier för egen verksamhet.30 Ett annat 
problem, gällande biblioteken och biblioteksfrågors prioritering, är att det under det senaste 
årtiondet skett stora organisatoriska förändringar som resulterat i att biblioteken förflyttats in i 
organisationer där de ofta bara är en liten del av en större verksamhet. På grund av detta är det 
ovanligt att biblioteksfrågor hamnar på en politisk dagordning och nedprioriteras ofta.31 
Lagen som styr folkbiblioteksverksamheten säger i princip bara att folkbiblioteken ska vara 
avgiftsfria samt att kommunerna själva ansvarar för biblioteken. Den säger inget om kvalitet, 
utbud, mål och liknande, vilket fått mycket kritik från flera håll, då någon slags 
kvalitetsgaranti skulle stärka biblioteken och minska nedprioriteringarna som nu sker.32  
 
Ett dilemma som påtalades redan på 70-talet har att göra med bibliotekets olika roller och 
uppgifter och den osäkerhet som råder kring vad som egentligen är bibliotekets uppgift. 
Biblioteket ska följa samhällsutvecklingen och motsvara nya behov och förväntningar 
samtidigt som man ska hålla kvar vid de traditionella uppgifterna som bokutlåning, service till 
eftersatta grupper, barn och unga och så vidare, i en verklighet där resurserna inte ökat trots 
att efterfrågan gjort det.33 Genom nedläggningar och integrering av bibliotek går utvecklingen 
mot att en större del av verksamheten koncentreras till huvudbiblioteken, vilket innebär lägre 
tillgänglighet för många grupper på grund av geografiska skäl. En koppling mellan svaga 
folkbibliotek och hot mot en levande demokrati görs och man menar att biblioteken kan ses 
som ett torg för demokratin genom dess tillhandahållande av till exempel 
samhällsinformation. För många invandrare är biblioteket en stor tillgång i och med att där 
finns tidskrifter och litteratur på deras hemspråk, samt att de i biblioteket har ett neutralt rum i 
                                                                 
27 Kulturrådet, 2001, s. 25, 27. 
28 Kulturrådet, 2001, s. 8-9. 
29 Kulturrådet, 2001, s. 21. 
30 Kulturrådet, 2001, s. 83 
31 Kulturrådet, 2001, s. 78. 
32 Kulturrådet, 2001, s. 79. 
33 Kulturrådet, 2001, s. 80. 
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samhället att mötas på. I fortsättningen kan denna tillgång försämras, genom minskade 
medianslag och sämre personalresurser. IT och Internet har haft stor betydelse för 
folkbiblioteket och leder till att det fysiska biblioteket blir mindre viktigt, då man genom 
webbplatser kan få information om en bok, reservera, nå information och så vidare. Man 
frågar sig med anledning av detta om biblioteket kommer övergå till att bli mer av en 
distributions- och sorteringscentral för informationstjänster.34  
 
1.2 Problemområde  
 
Utifrån litteraturen framkommer ett problemområde där förändring står i fokus och där man 
betonar vikten av att folkbiblioteket väljer vägar inför framtiden.  
Idag lever vi i ett samhälle där vi ständigt översköljs av information av olika slag och där det 
också blir viktigare att kunna hantera, gallra och avgöra vad som är relevant information. 
Genom Internet och digitalisering är många av bibliotekets resurser tillgängliga hemifrån 
vilket också leder till frågan om vad biblioteket skall vara och ha för funktion. Bibliotekarien 
har fått ytterligare en uppgift i att lära sig hantera dessa nya redskap samt förmedla 
kunskaperna vidare till användare av biblioteket. Detta är en viktig uppgift, men man kan 
fråga sig om biblioteken klarar att tillgodose både gamla och nya behov i sin verksamhet, utan 
att något blir lidande?35 I en tid då samhället och kulturen genomgår snabba förändringar 
krävs det att folkbiblioteket reflekterar över vilken roll de vill och kan ha i samhället. 
Kulturformerna går från de traditionella mot de mer upplevelsebaserade och nyskapande. 
Något som framkommer i bakgrunden är önskan om diskussion kring detta.36 I en strävan 
efter en hållbar framtid är en förutsättning tydliga visioner och framtidsbilder för att 
synliggöra en önskvärd eller möjlig utveckling vilket saknas enligt tidigare forskning. För 
framtida utveckling behövs en klar formulering för hur biblioteket bör och kan utvecklas.37 
Mot bakgrunden av bibliotekets utveckling och nuvarande situation, dess skiftande funktioner 
i samhället, en önskan om definiering av identitet samt inte minst hur samhällsutvecklingen 
ser ut med allt mer fokus på kunskap och information, är jag intresserad av vad som präglar 
debatten om folkbibliotekets framtida utveckling.  
 
1.3 Syfte 
 
Mitt syfte är att presentera en bild av, samt kritiskt granska, de uppfattningar kring 
folkbiblioteket och framtiden som framkommer i svensk bibliotekspress. Detta görs med 
utgångspunkt i 21 artiklar ur tre svenska bibliotekstidskrifter. 
 
1.4 Frågeställningar 
 
Utifrån problemområde och syfte blir mina frågor: 
 

• Hur ser uppfattningarna kring det framtida folkbiblioteket ut i svensk bibliotekspress? 
• Vad präglar debatten och varför? 
 

                                                                 
34 Kulturrådet, 2001, s. 80-81. 
35 Kulturrådet, 2001, s. 80. 
36 Kulturrådet, 2001, s. 25-27. 
37 Weingand, 1998, s. 30-36. 
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1.5 Avgränsningar 
 
En skillnad jämfört med Parnells studie är valet av bibliotekstyp. En första avgränsning är att 
jag ägnar mig åt artiklar rörande folkbibliotek, då jag anser att materialet skulle bli alltför 
omfattande och svårt att analysera vid ett generellt biblioteksbegrepp. 
 
Min fokusering kommer inte att ligga på enskilda bibliotek och deras visioner utan utveckling 
och framtidstankar ur ett större perspektiv, där man ser till folkbiblioteket som institution. 
Detta beror dels på att det redan gjorts en del undersökningar om enskilda bibliotek men 
främst för att jag är intresserad av bibliotekets utveckling i ett övergripande 
samhällsperspektiv och anser att det är institutionen man måste börja med om förändring skall 
ske. 
 
En annan avgränsning är tidsperioden, som sträcker sig från 1998 –2003. Ett motiv till detta är 
att Interne t från mitten av 90-talet blev tillgängligt för allmänheten, vilket bland annat märktes 
på biblioteken. Att välja denna tidsintervall är också positivt då materialet är lättare att 
analysera och jämföra om det är skrivet under ungefär samma tidsperiod med liknande 
samhällsvillkor och utgångspunkter. Då jag själv lever och har levt i samhället under denna 
period har jag en del förkunskap rörande kontext.38 
 
Jag utgår från svenska texter, skrivna av svenska författare. Artiklarna utgår ifrån svenska 
förhållanden då detta utgör fokus för mitt intresse. 
 
1.6 Definition av framtidsbegreppet 
 
Framtid kan vara ett mångtydigt begrepp med ett stort spektra av innebörder. Beroende på 
materialet kan framtiden syfta på olika tidsperioder. Det kan skifta från allt ifrån den närmsta 
tiden till en mer långsiktig framtidsutopi. Jag har med material som behandlar både den 
närmsta framtiden och ett längre perspektiv. En del artiklar behandlar inte framtiden uttalat, 
men är ändå användbara då det på olika sätt framkommer uppfattningar och åsikter kring 
denna. Jag ser, utifrån litteraturgenomgången, att det förekommer olika benämningar när man 
talar om framtiden och folkbiblioteket. I det material jag anser relevant kan förutom framtid 
även följande ord finnas med: utopi, scenario, vision, bild, idé, farhågor/förhoppningar, 
utveckling, förändring. 
 

                                                                 
38 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2000, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys, s. 26, 34. 
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1.7 Disposition 
 
Det första kapitlet påbörjas med en kort inledning, som följs av en fördjupad bakgrund och 
beskrivning av problemområdet, med syftet att motivera studien samt bidra med inblick och 
förståelse för problemet. I samma kapitel tar jag även upp aspekter såsom avgränsningar, 
definitioner och litteratursökning. Vidare presenteras ett syfte vilket omvandlas till två 
frågeställningar. Ett återkommande namn som finns med i både bakgrunden, tidigare 
forskning samt teoretiska utgångspunkter är Emin Tengström och hans teorier om framtiden 
och samhället. Då jag anser hans idéer vara av stor relevans för mig ser jag det som en logisk 
följd att dels utgå från forskning av honom och på detta sätt även få inspiration till teoridelen i 
min studie. 
 
Kapitel två utgörs av tidigare forskning. Mitt syfte i detta avsnitt är främst att ta upp de för 
mig intressanta studier som gjorts och inte göra en allmän översikt över allt som gjorts. Jag tar 
fasta på de studier som kan tillföra något i min egen uppsats, i form av idéer, teorier, begrepp 
eller liknande. Jag fokuserar på svenska och skandinaviska studier då dessa behandlar 
liknande samhällsförhållanden som min studie. 
 
Det tredje kapitlet utgörs av en redogörelse för teoretiska utgångspunkter, som delvis 
presenteras i det föregående avsnittet. Jag beskriver utifrån teorierna de delar och aspekter jag 
finner relevant att använda som tolkningsredskap i min analys. Genom litteraturgenomgången 
har jag fått kännedom om teorier som kan vara användbara och även metoden har influerats 
av tidigare studier 
 
Kapitel fyra består av en noggrann beskrivning av hur jag gått tillväga i mitt arbete. Det 
handlar både om den forskningsmetod jag valt och det arbetssätt som delvis följer av denna. 
Jag tar även upp hur jag gjort mitt urval av material samt diskuterar för- och nackdelar till 
följd av vald metod.  
 
I kapitel fem presenteras materialet genom en kategorisering utifrån relevanta teman. I och 
med detta ges en översiktlig bild av innehåll och riktningar i debatten och analysen är 
påbörjad. 
 
I kapitel sex belyser jag och tolkar föregående resultat med utgångspunkt i mina teorier och 
frågeställningar.  
 
Kapitel sju består av en diskussion kring resultatet och reflektioner kring detta. Här beskriver 
jag vad jag gjort samt tar upp frågor och intressanta aspekter som framkommit, utifrån min 
egen utgångspunkt. Jag försöker även i denna del att dra generella slutsatser rörande min 
studie och de frågeställningar som ställts. De slutsatser som dras relateras till övrig forskning 
inom området.  
 
Slutligen ges en sammanfattning av studien i kapitel åtta. Här återges uppsatsens alla delar i 
stora drag. Avsnittet syftar till att ge en snabb inblick i studien, dess genomförande samt 
resultat och slutsatser.  
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2. Tidigare forskning  
 
Jag tar i detta avsnitt upp ett urval för mig relevanta studier rörande folkbiblioteket och 
framtid, förändring och identitet med fokus på skilda aspekter. I urvalet av studier fokuserar 
jag på metoder, begrepp och teorier som kan vara användbara eller fungera som inspiration i 
min egen studie. Att få fram likheter och skillnader mellan de studier jag tar upp och även 
med min egen är också ett syfte med detta avsnitt. En del studier rörande framtiden skiljer sig 
från min på så sätt att jag inte kommer att göra en regelrätt framtidsstudie utan studera hur 
andra talar om framtidens folkbibliotek. Jag tycker ändå att följande studier har relevans, som 
bakgrund samt för att påvisa skillnader i perspektiv och utgångspunkter. Då jag undersöker 
debatten och förhållanden i Sverige har jag främst valt svenska och skandinaviska studier. Ett 
undantag är dock Castells teori om informationssamhället som jag menar är välkänd och ett 
relevant inslag i detta område.  
 
2.1 Folkbibliotek, framtid och visioner 
 
En studie som liknar min egen och är av stor vikt är Biblioteken och framtiden (1) från 1991. 
Även om studien har några år på nacken är den av intresse, då jag ämnar göra en liknande 
studie. Genom att den behandla r tiden innan teknikutvecklingen sköt i höjden tror jag att en 
del skillnader framkommer i debatterna, vilket lämpar sig för jämförelse. Jag har fått 
inspiration och idéer av metoder, frågor och presentation genom studien, men också kommit 
fram till vad jag vill göra annorlunda. Fokus i studien ligger på folk- och forskningsbibliotek. 
Jag avgränsar min egen till att endast beröra folkbibliotek. Studien genomförs på så sätt att en 
forskare i varje nordiskt land fått i uppdrag att gå igenom det egna landets framtidsdebatt de 
senaste åren, genom att studera bibliotekspress och bibliotekslitteratur. Forskarna har varit fria 
att strukturera och presentera resultatet utifrån egna önskemål och karaktären på debatten. 
Studien syftar till att spegla sättet som bibliotekarier debatterar framtidsfrågor i ett jämförande 
nordiskt perspektiv samt att undersöka innehållet i debatten. Denna undersökning sågs som en 
första fas och det fanns förhoppningar om att den skulle ligga till grund för fortsatt debatt.39 
En övergripande slutsats är att det förutom i Danmark är brist på debatt och framtidsvisioner. 
Studien är en del av ett projekt, vilket senare följts upp med en ytterligare bok på samma 
tema. I föregående studie efterlystes visioner och tankar om bibliotekens framtid. Detta ledde 
till en konferens som ägde rum i Borås 11-13 november 1991. Biblioteken och framtiden 2 
från 1992 är alltså fortsättning på och uppföljning av tankarna i den första studien. Denna 
andra del består av en sammanställning av konferensens bidrag.40  
 
I Biblioteken och framtiden (1) har samtliga författare presenterat debatten utifrån centrala 
teman de finner i texterna. Dessa teman kan skilja sig åt, men några gemensamma rubriker är 
bibliotekets roll och uppgifter samt automation. Med undantag från Thorhauge presenterar 
författarna de källor de utgått ifrån. Det handlar då om bibliotekstidskrifter, bibliotekslitteratur 
och i det isländska bidraget även viss annan litteratur där frågan behandlas. Reflektioner kring 
debatten i respektive land ges. Hannesdottír menar till exempel att det saknas en öppen, 
allmän debatt. 41 Thorhauge ser den danska debatten som omfångsrik med en konkret och 
praktisk inriktning, där frågan om bibliotekets samhälleliga uppgifter finns med.42 
                                                                 
39 Enmark, red. 1991, [Förord] 
40 Seldén, Lars, (red.) 1992, Biblioteken och framtiden. Bok 2, nordisk idédebatt  [Förord] 
41Hannesdottir, Sigrid Klara, 1991, Isländska aspekter på bibliotekens framtid. Ingår i Enmark, Romulo, (red.) 
Biblioteken och framtiden: Framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress, s. 90. 
42 Thorhauge, Jens, 1991, Systemskifte – traek af diskussionen om bibliotekets situation og fremtid I Danmark. 
Ingår i Enmark, Romulo, (red.) Biblioteken och framtiden: Framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress, s. 9. 
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Representant för Finland, Marja Sarvilinna menar att diskussionen präglas av sökandet efter 
tydliga roller43 vilket också tas upp i det norska bidraget, skrivet av Ragnar Audunson. Han 
menar att man står inför frågan vad ett folkbibliotek skall vara. Hans utförande skiljer sig en 
del från de övriga, då hans bidrag har mer av en analytisk karaktär. Han diskuterar och 
analyserar löpande i texten. Han tar också upp problem han haft med avgränsningar och 
definitioner av begreppet framtid till exempel. Han pekar på att idéer om framtiden även kan 
finnas i texter som behandlar nuet, implicit och han har även med sådant material. Detta är en 
uppfattning som även jag delar och som påverkar valet av material. I mitt fall berodde det 
delvis på en brist på material med uttryckt framtidsperspektiv, och jag fick då söka mig till 
texter som behandlar nuet, men där framtidsfrågor kan utläsas. Förutom tidskrifter har 
Audunson med material från offentliga utredningar.44 I min studie har även jag använt mig av 
offentliga utredningar, dock med syftet att ge en översikt av folkbibliotekets situation. 
                          
Det svenska bidraget skrivet av Staffan Parnell, Bibliotekens framtid – intryck från den 
svenska biblioteksdebatten är det som utgjort den största influensen till min studie. Parnell 
inleder presentationen med en diskussion om metod och analysverktyg han använt sig av. För 
att synliggöra olika ståndpunkter har han valt ett grundläggande förhållningssätt som 
kännetecknar motsättningar, nämligen förvaltarskap respektive anpasslighet. Han menar att 
dessa två representerar teoretiska motpoler i fråga om bibliotek. Han väljer att beskriva 
materialet utifrån dessa motpoler för att kunna problematisera motsättningar i debatten. En 
förklaring av förvaltarståndpunkten är att denna baseras på traditionella värden och ideal samt 
kulturpolitiska dokument. Anpassaren däremot kan ses som en överlevnadsstrategi och i vissa 
extrema fall som opportunism. Parnell betonar att det är ovanligt att debattörer tillhör en 
renodlad typ, utan att det handlar om en skala, där man hamnar mer eller mindre i någon 
riktning. Presentationen sker i form av olika teman, som framkommer i debatten. Han tar 
bland annat upp bibliotekets uppgifter, driftsformer och finansiering, formerna för bibliotekets 
inre arbete, nya medier och biblioteksautomation. Parnell tar inte hänsyn till författare utan ser 
till innehållet i sin analys. På grund av att en helhetssyn saknas menar han att man tvingas 
försöka utläsa framtidsbilder som gäller enskildheter ur materialet. Den grundläggande 
konflikten i folkbiblioteksdebatten menar han visar sig i människors skilda attityder till 
kraven på förändring. 45 
 
Frågan om framtid och visioner för biblioteket behandlas även i Visioner för svenska 
folkbibliotek. Studien skiljer sig från föregående då Kent Fernström i denna magisteruppsats 
undersöker hur bibliotekschefer ser på biblioteket i framtiden och vad de har för visioner 
kring detta. Det rör sig här om lokala biblioteksvisioner och inte ur ett generellt perspektiv 
som föregående studie och även min egen syftar till. Metoden som användes var en postenkät 
med öppna frågor, ungefär som en skriftlig intervju. Detta skickades ut till 75 
bibliotekschefer, alltså verksamhetsansvariga. Frågorna syftade till att få fram strategier, mål 
och visioner för en överskådlig framtid. Det faktum att endast en tredjedel svarade kan säga 
något om hur det står till med framtidvisioner idag. En reflektion kring det stora bortfallet, 75 
%, är också att frågor rörande bibliotekets framtid inte verkar vara av stort intresse.46 En 
övergripande slutsats menar han är att det i materialet är brist på intressanta visioner och att 
det ofta handlar om konkreta frågor när man talar om framtiden, utformade som 
                                                                 
43 Sarvilinna, Marja, 1991, Framtidsdebatten i den finska bibliotekspressen. Ingår i Enmark, Romulo, (red.) 
Biblioteken och framtiden: Framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress, s. 61. 
44 Audunson, Ragnar Andreas, 1991, Framtiden i Norsk biblioteksdebatt. Ingår i Enmark, Romulo (red.) 
Biblioteken och framtiden: Framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress, s. 124-127. 
45 Parnell, Staffan, 1991, Bibliotekens framtid – intryck från den svenska biblioteksdebatten. Ingår i Enmark, 
Romulo (red.) Biblioteken och framtiden: Framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress,s. 171-172. 
46 Fernström, Kent, 2000, Visioner för svenska folkbibliotek , s. 1-3. 
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måldokument. Han menar att det förmodligen hade behövts ett djupgående samtal för att få 
tillfredsställande svar på den typen av frågor han ställde. Han saknar ett mer djupgående 
resonemang kring IT: s inverkan och den framtida yrkesrollen. 47 Han menar också att det är 
brist på utstickande åsikter och utifrån materialet ser han att de tillfrågade har problem med att 
teoretisera sin egen verksamhet.48 
 

2.2 Folkbiblioteket som institution 
 
Folkbibliotek och förändring kan studeras på olika sätt. Ett är att se folkbiblioteket som en 
institution, för att kunna förklara och tolka förändringar i denna. Ragnar Audunson väljer att 
se folkbiblioteket ur detta perspektiv i Change processes in public libraries: a comparative 
project within an institutionalist perspective men behandlar inte så mycket frågan om hur 
biblioteket skall förändras som hur biblioteket som institution hanterar krav på förändring. 
Audunson har jämfört tre olika bibliotek, i tre länder, samt studerat relevanta texter i frågan. 
Jag ser denna studie som relevant för mig på grund av att den behandlar förändring och 
folkbibliotek utifrån institutionsteorier. Jag tror att detta synsätt på folkbiblioteket kan vara 
användbart för min egen studie. En utgångspunkt Audunson har är att folkbiblioteken i alla 
utvecklade länder fram till mitten på 90-talet haft en gemensam profession och ideologisk bas. 
I denna finns en strävan mot delaktighet i samhället, tillgång till kunskap och information för 
allmänheten, jämlikhet och ökad demokrati. Vidare är det kvalitet och inte efterfrågan som 
utgör bas för dokumenten i bibliotekssamlingen och det ska vara en kostnadsfri service.49 
Som jag tidigare nämnt appliceras institutionalismen på folkbiblioteket och detta perspektiv 
poängterar bland annat vikten av existerande struktur, regler, normer och roller inom en 
institution. 50 Forskningsfrågor och hypoteser baseras på ett institutionellt närmande. 
Audunson vill bland annat identifiera utvecklingen av rollen som institutionell ledare och 
möjliga konflikter som kommer från denna roll samt se hur folkbiblioteket hanterar 
utmaningar som kräver förändring och förnyelse.51  
 
Modern institutionsteori används i frågan om folkbibliotekets identitet. Detta görs av Joacim 
Hansson i Om folkbibliotekens ideologiska identitet – en diskursstudie. Huvudfrågor i denna 
studie består av: ”Är det möjligt att tala om någon speciell ideologisk identitet i 
folkbiblioteken?” ”Vad karaktäriserar isåfall denna identitet, speciellt med avseende på 
relationen till andra biblioteks typer samhällspolitiska utvecklingen i stort?”52        Hanssons 
metodologiska utgångspunkter utgörs av diskursanalys med en generell tillämpning av 
hermeneutik igenom studien. 53 Analysen är indelad i tre steg enligt mallen ”mimesis”, som 
innebär att återge en verklighet i verket. Det första steget handlar om att ge en bred 
kontextuell bakgrund för förståelse för aktue ll diskurs. Detta följs av analys av de texter som 
antas formulera denna diskurs. Till sist förs bilderna som presenterats i steg ett och två 
samman samt relateras till den teoretiska ramen. Fokus ligger på att synliggöra det i diskursen 
som är relevant för förståelse av folkbibliotekens ideologiska identitet.54 Källorna består av 

                                                                 
47 Fernström, 2000, s. 47. 
48 Fernström, 2000, s. 45. 
49 Audunson, 1996, Change processes in public libraries – a comparative project within an institutionalist 
perspective, s. 10. 
50 Audunson, 1996, Change processes in public libraries – a comparative project within an institutionalist 
perspective, s. 18-20. 
51 Audunson, 1996, Change processes in public libraries – a comparative project within an institutionalist 
perspective, s. 24. 
52 Hansson, Joacim, 1998, Om folkbibliotekens ideologiska identitet - En diskursstudie, s. 11. 
53 Hansson, 1998, s. 15. 
54 Hansson, 1998, s. 20-21. 
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tidskriftsartiklar, monografier och offentliga publikationer och relevansen avgörs genom att se 
om de bidrar till att avgränsa en diskurs rörande de tidiga folkbibliotekens ideologi.55 Studien 
behandlar processen i hur folkbiblioteken formas till politiska institutioner. Viktiga aspekter 
rörande folkbibliotekets roll och funktion synliggörs genom att uppmärksamma den 
ideologiska och politiska tonen i diskursen. I denna studie används bland annat March & 
Olsens nyinstitutionella teori som jag ser som användbar för min egen studie. Hansson menar 
att man kan analysera ideologi på minst fyra nivåer: samhälle, institutionell, organisatorisk 
och individ. Han koncentrerar sig i sin studie på de två första.56 Angående folkbibliotek och 
ideologi menar han att det inte råder något tvivel om att folkbiblioteken kan ses som politiska 
och ideologiska organisationer.57 En slutsats i studien är att folkbibliotekens ideologiska 
identitet existerar och främst är av konservativt slag. 58 
 
Även Peter Enström ser i Folkbibliotek i förändring folkbiblioteket ur ett institutionellt 
perspektiv.59 Han menar att folkbiblioteket som organisation tillhör två skilda institutioner, 
dels det kommunala fältet och dels folkbiblioteksfältet, vilket tidigare dominerat. Enström ser 
dock att en ökad kontroll och styrning av det kommunala fältet kan leda till förändringar och 
problem för folkbiblioteket.60 De uppfattningar och åsikter som presenteras kan ses i ljuset av 
folkbibliotekets bakgrund med krav på besparingar och nedskärningar samtidigt med en snabb 
teknisk utveckling och ett ifrågasättande av traditionellt tillvägagångssätt. Angående 
brytningstider och omstrukturering, vilka ofta brister i genomförande, argumenterar han för 
att förändringar inte är entydiga, att förändringar är relaterade till identitetsuppfattningar vilka 
i sin tur kopplas till institutionella former. Förändring av folkbiblioteket måste därför förstås i 
ett större sammanhang. Materialet har framkommit ur ett antal intervjuer med nyckelpersoner 
på olika folkbibliotek samt politiker och personer i kommunal- förvaltningsledning. 61 Artikeln 
kretsar kring olika typer av identitet, organisation och förändring. Han tar också upp vilka 
som bör ta initiativ till förändring av folkbiblioteket. Han menar att de ansvariga för detta är 
biblioteksledningen och andra välkända inom folkbibliotekssfären. 62  
 
Ett företagsekonomiskt perspektiv på folkbiblioteket intas i Om folkbiblioteket och dess 
verksamhetslogik av Göran Widebäck. Han har gått utanför biblioteksvärlden för inspiration 
och utgår ifrån ett nummer av Library trends från 1984 i denna artikel. En analys av 
folkbibliotekets karaktär och förutsättningar för verksamhet vilken resulterar i en modell. 
Denna modell menar Widebäck är nödvändig när det gäller att utforma en strategi. I studien 
framkommer folkbibliotekets historia som något som påverkar och bidrar till förändring i 
framtiden. Widebäck gör en liknelse i form av ett janusansikte och menar att folkbiblioteket 
vänder sig både framåt och bakåt i tiden. Folkbibliotekets kärnverksamhet, att låna ut böcker 
och bedriva referensverksamhet har efter hand kompletterats med andra verksamheter. 63 
Detta vidgande av bibliotekets utbud kan vara problematiskt då det leder till att 
biblioteksbegreppet blir luddigt. Vilken kompetens som krävs för verksamheten blir också 

                                                                 
55 Hansson, 1998, s. 23-25. 
56 Hansson, 1998, s. 36-37. 
57 Hansson, 1998, s. 86. 
58 Hansson, 1998, s. 134. 
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komplicerat och vagt då utbudet är så mångsidigt. Han menar vidare att uppfattningen om 
bibliotekets roller och förutsättningar är under kraftig förändring.64  
 
En studie som undersöker och bygger vidare på denna uppfattning är Folkbibliotekets rolle i 
en digital framtid som även denna är skriven av Audunson. Den behandlar folkbiblioteket och 
vilken roll det kan tänkas ha i framtiden. I sin undersökning vill Audunson ta reda på om 
bilderna av folkbiblioteket skiljer sig beroende på intressent. Han frågar bibliotekarier, 
politiker och samhällsmedborgare om vilken roll de anser att biblioteket har/bör ha. Han vill 
på detta sätt få reda på ”institutionaliserade åsikter och förväntningar kring institutionen 
folkbiblioteket”. Något som framhålls är att det inte längre är självklart vad ett bibliotek skall 
vara.65 Enligt Audunson representerar informations- och kommunikationsteknologin en 
mäktig förändringskraft i samhälle och bibliotek. Genom att nya medier uppkommer och det 
nu finns alternativ till det tryckta materialet måste själva dokumentbegreppet omvärderas. 
Genom Internet har folk tillgång till information som biblioteket inte kan konkurrera med och 
han ställer frågan om bibliotekarien och biblioteket behövs. Han menar att man vid en 
komplex och mångtydig situation kan anta att olika grupper har olika framtidsbilder av vilken 
riktning som bör tas i framtiden. 66  
 
Resultatet presenteras genom ett antal modeller där olika ”idealtyper” över bibliotekets roll 
och funktion framkommer. Bilden av Utbildningsbiblioteket är den starkaste i 
undersökningen. Den innebär bland annat att tjäna elever och studenter i 
utbildningssammanhang, samt människor som engagerar sig i livslångt lärande. Audunson 
menar att detta tydligt visar att synen på biblioteket som redskap för utbildning har slagit 
igenom. Inom denna bild finns den av IKT biblioteket, som han menar håller på att slå igenom 
bland folk och politiker. En andra bild handlar om folkbiblioteket som förmedlare av 
värdekultur. Denna bild kopplas till demokrati, rättvisa, att sprida bildning, fritid och en social 
mötesplats.67 Den tredje bilden är den av en komplex institution. Det handlar om att se 
folkbiblioteket som sektorövergripande, och det vanligaste svaret i undersökningen var att 
biblioteket inte ligger närmare vissa områden än andra, utan att det berör alla tjänsteområden. 
Den fjärde bilden handlar om efterfrågan och kvalitetsstyrning. Audunson menar att kravet på 
marknadsstyrning/efterfrågan idag är en stor trend i samhället och inkluderar i princip alla 
offentliga organisationer. Han anser att det blir svårt att argumentera emot avgifter om man 
medger att efterfrågan styr. De yngre är mer positiva till efterfrågansstyrning och även bland 
de professionella, fackutbildade bibliotekarierna syns en tillbakagång vad gäller de 
traditionella uppfattningarna om bibliotek. Några av hans slutsatser i undersökningen är att 
folkbiblioteket behövs även i det IKT baserade samhället, och att bibliotekarien behövs som 
både kulturförmedlare och informationsnavigatör. Han ser att de yngre är mer skeptiska till 
bibliotekets värde i framtiden. 68 
 
En studie som kan sägas inrikta sig på en av de roller Audunson synliggör är Folkbiblioteket – 
en bildande samhällsinstitution i framtiden? Denna magisteruppsats är skriven av Sophie 
Gustavsson. Detta är en typ av framtidsstudie som behandlar frågan om framtidens 
folkbibliotek, där fokus ligger på en traditionell roll för folkbiblioteket, nämligen bildning. 
Gustavsson har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt och den empiriska studien består av tre 
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intervjuer med personer som arbetar på folkbibliotek, har en ledande ställning samt att de 
arbetar på ett bibliotek som nyligen utfört nybyggnation. Dessa urvalskriterier motiveras med 
att hon ville prata med människor som säkert hade tankar om framtiden samt en självklar 
koppling till folkbibliotek.69 Hennes syfte är att ”genom intervjuer och studier av 
folkbibliotekets förhållande till bildning i ett föränderligt samhälle leda fram till en diskussion 
kring huruvida folkbiblioteket kommer att vara en bildande institution”. Hon närmar sig detta 
syfte genom två frågeställningar: ”Vilka, för folkbiblioteket viktiga samhällsförändringar sker 
nu eller kommer att ske inom de närmsta tio åren och hur påverkar de bibliotekets framtida 
verksamhet?” ”Hur ser folkbibliotekets förhållande till bildning ut och hur kommer det att se 
ut i framtiden?” 70 Hon upptäcker att informationsteknik och kunskap är något som betonas i 
intervjuerna.71 Denna uppsats angränsar till min egen då den undersöker tankar om framtidens 
bibliotek. Den skiljer sig då studien intar ett bildningsperspektiv samt att jag undersöker en 
samling texter som uttrycker idéer, alltså i tredje hand. Jag ser också mer till generella 
tendenser i debatten och är inte ute efter att se hur en viss roll framkommer. Jag ser denna 
studie som ett relevant komplement till min egen. 
 
2.3 Framtidens samhälle 
 
Jag bedömer det väsentligt att även ta upp ett par exempel på generella studier om framtiden 
och hur samhället kan komma att förändras. Detta då folkbiblioteket är en del av något större 
och dess framtida utveckling både påverkar och påverkas av det omgivande samhället. 
Manuel Castells teori om informationsåldern är uppdelad i tre volymer med skilda teman, 
varav det första bandet är av störst intresse för mig, då detta bland annat behandlar samhälle 
och kultur. I Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur redogör Castells för 
informationsålderns dynamik och försöker formulera en teori om informationssamhället där 
hänsyn tas till de konsekvenser IT har. Centrala begrepp i hans teori rörande vad som kommer 
att prägla samhället är nätverk, flöden och teknik.72 Han ger tekniken stor uppmärksamhet och 
menar att den påverkar och förändrar hela samhället. Beroende på ny teknik spelar tid och 
rum till exempel mindre roll i samhället. Castells målar upp bilden av ett samhälle som 
baseras på information och möjliggörs genom IT. Utifrån den kapitalistiska ekonomi som 
drivs i samhället antas nätverk utgöra en lämplig form på till exempel företag eller 
organisationer. För fungerande nätverk är viktiga förutsättningar flexibilitet, anpassning och 
decentralisering. Genom att beskriva och förklara processer och samband i samhället försöker 
Castells göra världen förståelig73 Projektet bygger på ett stort antal statistiska källor och 
empiriska studier. Detta för att tillgodo se det överordnade syftet med projektet: ”att föreslå 
vissa element i en förklarande, tvärkulturell teori om informationsålderns ekonomi och 
samhälle, med specifik referens till en ny samhällsstruktur.”74 I och med att han använder 
”informationsåldern” som ett vedertaget begrepp pekar detta på att han ser det som en realitet. 
En kritisk inställning till bilden som framställs samt ett resonerande utifrån alternativa bilder 
eller perspektiv saknas. 
 
Ett annat perspektiv på samhälle, förändring och framtiden intar Emin Tengström med sin 
humanistiska utgångspunkt och kritiska inställning till de nya bilder av samhället som skapas 
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och sprids. Ett exempel på detta kan vara bilden av informationssamhället som Castells ovan 
kan sägas representera. I Hur förändras våra livsvillkor? granskar Tengström några vanliga 
bilder rörande det framtida svenska samhället och utsätter dessa för kritik. Han analyserar 
konsekvenserna ur olika perspektiv och ser både till olika aspekter av samhällslivet och inte 
minst hur individens förutsättningar påverkas på olika sätt. Det förs också en diskussion om 
globala förändringar, olika konsekvenser och frågor som föds ur denna utveckling. Här 
utforskas också hur en väg mot en hållbar modernitet kan nås, vad det goda livet innebär samt 
hur detta kan förverkligas i framtiden. Boken som kom ut 1998 är en fristående fortsättning på 
tankar i Myten om informationssamhället som kom ut redan 1987. 75 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Mina teoretiska utgångspunkter består av två skilda teorier varav den ena syftar till att se och 
förstå folkbiblioteket som en politisk institution med hjälp av en institutionsteori. Audunson 
använde bland annat denna typ av teori för att studera folkbibliotek och förändring, även 
Hanson i frågan om folkbiblioteket och identitet. Då jag i min studie ämnar undersöka 
attityder och åsikter rörande förändring, identitet och framtid för själva institutionen och inte 
för enskilda bibliotek anser jag denna typ av teori relevant. Den andra teorin fokuserar på 
bilden av IT-samhället och utgör även en kritisk granskning av denna. Då materialet jag 
undersöker tar sin början parallellt med ett samhälle i förändring, som präglas mer av 
information och ökad tillgänglighet till informationsteknik vill jag även se materialet ur denna 
aspekt. Jag anser också att det blir mer intressant att se innehållet i debatten i ljuset av ett 
samhällsperspektiv. För min egen del är jag intresserad av större sammanhang och hur saker 
påverkar varandra. Min egen ståndpunkt är av humanistiskt slag, då jag ser till människan och 
hur denna påverkas i samhället. Genom att kombinera teorier som fokuserar på ”det lilla” 
respektive ”det stora” tror jag att man kan förklara och förstå ett problem bättre. 
 
3.1 Den politiska institutionen 
 
March och Olsen erbjuder en teori om politiska institutioner och menar att sociala, politiska 
och ekonomiska institutioner har blivit större, mer komplexa och användbara och därtill även 
viktigare för det samhället.76 De menar också att det krävs ett antagande om institutioners 
självständighet för att fastlägga att institutionerna är mer än speglingar av sociala krafter och 
att de faktiskt påverkar samhället. Undersökningar visar att interna processer, även om de kan 
vara utlösta av externa händelser, påverkar utvecklingen. Man fokuserar på institutioner i ett 
demokratiskt sammanhang som präglas av ideologi.77 I institutioner ser man två nivåer av 
regler för verksamheten. Det är dels arbetssätt, strategier, rutiner och teknologier och dels 
trosuppfattningar, paradigm, politiska och kulturella betingelser och uttrycker institutionens 
ideologi. 78 Politiska institutioner har regler och rutiner som definierar lämplig handling 
mellan roll och situation. Institutionen ska avgöra situation, vilken roll som uppfylls och 
skyldigheter rollen har i den situationen. När individer kommer in i institutionen försöker de 
upptäcka och får lära sig reglerna. Enligt March och Olsen kan politiska institutioner 
förverkliga både ordning, stabilitet, förutsägbarhet, men även flexibilitet och 
anpassningsbarhet genom regler och en logik om vad som är passande.79 Ett grundläggande 
perspektiv i boken innebär att man förutsätter att politiska aktörer drivs av institutionella 
roller och plikter såväl som, eller istället för, beräknande egenintresse, att politiken 
organiseras kring konstruktion och tolkning av mening såväl som, eller istället för, att skapa 
val, samt att rutiner, roller och former i institutioner utvecklas genom en historieberoende 
process.80  
 
Att institutioner till stor del styrs av regler får olika konsekvenser. Bland annat medför detta 
att en individs självständiga beteende ersätts med ett regelstyrt beteende. Rutiner omfattar 
kollektiva och individuella identiteter, intressen, värderingar och världssyn. Rutiner kan vara 
effektivt då de till exempel möjliggör att flera olika aktiviteter kan koordineras samtidigt. 
                                                                 
76 March, James G.  & Olsen, Johan P. 1989, Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics, s. 
1. 
77 March & Olsen, 1989, s. 18.  
78 March & Olsen, 1989, s. 22. 
79 March & Olsen, 1989, s. 160-161. 
80 March & Olsen, 1989, s. 159. 
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Rutiner kan också bidra till att minska konflikter genom att tillföra meningskoder om 
underlättar tolkning av mångtydiga världar.81 March och Olsen tar upp fem nyckelelement 
rörande politiska institutioner, regler och olika konsekvenser av dessa. Det första är att 
agerande i institutioner ofta sker utifrån vad som anses lämpligt utifrån de värden och den 
kultur som institutionen präglas av, snarare än faktorer som kostnad och effektivitet. Det 
andra elementet innebär att det institutionella agerandet, som präglas av rutiner och regler, 
även gäller i nya situationer, då det ofta utformas speciella rutiner för att handskas med just 
nya situationer och förändring. Man menar också att historisk erfarenhet reflekteras i regler, 
vilket ofta medför att individen ges tillgång till regler, men går miste om erfarenheten utifrån 
vilken reglerna uppstått. En fjärde beståndsdel tar upp det faktum att vissa regler förutom 
ordning också kan skapa konflikter, motsägelser och tvetydighet. Det sista antagandet innebär 
att det är förtroende och en säkerhet på att lämpligt beteende kan förväntas inom institutionen 
som håller ihop regelsystemet.82 
 
Fristående kritik rörande politiska institutioner visar på tre skilda uppfattningar. Den första 
innebär att politiska institutioner kritiseras för att vara stela och inkompetenta, inkapabla till 
att snabbt och på ett klokt sätt anpassa sig till förändringar i ekonomin och läget i landet. På 
grund av sin utformning kan de inte hantera de mest påtagliga och brådskande problemen i 
samhället. Den andra handlar om att institutioner beskrivs som för ingripande och kraftfulla. 
Detta kan leda till att individuell och institutionell integritet och frihet försvinner. Även om en 
övergång skett i många länder, till att institutioner sköts på en mer lokal nivå finns det 
önskningar om ökad decentralisering. Samtidigt så handlar den tredje aspekten om bristen på 
ett nationellt syfte. Här framkommer bilden av det politiska systemet som bestående av stora 
organiserade intressegrupper, speciellt med ekonomiska intressen och att nationella och 
mindre gruppers intressen samtidigt ignoreras. Detta har lett till förslag som att stärka 
institutionen med breda nationella frågor, eller att öka uppmärksamheten mot ekonomi och 
samhälle eller låter institutioner stå till svars för samhället som helhet, istället för bara en del 
av det.83  
 
3.1.1 Omvärld och förändring 
 
Institutioners agerande kring framtiden bygger till stor del på traditioner och gamla lösningar 
och institutionens lärande utgår ifrån historieberoende rutiner och normer snarare än 
förhoppningar och förväntningar på framtiden. Detta kan innebära att det kan vara svårt att 
frambringa förändring. Generellt sett ser man att identitet, lämplighet och historiska 
traditioner spelar större roll i beslut än faktorer som kostnader och fördelar.84 Förändringar i 
en institution kan skapa reaktioner på andra plan, vilket kan försvåra och förhindra 
förändringar. Ju mer integrerad en institution är i större politisk ordning, där förändringar i en 
institution kräver förändringar i andra institutioner, desto mindre troligt är det med 
förändringar.85 Man har inom forskningen identifierat olika perspektiv, eller typ av 
förändringsprocesser som sker i institutioner. Dessa perspektiv används för att kunna tolka 
förändringar och handlingar i institutioner. Jag har försökt sammanfatta de olika perspektiven 
nedan, för att få en uppfattning om skillnader dem emellan. 
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• Applicering av standard procedurer eller regler som uppkommer genom variation och 
urval.  

• Handling som problemlösare, olika alternativ jämförs. 
• Experimentellt lärande, ”trial and error.”  
• Som ett resultat av konflikt vilket leder till konfrontation och förhandlingar. 
• Genom ”smitta”; förändring sprids från en institution till en annan. 
• Man introducerar nya medlemmar, med andra attityder, förmågor och mål. 

Förhållanden eller strategier i institutionen påverkar handlingar genom att ändra mix 
av deltagare.86 

 
För en långsiktigt framgångsrik institution är det centralt att man tar hänsyn till omgivningen 
och dess förändringar. Ett bekvämt antagande om institutioner är att de anpassar sig till 
passiva omgivningar. Faktum är dock att institutioner delvis skapar sin omgivning och de 
komplikationer som uppstår är betydande. När miljöer skapas är handlingarna som görs för att 
anpassa till miljön delvis svar på tidigare handlingar av samma aktör, som reflekteras via 
miljön. En del institutioner tenderar att leva i sin egen värld och anpassar sig inte till 
omvärlden och övriga aktörer. Dominanta grupper kan skapa en omgivning de inte behöver 
anpassa sig till, men som andra aktörer måste agera utifrån. Det finns en tendens till att starka 
institutioner missköter övervakning och inte lär från sina erfarenheter. Detta agerande får 
negativa konsekvenser, dels i form av att man blir mindre kompetent i omvärldsbevakning 
och lärande och dels finns risken att en sådan institution inte kan klara sig på andra villkor. 
Man är så van att skapa omgivningen och inte anpassa sig till denna, att det blir svårt då 
förutsättningarna förändras. 87 Även om institutionen påverkas av omvärlden på olika sätt så 
skiljer sig förutsättningarna för förändring beroende på utgångspunkt. Till exempel så leder 
misslyckande i en organisation inte alltid till förändring, medan succé ofta gör det. Detta kan 
förklaras med att misslyckande kan leda till förändringsstress och det negativa beteendet 
fastnar istället i systemet. Succé däremot kännetecknar kompetens och frihet vilket medför 
större möjligheter att skapa en förändring. 88 Angående förändring av institutioner lyder ett 
antagande om institutioner att ”etablerade institutioners ordning råder tills omvärldens krav på 
förändring är betydande.”89  
 
3.1.2 Hur en institutionskultur växer fram, utifrån individen. 
 
Då man undersöker hur institutioner formar politik och hur mening skapas är vanliga 
utgångspunkter för att förklara denna process faktorer som: erfarenhet, att tolka andra, 
förväntningar och preferenser. När det gäller hur mening skapas i institutioner tar March och 
Olsen upp tre utmärkande inslag i denna utveckling vilka skiljer sig från de ovanstående. I 
deras perspektiv läggs fokus på vilket sätt man tillskriver mening och värde till sitt förflutna 
och till framtiden, hur förståelseprocessen av världen under vissa villkor blir ett etablerande 
av den världen och hur tolkning, förutom redskap för andra processer som beslutstagande, 
också är av centralt intresse i sig själv. 90  De menar att meningsskapande och tolkning av 
individen ofta sker på subjektiva, snedvridna grunder. Detta kan exemplifieras genom att 
individer ofta ser saker på ett sätt som bekräftar deras tidigare erfarenhet och åsikter. 
Individen tillskriver också framgångsrika konsekvenser av det egna agerandet och sämre av 
andras agerande då det rör sig om ett samarbete, detta för att framhäva den egna 
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delaktigheten. Man formar även tolkningar av historien för att betona avsikten och överdriver 
då pålitligheten både av historiska data och av historien själv.91 March och Olsen redogör för 
vissa faktorer som kan bidra till förståelse när det gäller hur det går till när individer införlivas 
i en institution och vilka faktorer som är viktiga. Till exempel ser individen i så hög grad som 
möjligt det den vill se. Man tenderar också att tycka om det de flesta man har kontakt med 
tycker om. De flesta inom politik får förlita sig på informationskällor gällande vad de ser och 
tycker om, och är inte själva ögonvittnen till stora händelser och kan ta ställning personligen. 
Individen har ofta svårt att se andra saker än vad pålitliga kollegor ser. I samband med detta 
kan man också se att individen tenderar att ha en positiv inställning gentemot de man litar på 
och deras beslut och negativ sådan när det gäller de man inte litar på. Det som avgör om 
individer känner sig integrerade i ett system är i hur hög grad de tycker om det som sker. 
Interpersonella relationer har stor betydelse och även samspelet mellan att se och att tycka 
om. Förtroende framkommer som en central faktor som medverkar till hur individen formar 
sina åsikter. Man kan se att vanliga tendenser i ett system där mening utvecklas är att det 
bildas grupper inom systemet. Inom dessa delar man tolkningar och preferenser, men inte 
mellan olika grupper i institutionen. Genom att situationen tillåts fortgå bildas grupper, ibland 
med helt olika uppfattningar. En lösning är att genom en konfrontation driva fram en öppen 
konflikt, ur denna kan en ny samling åsikter skapas.92 
 
3.2 Bilder av samhället 
 
För att förstå institutioner och det klimat som omger detta ger jag mig nu in i ett vidare 
perspektiv, nämligen olika bilder av samhället och synpunkter på dessa. I ett modernt 
samhälle menar Tengström att något centralt som präglar detta är benägenheten att blicka mot 
framtiden och en strävan efter framsteg. I och med detta skapas olika bilder av framtiden, 
vilka han menar syftar till att måla upp en önskvärd eller möjlig framtid. Han anser dock att 
det är skapade bilder och inte någon sanning eller oundvikligt öde. Tengström menar att alla 
dessa bilder är skapade i ett syfte, av människor.93 Han är kritisk mot den betydelse 
information tillskrivs i vårat samhälle och till de höga förväntningar kring IT som 
förändringsfaktor. 94 Tengström menar att IT kan blåsa liv i den populära tanken om 
kontinuerliga framsteg. Han menar att ny teknik kan locka till att dra stora slutsatser om 
möjligheter med tekniken95 Det finns en övertro på ny teknik och dess positiva effekter för 
samhället och Tengström varnar för en ”mystifiering” av IT. Han önskar en mer realistisk syn 
på IT men befarar att det inte kommer ske. Enligt honom har idén om eller bilden av 
informationssamhället och IT slagit igenom stort. Detta menar han beror på att de intressenter 
som sprider tron på IT: s stora möjligheter i det framtida samhället har alltför mycket 
inflytelse över olika delar i samhället. Spridandet och införlivandet av bilden möjliggörs dels 
genom skickliga marknadsförare, som har lyckats framställa tekniken på ett lockande sätt och 
dels har vissa specialistgrupper samtidigt sett en möjlighet i att passa på att använda IT för att 
öka efterfrågan på deras tjänster och kompetens. Man har också lyckats få vissa inom 
politiken att se möjligheter med IT. Till exempel kan en sådan vara att utveckla näringslivet 
och motverka arbetslösheten med hjälp av den nya tekniken. Då IT är en ny, modern teknik 
som ges höga förhoppningar inför framtiden kan den ses som en symbol för framtid och 
framsteg. Denna koppling kan bidra till att yrkesgrupper ser användandet av denna teknik som 
ett sätt att höja sin yrkesstatus på. I samband med den stora fokuseringen och tron på tekniken 
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som är utbredd i dagens samhälle pekar Tengström på den västerländska kulturen och dess 
enorma tillgång på maskiner och redskap, allt i syfte att öka effektiviteten. Effektivitet och 
teknik kan knappast vara ett självändamål, utan ett medel för att uppnå ett högre mål. Han ser 
en fara i att tekniken istället alltmer utgör innehållet i kulturen och ersätter värden och 
ideologier, vilket kan skapa tomhet och främlingskap mellan människor. Med anledning av 
detta pekar Tengström på vikten av att fråga sig vilka generella mål man har för samhället och 
vilka värden individen vill förverkliga i sitt liv. 96 Tengström är av uppfattningen att 
samhällets förändringar inte styrs av den tekniska utvecklingen utan kan ta olika riktningar 
beroende på vad mänskliga aktörer väljer. Hur framtidens samhälle ser ut beror alltså på vilka 
val olika aktörer gör och även vilka aktörer som är inflytelserika att påverka i denna fråga  97 
 
Tengström nämner också bilden av kunskapssamhället, som han ser som något annat än IT 
samhället. Hans vision av ett kunskapssamhälle innebär att alla typer av kompetens och 
kunskap ses som viktiga och att man inser att alla är beroende av varandras kompetens. Det 
finns tendenser till att kunskap och kompetens kopplas till produktion av varor och tjänster, 
men det finns alltså andra områden som är lika viktiga men inte mätbara på samma sätt, till 
exempel vård och skola (bibliotek).98 Han ser inte IT som en nyckelfaktor i detta samhälle 
utan menar att det bara kan förverkligas genom att öka medborgarnas intresse och 
engagemang för utbildning. 99 
 
3.2.1 Om IT: s betydelse för individen 
 
När det gäller individen och IT diskuterar Tengström främst problemet med ett växande 
informationsflöde, bland annat i arbetslivet. Den stora mängden information leder till en ökad 
svårighet att finna den information man söker. En lösning på detta problem menar han kan 
vara att ta hjälp av en navigationsexpert, som kan ge kunskaper i informationsökning. En 
innehållsexpert som kan ta fram material, göra urval och värdera informationen ses som ett 
relevant komplement till denna. Det ökande informationsflödet kan ställa till problem även i 
individens roll som medborgare. Tengström menar att det krävs mer idag för att följa med i 
utveckling, förstå rättigheter och skyldigheter i samhället. Vad gäller lagar, regler, och 
myndigheter blir det alltmer att hålla reda på. De mest utsatta grupperna anses vara 
invandrare, äldre och lågutbildade. Han ser detta problem med informationsmängden och 
oförmåga att hantera detta och ta reda på vad som krävs, att inneha tillräcklig information, 
som ett hot mot demokratin. I denna fråga spelar IT en roll och Tengström menar att denna 
nya teknik kan försvåra situationen då det krävs ytterligare, ny kompetens för att hantera 
denna. Det är nya redskap att lära sig, nya sätt att tänka och de utsatta grupperna kan befinna 
sig i en ännu svårare situation100 
 
3.2.2 Uppgifter för framtiden 
 
Framtida uppgifter är relaterade till globalisering och samhälle i förändring. Genom handel, 
turism och invandring startade utvecklingen av mångkulturella samhällen och detta kommer 
också att fortsätta i framtiden. I framtiden ser han, med anledning av globalisering och 
mångkulturella samhällen, en viktig uppgift i att öka beredskapen inför möten med andra 
kulturer. Att skapa förståelse för andra kulturer ser han som en ny viktig folkbildningsuppgift. 
Han gör kopplingar mellan begreppen bildning och förförståelse och menar att det är samma 
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sak, en definition är ”det som är kvar när vi glömt vad vi lärt oss”. Idag och inför framtiden 
krävs en annan folkbildning, för att skapa en ny gemensam referensram, som saknas idag i 
samhället på grund av mångfald.101  Då en amerikansk förståelse av världen dominerar i 
massmedia vad gäller kultur och underhållning ligger det folkbildningens uppgift i att finna 
former som utgör motvikt till detta inflytande. Tengström reflekterar över faran i att IT tar 
över, då det kan vara mer spännande med nya häftiga medier istället för bok- och 
studiecirklar, men kommer till slutsatsen att det ena inte behöver utesluta det andra. De olika 
medierna kan komplettera varandra. Den snabbaste vägen till förståelse av ”den andre” menar 
han går genom skönlitteratur och därför är ett förslag studiecirklar där man tar upp icke 
”västerländsk” litteratur.102 Han menar att olika skillnader mellan till exempel information 
och underhållning, samt ren underhållning och kulturaktiviteter suddas ut och han anser att 
man behöver skilja på dessa olika former. 103 Förslaget om den nya folkbildningsuppgiften 
menar han syftar till ökad självreflektion inom landet, förutom global förståelse. Uppgiften 
bygger på en humanistisk grundsyn och förutsätter ideologiskt inblandning104 
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4. Metod 
 
Jag kommer här att ta upp olika aspekter av metoden som tillämpats i denna uppsats och 
inleder med ett avsnitt om litteratursökning. Detta följs av en teoretisk beskrivning av 
metoden som sedan övergår till att innefatta konkret teknik och arbetssätt. Detta följs av en 
redogörelse för det material jag använt, hur jag gjort mitt urval, samt olika aspekter rörande 
dessa områden. 
 
4.1 Litteratursökning 
  
Litteratursökningarna har gått till på olika sätt. Jag har gjort åtskilliga sökningar i 
bibliotekskataloger (exempelvis LIBRIS, GUNDA och Högskolan i Borås) databaser 
(Nordiskt BDI- index, LISA, Kulpol osv.) och även botaniserat på Internet. Relevant litteratur 
har även funnits genom litteraturlistor på magisteruppsatser och litteratur jag funnit. En annan 
metod har varit att gå igenom hyllorna för biblioteksfrågor i de bibliotek jag besökt 
(Göteborgs Stadsbibliotek, Universitetsbiblioteket i Göteborg samt Högskolebiblioteket i 
Borås), då jag märkt att man ofta missar relevant material vid endast katalogsökning. Det kan 
vara svårt att förutse vilka ämnesord som används. Sist men inte minst har jag fått ett flertal 
relevanta litteraturtips genom min handledare.  
 
 
4.2 Vetenskapssyn - Hermeneutik 
 
Då jag, i egenskap av student, anser att det inte finns någon objektiv sanning att finna rörande 
frågan om framtiden och folkbiblioteket, ser jag det mer relevant att i detta sammanhang 
försöka få en ökad förståelse, att tolka olika fenomen som synliggörs. Liksom Hansson menar 
jag att jag genom mitt urval av material och metod skapar en bild av något. Denna bild är inte 
objektiv utan ett resultat av min tolkning och förförståelse.105 Inom den hermeneutiska 
vetenskapstraditionen är en viktig utgångspunkt förförståelse, vilket innebär att man aldrig 
möter något förutsättningslöst utan alltid har någon slags uppfattning eller förståelse som 
påverkar hur jag uppfattar och tolkar materialet. När vi närmar oss en text, som i mitt fall, så 
bär jag med mig erfarenheter som bildar en bakgrund utifrån vilken jag förstår eller inte 
förstår materialet. Förförståelse är något nödvändigt, eftersom man utan denna inte kan närma 
sig materialet. Man måste börja med vissa idéer om vad man ska leta efter, vad som är 
meningsfullt.106 Jag är medveten om att man har både medveten och omedveten förförståelse 
och att det påverkar resultatet av tolkningar.107 Min förförståelse av debatten om framtidens 
bibliotek i Sverige är att det inte finns så många utvecklade visioner, utan mer av ”små” 
tankar i form av farhågor och förhoppningar. Jag tror också att många tänker ungefär 
liknande, då det nu till exempel talas mycket om användaren och dennes behov. Jag tror alltså 
att det finns tendenser till en likriktning i debatten och att man riktar in tankar på framtiden till 
små saker, som vissa enskilda system, eller typer av bibliotek, olika aspekter som ses i ett 
framtidsperspektiv. Att enskilda bibliotek kan ha planer, men att verksamheten i ett nationellt 
perspektiv inte har gemensamma mål och visioner, och institutionen förändras därför inte så 
mycket.  
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För att kunna göra en tolkning och få förståelse är det viktigt att känna till sammanhanget, 
kontexten, i vilken till exempel en text befinner sig i. Man måste alltså ha viss kunskap och 
kännedom om det samhälle, politik, ekonom, kultur som texten är placerad i. 108 Då jag själv 
levt i samhället under den tid och under de förhållanden som behandlas i artiklarna anser jag 
mig inneha en del kunskap om kontexten för materialet. Detta kan dock även utgöra ett 
problem, då den förförståelse jag har kan påverka mina tolkningar på olika sätt. Genom 
litteraturgenomgång av området tillägnar jag mig kunskap i området som kan minska risken 
för ”feltolkningar”. När det gäller själva tolkningen och hur man skall avgöra vad som är en 
bra sådan finns det två perspektiv. Det ena representeras av Gadamer och är textorienterat, där 
man inte tar hänsyn till författaren. 109 Det andra perspektivet kan sägas representeras av 
Quentin Skinner, som är idéhistoriker. Enligt detta perspektiv anses en bra tolkning vara en 
som överensstämmer med författarens avsikt. Då det finns mycket som talar för att den bästa 
metoden att avgöra tolkningar är att använda båda perspektiven strävar jag efter detta i min 
studie.110 Jag intar en öppen position gentemot andra tolkningar då jag är medveten om att 
man aldrig kan vara säker på att ens egen tolkning är den ”rätta”.111  
När det gäller samhällsvetenskap är ett problem att det man undersöker redan är tolkat innan, 
av personen som säger något eller skriver en text. Det handlar alltså om en dubbel tolkning, 
att förhålla sig till en värld som redan är tolkad av sociala aktörer. Mitt förhållningssätt är att 
ge framställningarna en huvudsaklig betydelse, bland annat därför att det är aktörernas egna 
uppfattningar om vad de gör som ger deras handlingar mening och identitet, alltså måste 
forskningen bygga på dessa beskrivningar.112  
 
4.3 Att analysera text – med utgångspunkt i idé- och ideologianalysen  
 
Det produceras en oändlig mängd texter vilka får konsekvenser genom att människor läser 
och refererar till dem. En utgångspunkt för mig är att texter är viktiga i moderna samhällen. 
Därför känns det relevant att granska just texter för att synliggöra innehållet i dessa.113  
 
I arbetet med texter är läsning, analys och tolkning en sammanvävd process. För att resultatet 
ska vara möjligt att kontrollera är det viktigt med fotnoter, vilket jag tagit fasta på och 
försöker vara utförlig med.114  Enligt Olausson kan till exempel tidningsartiklar, som jag valt, 
vara en lämplig text att analysera. Texterna behandlas olika beroende på typ av text. Mitt 
arbetssätt kan liknas vid den hermeneutiska cirkeln, som innebär en ständig rörelse mellan 
helhet och del, alltså mellan det som ska tolkas och den kontext detta befinner sig i. Då man 
hänvisar en tolkning av helheten måste man hänvisa till en tolkning av delarna och tvärtom. 
Tolkningar motiveras alltid genom hänvisning till andra tolkningar. Jag har hela tiden pendlat 
mellan att försöka tolka enskilda formuleringar och hela verket. 115  
 
Att använda en text som forskningsobjekt skiljer sig från vetenskap utifrån empiriskt material. 
Detta visar sig till exempel i användning av teori. Vid undersökning med empiriskt material 
som grund för analys handlar det ofta om att pröva en teori mot empirin medan det, ofta i 
textanalyser, handlar om att använda en teori för att bättre förstå en text. Det är på detta sätt 
                                                                 
108 Gilje & Grimen, 1992, s. 189. 
109 Gilje & Grimen, 1992, s. 196-197. 
110 Gilje & Grimen, 1992, s. 199-200. 
111 Gilje & Grimen, 1992, s. 203. 
112 Gilje & Grimen, 1992, s. 179-180. 
113 Bergström & Boreus, 2000, s. 12-13. 
114 Olausson, Lennart, 1994, Från text till text. Ingår i Olausson, Lennart  (red). Idéhistoriens egenheter: Teori- 
och metodproblem inom idéhistorien, s. 11-12. 
115 Gilje & Grimen, 1992, s. 191-193. 
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jag använder mina teorier. Jag använder dem för att öka förståelse av materialet ur olika 
aspekter och tolkar även resultatet utifrån dessa.116 
 
Ordet idé kan ha två betydelser, dels en föreställning om verkligheten, men också en 
värdering av företeelser eller en föreställning om hur man bör handla.117  Jag använder båda 
dessa betydelser i min analys, eftersom det i texterna återfinns både föreställningar samt 
förslag på agerande. Den inriktning av idéanalys som liknar min egen är då man utgår från att 
vilja analysera förekomsten av idéer i allmänhet, utifrån debatter eller på något sak- eller 
politikområde. Bergström och Boréus menar att idé- och ideologianalysen som metod 
möjliggör ännu fler och olikartade samhällsteoretiska utgångspunkter än diskursanalys. Idé- 
och ideologianalyser kan också tillämpas inom flera akademiska områden och är 
mångvetenskapliga. Analyser har utförts inom till exempel statsvetenskap, historia, pedagogik 
och idé- och lärdomshistoria.118 Analysen är alltså användbar för många olika typer av 
frågeställningar och ämnen och är i högre grad än lingvistisk- och diskursanalys en etablerad 
tradition inom samhällsvetenskaplig forskning.  
 
Startpunkten är texten som genom läsning analyseras och ges struktur. Detta gör jag genom en 
tematisk uppdelning av innehållet i texterna vilket gör materialet mer överskådligt och en 
utgångspunkt för fortsatt analys och jämförelser. Då mitt material består av drygt 20 artiklar 
fokuserar jag inte på den enskilde författaren utan är mer intresserad av debatten i sin helhet, 
och de idéer som framkommer, i likhet med Parnell. I tolkningen då jag försöker tillägna mig 
förståelse rörande varför debatten ser ut som den gör tas dock en viss hänsyn till 
författarna.119 Jag kommer dock inte att analysera författarna som individer, utan mer 
generellt utifrån hur yrke, intresse och förhållande till biblioteksinstitutionen kan påverka. 
För att identifiera idéer och eventuella skillnader i riktningar i debatten gör jag alltså en 
”allmänt hållen” idéanalys. Detta innebär att jag utifrån det insamlade materialet kategoriserar 
innehållet utifrån centrala teman. I utformningen av dessa teman har hänsyn tagits till; mitt 
syfte, Parnells rubriker samt övrig tidigare forskning. Jag har även tagit hänsyn till 
analysmaterialets innehåll och karaktär. De teman som används är yttre former, inre struktur, 
folkbibliotekets roller, utbud/uppgifter, bibliotekariens roll/kompetens samt farhågor och 
förhoppningar. För att synliggöra grundläggande skillnader i utgångspunkter använder jag 
mig av begreppen Parnell använde; anpassare och förvaltare.120  
 
4.4 Material och urval  
 
För att finna relevant analysmaterial gick jag systematiskt igenom de svenska 
bibliotekstidskrifterna. Dessa var Biblioteksbladet, bis, Ikoner – vision och tradition, Tidskrift 
för dokumentation samt DIK. Mitt slutgiltiga urval består av 21 artiklar, fördelade mellan 
Ikoner, BBL samt bis. Detta på grund av att jag fann artiklar av mest relevans i dessa. Jag ser 
inte detta som ett problem då jag inte eftersträvar jämförelse mellan olika tidskrifter. Jag anser 
också att då jag vill beskriva debatten får jag ta vara på den där den finns. En första reflektion 
kring materialet var att det inte fanns så mycket tillgängligt.  Förutom i Ikoner, där jag fann 
gott om material, var det svårt att finna artiklar om framtiden. Detta gjorde att jag i vissa fall 
inte kunde göra så mycket urval, utan helt enkelt fick ta det som fanns. Att antalet artiklar är 
21 beror dels på en svårighet att finna ytterligare relevanta artiklar, men främsta orsaken är att 
                                                                 
116 Olausson, 1994, s. 12-14. 
117 Bergström & Boréus, 2000, s. 148. 
118 Bergström & Boréus, 2000, s. 153. 
119 Olausson, 1994, s. 18-20. 
120 Parnell, red. Enmark, 1991, s. 171-172. 
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jag ser att innehållet i dessa är tillräckligt för mig att synliggöra en bild att analysera utifrån. 
Då jag utfört studien ensam krävs det också mer tid och 21 artiklar har varit tillräckligt stor 
arbetsbörda. Vissa av tidningarna hade mer journalistisk inriktning och byggde artiklarna på 
referat och intervjuer istället för att personerna som innehar åsikter själva skriver ner dessa. 
Dessa valde jag bort. Resultatet kan ha påverkats av detta. Jag ansåg dock att det ur källkritisk 
synpunkt skulle bli problem med hur tillförlitligt materialet är, om artikelförfattaren vinklar 
och väljer ut det som för denna är intressant. Som urvalskriterier har jag även utgått ifrån att 
det material som används säger något om folkbibliotek och framtiden. I vissa artiklar uttrycks 
denna diskussion klart medan det är mindre synligt i andra. Ofta används andra begrepp än 
just framtid, såsom utveckling, förändring eller liknande. Liksom Enmark uppmärksammar är 
jag medveten om att man endast kommer åt skriftligt material i frågan och att det förmodligen 
finns mycket att hämta från konferenser till exempel. 121  Jag hade en idé om att undersöka 
konferensmaterial i stället, men fann det svårt att komma åt material som var användbart. De 
dokument som fanns var relativt få och bestod av stolpar till de föredrag som hållits. 
 
Jag ser att framtidstemat var populärast i början av tidsperioden och har därför fler artiklar 
därifrån. Då det är viktigt att urvalet representerar olika perspektiv och uppfattningar i en 
fråga122  har jag gjort avvägningar kring vilka artiklar som kan ge en intressant diskussion och 
försökt att få olika infallsvinklar samt representationer från flera tidningar. Det har dock varit 
svårt med en jämn fördelning, då Ikoner, på grund av sin utformning och funktion är mer av 
ett medium för visioner och i mitt fall passat bäst. Alltså kommer en övervägande del av 
artiklarna från denna tidskrift, men jag anser inte detta vara något problem då jag vill spegla 
debatten, och om den främst förs i den tidningen så är det inte så mycket att göra åt. 
Författarna till artiklarna är främst yrkesverksamma inom biblioteksområdet, såsom 
bibliotekarier och bibliotekschefer, men det finns även de med annan bakgrund samt de som 
tidigare varit yrkesverksamma men som nu sysslar med annat. Det kan handla om 
kulturjournalister, konsulter, företagsledare och så vidare. Då jag vill ha en spridning av 
åsikter i materialet ser jag detta som positivt för en intressant analys. 
 
4.4.1 Presentation av tidskrifter 
 
Biblioteksbladet (BBL): Biblioteksbladet ges ut 10 ggr/år av Svensk Biblioteksförening. 
Målet är att granska och spegla nationell och internationell biblioteks- och 
kulturpolitik Artikelförfattarna ansvarar själva för innehållet i sina artiklar. Svensk 
Biblioteksförening är en ideell förening som vill verka för ett nationellt bibliotekssystem med 
hög standard. Man vill synliggöra bibliotekens roll fö r demokratin och vill ha samarbete 
mellan olika bibliotek och med andra institutioner. Man vill också främja samhällelig 
informationsförsörjning, läsning och bildning. Man ser till att bibliotekslagen följs i hela 
landet. Man arbetar även med att sprida kunskap om bibliotekslagen till allmänheten. Genom 
kontakt med myndigheter på alla nivåer vill man skapa medvetenhet om bibliotekens 
betydelse som informationsförsörjare. Man ger också kurser för att höja personalens 
kompetens.123  
 
bis: har funnits sedan 1969 . BIS ges ut 4 ggr/år av föreningen Bibliotek i Samhälle. Aktuella 
biblioteksfrågor debatteras, såväl internationella som nationella. Föreningen BiS menar att 
information har blivit en handelsvara som inte alla i samhället kommer åt, vilket kommer leda 

                                                                 
121 Enmark, (red.) 1991, [Förord].  
122 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, 1997, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, s. 131. 
123 http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/   [2004-09-09] 
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till att kunskapsklyftor kommer växa fram. Kring detta vill man sprida medvetenhet kring 
genom föreningen. Man vill också arbeta för folkbildning och aktivt försöka nå de som inte 
använder biblioteket idag. Man efterfrågar förändring av bibliotekslagen, där staten skall 
garantera ett jämlikt bibliotekssystem i hela landet. Målet är ett bibliotek som utgör en motpol 
mot det angloamerikanska inflytandet i samhället. Genom att deltaga i biblioteksdebatten 
samt initiera eller deltaga i andra gruppers aktioner som har liknande syften som BiS arbetar 
man för detta.124 
 
Ikoner - vision och tradition: ges ut 6 ggr/år med start 1998. Det är en fristående publikation 
som ges ut av Bibliotekstjänst. I första hand är Ikoner en bibliotekstidskrift, men man 
poängterar att Ikoner i viss mån också kan fungera som allmän kulturtidskrift. Skribenter och 
debattörer ges stort utrymme att fylla tomrummet ”mellan det som finns och det som inte 
funnits.” BTJ är ett kunskapsföretag som vill erbjuda biblioteken de bästa lösningarna 
gällande inköp, leverans och tillgängliggörande av alla former av information via alla 
tänkbara media. Detta försöker man åstadkomma genom samverkan med bibliotek och 
leverantörer. Man vill underlätta för biblioteken när det gäller att gallra i det ökande 
informationsflödet och producerar även egna databaser.125 
 
4.5 Metoddiskussion 
 
En fördel med idéanalysen är att det finns möjlighet att tillskriva vikt till författarna vilket är 
en anledning till att jag valt denna metod. En annan fördel är att denna typ av analys passar 
bra då man vill synliggöra idéer och uppfattningar på ett tematiskt sätt. Alternativa metoder 
kan vara att intervjua ett antal personer som kan tänkas ha något att säga om framtiden. Detta 
skulle dock i stor utsträckning likna den studie Kent Fernström genomförde då han skickade 
enkäter till bibliotekschefer runt om i landet. Man skulle också kunna tänka sig att välja ett 
antal personer som framkommer i debatt om framtiden för att djupare undersöka deras 
visioner och idéer. Jag vill dock ge mer av en översiktlig bild av hur innehållet i debatten ser 
ut och inte fördjupa mig i ett fåtal, varför jag ser den valda metoden bäst lämpad. Ett 
alternativ, vad gäller materialurvalet, kan vara att undersöka artiklar i dagspress, vilket 
förmodligen skulle ge en annan typ av bild. Jag är dock intresserad av uppfattningar rörande 
biblioteksfrågor, utifrån olika aktörer, och ser artiklar från bibliotekspress som mest relevanta 
och trovärdiga. Gällande typen av textanalys skulle en diskursanalys kunna användas, då det 
är en specifik diskurs jag undersöker. Nackdelen är dock att man inte har möjlighet att 
diskutera aktörer utan endast texten. 126  
 
Det finns en rad olika metoder och sätt att genomföra undersökningar på. Jag har självklart 
reflekterat avsevärt kring vilken metod som lämpar sig bäst för de frågor jag vill undersöka. 
En idé utgick från tanken att en del av framtidsdebatten sannolikt sker på seminarier och 
muntliga konferenser. Problemet som uppstod var då att få tillgång till detta material. Även 
om jag genom att undersöka ett antal texter inte kan fånga hela debatten ser jag det som 
meningsfullt och ett relevant komplement till föregående metod. Då jag tror att texter spelar 
stor roll och påverkar många av läsarna ser jag det som viktigt med en granskning av de 
uppfattningar som framkommer i texterna. Då det främst är personer med en koppling till 
bibliotek som utgör läsarna av bibliotekspress, stärks undersökningens relevans ytterligare, då 
de kan påverka biblioteksutvecklingen i olika riktningar. 
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5. Tematisk presentation av analysmaterial 
 
I detta kapitel presenterar jag en bild av hur debatten ser ut med hjälp av valda teman, centrala 
för framtidsfrågor. En del av materialet är svårplacerat och vissa saker berörs på fler än ett 
ställe men jag tror ändå att förståelsen blir störst på detta sätt. De artiklar som refereras till 
kan ses som exempel på där temat tas upp. Ofta är de dock inte renodlade, att till exempel 
bara en roll framkommer. Jag försöker dock att presentera de olika typer av idéer och 
uppfattningar som framkommer i materialet, inte specifikt avgöra vilka artiklar som tillhör 
vilken. 
 
5.1 Yttre former - att synliggöra och profilera verksamheten 
 
Ett flertal olika förslag på åtgärder syftar till att bättre definiera verksamhetens form och 
innehåll. Till exempel kan en förändring i bibliotekslagen underlätta och kanske utgöra en 
parallell till radiolagen och SVT: s sändningstillstånd. Där finns urval, kvalité, informations- 
och yttrandefrihet med. Ett förslag är också att utveckla lagen till att även röra utbud och 
uppdrag. Ett förslag, som syftar till att införliva en standard, är att vissa konkreta krav måste 
uppnås för att något skall kunna kallas ett folkbibliotek. Till exempel: öppettid, minst 30 
h/vecka, lokalyta, minst 200 kvm, minst två bibliotekarietjänster, ett mediabestånd på 15 000 
aktuella böcker mm och 100 prenumerationer, tre snabba Internetuppkopplingar osv. De här 
kraven måste sedan anpassas utifrån befolkningsunderlag. Förutom ovanstående krav ska man 
givetvis också följa de normer som anges i Unescomanifestet och bibliotekslagen. 127  
 
I frågan om bibliotekets former finns även en uppfattning om att det fysiska biblioteksrummet 
behöver förändras. Det har hänt saker på de flesta områden i samhället men biblioteket är 
orört. Man efterlyser ett mer fritt tänkande128 och ser genom utvecklingen av IT en möjlighet 
till exempelvis förändring av rummet. Med hjälp av ny teknik kan man låta tekniken ta hand 
om ordningen och låta rummet vara utformat utifrån andra behov. Till exempel kan man 
använda sig mer av associationer och symboler.129  
 
Andra idéer som utgår från IT tar sin utgångspunkt i utvecklingen inom bankvärlden, som 
påverkats väsentligt av ny teknik. Där har en stor del av den fysiska platsen ersatts med en 
virtuell motsvarighet, tack vare Internet. Idéer om liknande utveckling för folkbiblioteket 
framkommer:  
 

Handelsbanken kan fungera som modell för bibliotekens reengineering, för man behåller sina bankkontor 
som strategiska utposter. Pansarglasdisken kastas ut och banklokalen fylls med skrivbord där finansproffs 
tar emot kunder. Det är kanske så som framtidens bibliotek kommer att se ut. Lånedisken kastas ut och 
bibliotekarier lägger upp årslånga strategier för hur man kan skaffa sig kunskap130  

 
Även lokaliseringen av biblioteket tas upp och ett förslag på hur biblioteken kan sättas i ett 
sammanhang är att det placeras i anslutning till ett medborgarkontor. Runt biblioteket kan 
andra närliggande verksamheter finnas, såsom teater, kursverksamhet och 
kommundelskontor.131  
                                                                 
127 Atlestam, Ingrid, ”Det rättvisa biblioteket – för alla men inte allt!” bis, 4 (1999), s. 9-10. 
128 Nilsson, Sven, ”Omtankar om folkbiblioteket”, Ikoner-vision och tradition, 2 (1998), s. 33. 
     Larsson, Ingemar, ”Nästa sekels bibliotek”, Biblioteksbladet (BBL) , 10 (1999), s. 10. 
129 Nilsson, ”Omtankar om folkbiblioteket”, s. 33. 
130 Larsson, ”Nästa sekels bibliotek”, s. 11. 
131 Andersson, Pelle & J, Lindau, ”Tystnaden bakom disken: eller varför bibliotekarierna bara tittar på?” Ikoner – 
vision och tradition , 2 (1998), s. 21. 
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Frågan om bibliotekets framtida utformning behandlas också i ett vidare perspektiv, utifrån 
biblioteket som institution, och kopplas till utveckling inom andra områden i samhället. Man 
pekar i samband med detta på vikten av att biblioteken profilerar sitt utbud och synliggör 
verksamheten på ett bättre sätt. Profilering är också extra viktigt då organisationerna blir allt 
mer nedbantade.132 Genom att profilera biblioteken och på så sätt lösa upp den centraliserade 
strukturen får man också en möjlighet att uttrycka innehåll och riktning på ett annat sätt.133 
Biblioteket som institution kan dock ha svårare än andra institutioner att synliggöra och 
profilera sin verksamhet. Evenemangskulturen som växer fram kan vara en anledning till 
detta, då bibliotek inte har samma möjligheter som andra kulturinstitutioner, till exempel 
operan eller konserthus. Man har ingen specifik produkt eller tjänst att erbjuda och det blir då 
svårt att marknadsföra verksamheten. 134  
 
Ett förslag är att överföra företagsutveckling till folkbiblioteket och på så sätt förändra den 
yttre profilen. En idé tar sin utgångspunkt i en liknelse med varuhusens utveckling, då man 
menar att både bibliotek och varuhus handlar om ”kunden i centrum och en stark betoning av 
enkelhet, rationell hantering och standardisering av alla rutiner”. 135 Det påpekas dock att 
varuhusen har lyckats bättre än biblioteken med att tillfredsställa sina kunders behov. I 
anknytning till detta framkommer en önskan om att folkbiblioteket till exempel genom 
katalogen ska vädja mer till lust och nyfikenhe t såsom i varuhusen. Man ser en möjlighet att 
följa detaljhandelns exempel och profilera bibliotek utifrån olika teman. Exempel kan vara 
Musikbibliotek, Barnbibliotek, Tidnings- och tidskriftscafé. 136 En virtuell motsvarighet till 
temabibliotek är att detta sker i nätverksform. Man har hand om och specialiserar sig på 
ämnen som exempelvis IT och miljö på olika ställen i landet. Istället för fysiska bibliotek 
skulle man kunna använda sig av ”callcenters” för att få hjälp och svar på frågor.137  
 
Andra förslag rörande profilering är att olika typer av samhällsservice, såsom 
konsumentvägledning, turistinformation och skatterådgivning kopplas till olika bibliotek. Ett 
liknande tema utgörs av förslaget att öka bibliotekets samarbete med anknytande 
organisationer och föreningar: 
 

Filmcirklar, konstgallerier, resebyråer och musikföreningar skulle kunna knytas till ”sina” bibliotek, eller 
varför inte tvärtom. 138  

 
En uppfattning är att det i framtiden kommer att finnas gamla såväl som nya 
samarbetspartners139 och genom att se biblioteken som del av en helhet i samhället menar man 
att det finns en större chans till samarbete med andra parter.140 Andra förslag som syftar till att 
öka bibliotekets synlighet och användning är att nå ut med biblioteken genom mer 
uppsökande verksamhet141 såväl som skyltning och utställningar.142  Man ser även möjligheter 
                                                                 
132 Virdborg, Anna-Greta, ”Är dagens folkbibliotek det bibliotek svenska folket behöver imorgon?” Ikoner – 
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i form av minibibliotek på caféer, på arbetsförmedlingar och kanske kan man skapa 
lånemöjligheter på flyg, tåg och liknande. Bibliotekets utbud finns då i nya sammanhang och 
olika situationer där behov kan uppstå. Biblioteket söker sig utåt och når sina användare på ett 
mer aktivt sätt.143  
 
Bibliotekets form skulle också kunna förändras med hjälp av att nya yrken kopplas till 
biblioteket. Ett exempel är olika typer av specialister, som finns i biblioteket under vissa tider 
och är till för att ge svar på frågor och ge ökad service och information till användarna. Man 
ser ämnen som exempelvis IT, skatter och försäkring som möjliga. Yrkesgrupper kan vara 
journalister och författare144 men det finns även förslag på att helt andra typer av yrken knyts 
till biblioteket: 
 

Arkitekter. Scenografer, clowner, florister etc etc. Skönlitterära klubbar för alla skolans klasser borde utgå 
från biblioteken. Samt sist men absolut inte minst en omvärldsanalytiker betald av vem?, underställd 
vem? till vad?145  

 
En positiv följd av profilering kan vara att man lättare kan finna samarbetspartners, då man 
har en tydlig inriktning på det man sysslar med. Att lättare skapa en entydig identitet och 
marknadsföring är också en effekt av profilering, som i längden stödjer och synliggör 
bibliotekets verksamhet.146 Nackdelar kan dock vara att besökarna får gå till olika ställen om 
de har flera ärenden på biblioteket. Man kan även förlora en del besökare, då profileringen i 
hög grad medför att man behöver ett syfte med sitt besök. Det kräver att man vet vad man är 
ute efter och man kan inte på samma sätt gå till biblioteket för att strosa eller se vad som 
verkar intressant.147  
 
5.2 Inre struktur – organisation/institution 
 
Vad gäller åsikter och idéer om folkbiblioteket som organisation framgår skilda fokus. Det 
handlar dels om vad som bör och inte bör prägla institutionen och organisationen148 och dels 
allmänna åsikter rörande hur organisationen skall se ut.149  
 
Rörande biblioteksinstitutionens utveckling finns åsikter som visar på att lite har hänt inom 
verksamheten genom tiderna. En uppfattning är att man tampas med samma problem inom 
offentlig förvaltning nu som för tjugo år sedan. 150 Följande citat visar på en önskan om en 
anpassning till den nya ekonomin och en förändring av biblioteksinstitutionen: 
 

Idag stormar det fram en ny generation som tror på tillväxtens välsignelse och som oförfärat strukturerar 
om hela branscher. Business reengineering övergår i society reengineering. Två sektorer tycks 
opåverkade av denna omvandling, nämligen skolorna och biblioteken. Där är man duktiga på att smeta ny 

                                                                 
143 Andersson & Lindau, “Tystnaden bakom disken,” s. 21. 
144 Andersson & Lindau, ”Tystnaden bakom disken,” s. 21. 
145 Virdborg, Anna-Greta, ”Castells condensed och några egna funderingar”, Ikoner – vision och tradition , 2 
(2001), s. 36. 
146 Nilsson, ”Omtankar om folkbiblioteket”, s.34. 
147 Nilsson, ”Omtankar om folkbiblioteket”, s. 35. 
148 Nilsson, Sven. ”Mitt i en jazztid”, Ikoner – vision och tradition, 3 (2000), s. 45-47. 
     Nellde, ”Ett annat ”evangelium,”” s. 32-35. 
     Gustavsson, Ola. ”Kan och ska folkbiblioteket vara till för alla?” bis, 4 (1999), s. 13. 
149 Andersson, Lars G. ”Förstatliga folkbiblioteken! – ett anspråkslöst förslag”, Ikoner – vision och tradition , 2 
(1998), s. 26-27. 
150 Ahnström, Curt. ”Kostnadseffektiva bibliotek?” Biblioteksbladet (BBL) , 10 (1999), s. 27. 
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teknik över gamla strukturer men få diskuterar om det inte är dags att riva hela rasket för att bygga upp 
något nytt.151  
 

Ett förslag som skulle förändra strukturen är att biblioteken läggs ut på entreprenad, en fråga 
som man menar blivit aktuell främst på grund av att många bibliotek varit dåligt skötta av 
kommunerna. En tanke i anslutning till detta är att de kanske är de som vill ha biblioteken 
konkurrensutsatta som egentligen värnar om biblioteken och dess framtid och ”tänk om de 
som idag är ansvariga för bibliotekens verksamhet är de som är bibliotekens dödgrävare.”152  
 
I materialet framkommer även en idé om att förstatliga folkbiblioteken och att man ska skapa 
en gemensam organisation för högskole- och folkbibliotek i varje region. Organisationen ska 
vara underställd högskolestyrelsen. Motiveringen till detta förslag på organisationsförändring 
är att forsknings- och folkbiblioteken närmat sig varandra mer och mer.153 Det uttrycks på 
annat håll en önskan om att staten ska stå för bibliotekets medieinköp. Detta medför att 
biblioteken får större resurser och blir mer oberoende av det ekonomiska läget inom 
kommunen. 154 Som tidigare nämnts fokuserar vissa delar av materialet på olika aspekter 
rörande hur en bra organisation bör fungera. Exempelvis används en orkester som metafor för 
att beskriva en organisation. Liksom organisationer består den av både rutiner och givna 
roller, men också av självständiga avdelningar och informella grupper som driver 
utvecklingsprojekt, där inget är fast eller bestämt. Utvecklingen i samhället går mot att det blir 
allt viktigare med snabbhet och rörlighet vilket kräver en mer upplöst struktur. Utifrån detta 
framgår en önskan om att folkbiblioteken skall utvecklas i den riktning orkestrar gjort155 och 
att det i organisationer finns mindre av rutiner, regler, konservatism och mer av 
improvisation, tolkning och flexibilitet.156 Det finns också en idé som betonar solidaritet och 
utgår från idrottsrörelsen när det handlar om hur en organisation bör fungera. Där uttrycks en 
idé för framtidens bibliotek, där arbetsplatsen ses som ett lag, vilket visar på en önskan om 
gemensamma mål och att sträva åt samma håll.157  
 
En illustration av negativa egenskaper inom institutionen görs bland annat genom en liknelse 
mellan institutionerna folkbiblioteket och kyrkan: 
 

Två idéburna institutioner uppfyllda av värdekonservatism, regelstyrning, självcentrering och kollektiv 
egocentrism som några kännemärken.158  

 
Ytterligare negativa egenskaper som tas upp är revirtänkande, rättvisa och missunnsamhet. 
Dessa är drag som finns med i många organisationer, så även inom biblioteksorganisationer. I 
organisationer som innehar ovanstående negativa egenskaper är också efterfrågan på policys 
och regler som störst. Detta hindrar organisationen från utveckling och kan vara ett tecken på 
otrygghet.159 Det framkommer att ett hot mot en organisation också kan vara chefskapet och 
en rationalistisk tradition där man agerar i tron att det bara finns en sanning. En fara med 
denna inställning är att det kan leda till förstelning.  
 

                                                                 
151 Larsson, ”Nästa sekels bibliotek”, s. 10. 
152 Ahnström, ”Kostnadseffektiva bibliotek?”, s. 27-28. 
153 Andersson, “Förstatliga folkbiblioteken,” s. 27. 
154 Andersson & Lindau, “Tystnaden bakom disken,” s. 19. 
155 Nilsson, ”Mitt i en jazztid”, s. 45. 
156 Nellde, “Ett annat ”evangelium,”” s. 32-35. 
157 Virdborg, “Castells condensed,” s. 36. 
158 Nellde, “Ett annat “evangelium,”” s. 32. 
159 Nellde,“Ett annat “evangelium,”” s. 33. 
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Önskvärt är att man istället utgår från mångfald som positivt, att man prövar och misslyckas 
för att nå förändring och utveckling.160 Som framhållits tidigare är det viktigt att öppna sig 
mot omvärlden, att bli en del av denna och snabbt kunna reagera på omvärldsförändringar.161 
Vikten av att gå utanför institutionens ramar poängteras också som någots om kan leda till en 
utvecklande organisation. 162 Betydelsen av ett friare tänkande synliggörs också genom 
positiva kopplingar till småföretagares egenskaper som mod, frihet och kreativitet. En 
uppfattning är att man i framtiden ska minska revirtänkandet och istället låta de som är mest 
lämpade sköta vissa uppgifter vilket visar på en öppenhet för nya influenser. 163 En 
framtidsstrategi som ligger i linje med ovanstående förslag kan se ut så här: 
  

För ett omvärldsanpassat bibliotek är en klok strategi för framtiden att låta institutionen präglas av en 
öppenhet för omvärlden, att man förenar tradition och nyfikenhet, låter erfarenhet och nytänkande 
interagera.”164  

 
Den mer upplösta strukturen, som är en förutsättning för ett mer omvärldsanpassat bibliotek, 
skulle präglas mer av nätverk och en svagare centralstyrning, samt nya former för 
samordning, ledning och utveckling. Det leder i sin tur till att enskilda bibliotek blir mer 
beroende av samarbetspartners, man blir också mer beroende av användare och deras 
behov.165  
 
5.2.1 Brister i drift av verksamheten 
 
Det finns uppfattningar om att verksamheten inte skötts på ett tillfredsställande sätt.166 Det 
framförs till exempel kritik mot att man inom biblioteket saknar en genomtänkt plan och 
agerande uppmanas. 167 Vissa bibliotek menar man har inte följt lagen och till exempel 
uppdaterat sig vad gäller leverantör och strategiska tjänster vilket innebär att folkbiblioteket 
som institution brister i omvärldsbevakning och detta drabbar verksamheten på olika sätt. 
Verksamhetsansvariga bibliotekarier och chefer har alltså varit mindre bra på att utveckla en 
kostnadseffektiv verksamhet.168  Vikten av att vidga fältet och pröva nya leverantörer och 
liknande påpekas169  och kan vara en lösning på ovanstående problem. Genom att byta 
leverantör eller system och skulle man kunna förbättra verksamhetens service samtidigt som 
kostnaderna blir mindre.170 Att använda samma leverantörer får även andra konsekvenser, 
nämligen att man på så sätt får ett likriktat utbud och inte tillgodoser olika behov. Man 
inriktar sig på en viss målgrupp och glömmer exempelvis ungdomar.171 Åsikten att biblioteket 
liksom andra verksamheter bör vara mer kostnadseffektiva framkommer, liksom att det ska 
leva upp till användarnas krav, då det är medborgarna som betalar för biblioteken. 172 Kritik 
framkommer också rörande ledningens oförmåga att ta tillvara på de idéer man menar finns i 
organisationen: 
 

                                                                 
160 Nellde,“Ett annat “evangelium,”” s. 33-34. 
161 Ahnström, ”Kostnadseffektiva bibliotek?”, s. 27. 
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Det har funnits gott om visioner, entusiasm och ambition hos mina arbetskamrater, men det har under 
dom senaste åren strandat på en svag, oengagerad, ängslig och beslutsimpotent ledning.173  
 

Den stora satsningen på att förbättra teknisk kompetens i en organisation för utveckling 
bemöts även den med kritik. Man menar att förändring i en organisation istället börjar med 
individen. 174  
 
5.3 Folkbibliotekets roller  
  
Med roll menar jag en mer övergripande syn på verksamheten och vad den syftar till.  
I materialet framkommer en del olika riktningar av åsikter kring bibliotekets roll. För en bra 
översikt har jag valt att dela in materialet i fyra teman: marknad, utbildning, IT och 
demokrati/mötesplats. Dessa benämningar använde även Audunson för att beskriva de olika 
bilder av biblioteket som framkom i hans undersökning om olika roller.175 Jag presenterar de 
olika åsikter som framkommer i materialet gällande respektive tema, för att få en nyanserad 
bild. Generellt sett är det ont om artiklar som tar upp bibliotekets roll, framförallt vad gäller 
marknadsrollen. 
 
Beroende på hur man väljer att definiera bibliotekets uppdrag ser bibliotekets framtid ut på 
olika sätt.176 En övergripande åsikt kring bibliotekets roll och funktion är att biblioteket inte 
kan göra allt. Man menar också att det är biblioteket som måste välja och själv utforma sin 
roll.177 
 
5.3.1 Marknad 
 
Detta tema innebär att bibliotekets roll består i att tillgodose marknaden och kunderna i första 
hand. Bibliotekets uppdrag blir då att anpassa sig och erbjuda det som efterfrågas. Detta 
synsätt medför att biblioteket påverkas mer och blir mer beroende av sina kunder och 
samhällsutveckling:  
 

Det enda som är säkert är att biblioteken kommer att finnas kvar bara om de är angelägna för brukarna.178  
 
Det görs inga klara uttalanden kring vilka som är marknaden, men nya roller som utgår från 
både privatpersoner och näringsliv finns i materialet.179 Till exempel finns idéer om hur man 
genom att hänga med i samhällsutvecklingen och motsvara behov som uppkommer i 
samhället kan inta nya roller. Dessa roller kan ha utgångspunkt i medborgare och olika 
riktningar och aspekter av deras liv:  
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Fler kommer att söka andliga rum, tysta rum för reflektion, återknytning, uppsamling. Där kan vi kanske 
finna en roll? 180  

 
Det finns även en idé om att biblioteken skulle kunna bli mer av producenter och förläggare 
då man har en enorm tillgång på sökbara dokument. För att detta ska vara möjligt krävs dock 
att biblioteken ser sig som ett kunskapsföretag och tillägnar sig den kompetens som krävs.181 
Generella idéer som innebär att biblioteket kommer fungera mer och mer som ett regelrätt 
företag förekommer också.182 En uppfattning som skiljer sig från detta är att folkbiblioteket 
skall utgöra ett alternativ till marknaden och att demokrati är grunden för verksamheten. 183 
Vidare framkommer annan skepticism gentemot marknadsrollen: 
 

I den rådande världsordningen finns det två gudar, den heliga marknaden och den allt frälsande moderna 
IT-tekniken. Som vanligt i biblioteksvärlden förutsätts att verksamheten snabbt och villigt anpassas till 
dessa nya krav och möjligheter.184 

 
5.3.2 Utbildning 
 
Uppfattningen att samarbete mellan utbildningsväsende och folkbibliotek i framtiden är 
viktigt för båda parter framkommer i materialet.185 Ett samarbete mellan bibliotek och skola 
ses som positivt och något båda skulle vinna på.186 En åsikt som motsätter sig ökat samarbete 
med utbildningsväsendet är att folkbiblioteket i första hand ska ta hand om dem som hamnat 
på fel sida av kunskapsklyftan. Därmed anses ett samgående istället vara fel väg att gå.187 
Rollen som innebär att fungera som service och ett stöd för utbildningsväsendet menar man är 
legitim och ligger i tiden. Genom att knytas till något högprioriterat som utbildning i 
samhället legitimeras biblioteksverksamheten vilket kan leda till positiva följder för 
folkbiblioteket. Det finns dock en risk med att man försöker passa in i samhällstrender och 
skapar en roll utifrån detta, det ger nämligen signaler att biblioteket ska vara nyttigt.188 Något 
som kan visa en positiv inställning till tanken om bibliotekets nyttofunktion är idén att renodla 
biblioteksverksamheten till att enbart fungera som en service för utbildningsväsendet:  
 

Folkbiblioteken är av större betydelse som resurs i utbildningen än leverantör av förströelse för folket.189  
 

Motiveringen är att det finns tecken på att vi är på väg dit, med minskad utlåning av 
skönlitteratur och ökad utlåning av facklitteratur. 
 
En uppfattning är att samhället inte klarar av utbildningen på egen hand och detta ses som en 
möjlighet för biblioteket att göra nytta i nya former med utgångspunkt i IT utvecklingen. Man 
kan till exempel utgöra viktiga stationer för en ny upplevelse- och utbildningsindustri som 
växer, genom att tillhandahålla verktygen och informationen som behövs.190 På 
utbildningstemat framkommer även en idé om att folkbiblioteket bör ses mer som en 
pedagogisk resurs och öka den pedagogiska kompetensen då det i allt högre grad kopplas till 
                                                                 
180 Virdborg, “Är dagens folkbibliotek,” s. 17-18. 
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190 Larsson, ”Nästa sekels bibliotek”, s. 11. 
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utbildning, till exempel i form av att de får mer att göra med studenter.191 I anknytning till 
utbildning tas begreppet folkbildning upp. Man menar att detta är grunden för folkbibliotekets 
verksamhet. Även om det har starka kopplingar till utbildning så finns åsikten att folkbildning 
är något mer och att en diskussion kring detta vore önskvärt.192  
 
5.3.3 IT - Det virtuella biblioteket 
 
Det skiftar i materialet, från att se IT som medel att förverkliga en roll till att IT ses som en 
roll i sig själv. Det framkommer i materialet att man ser en viss förändrad uppgift för 
biblioteket i och med IT-utvecklingen och en vanligt förekommande fråga är hur biblioteket 
påverkas av detta.193 I och med IT utvecklingen kan man se en ny dimension i bibliotekets 
roll, nämligen det virtuella biblioteket. Även om det handlar om teknik för att underlätta och 
förbättra informationssökning så får det större konsekvenser. Till exempel blir 
informationskällor mer lösryckta från sitt sammanhang. Detta kan leda till svårigheter för 
användaren och medför att en ny informationsarkitektur växer fram. Alltmer finns på nätet 
och system görs mer användarvänliga. Detta kan leda till att nya funktioner, som har med att 
navigera i ett nytt landskap att göra, växer fram.194 Man ser också att biblioteket har en stor 
möjlighet i och med utvecklingen av informationssamhälle och IT. Anledningen till detta är 
att det finns en stor kunskap kring informationshantering där. Andra faktorer som talar för 
denna roll är att man på biblioteket har kontakt med användarna och på så sätt får veta vad 
som efterfrågas. Om man ville skulle biblioteket alltså kunna inta en roll med utgångspunkt i 
utvecklingen inom information och teknik.195 Det finns även andra uppfattningar som pekar 
på att en konsekvens av IT utvecklingen är att tid och rum spelar mindre roll. Detta medför att 
biblioteket inte längre är det enda stället där man kan få tillgång till information. Många av 
framtidens biblioteksfunktioner kommer också att vara tillgängliga genom hemmet. I och med 
detta finns uppfattningen att bibliotekets roll som samlingspunkt för informationssökning blir 
svagare. Reflektioner framkommer rörande bilden av biblioteket som en informationscentral 
och vad som avgör bibliotekets roll: 
 

Många biblioteksutopier ser biblioteket som en informationscentral, en plats där man via terminaler och 
tryckta publikationer tar fram information. Så kommer det säkert att bli. Men i praktiken avgörs rimligen 
bibliotekets roll som informationscentral av hur distribuerade själva dokumenten är.196  

 
5.3.4 Demokrati 
 
Inom detta tema, som är traditionellt för folkbiblioteket, skiljer sig materialet från att tydligt 
uttrycka demokrati som önskan, syfte eller motivering, till att det i vissa fall inte nämns 
överhuvudtaget. Det är svårt att avgöra hur uppfattningarna egentligen ser ut kring detta och 
om demokrati kanske är något som tas för givet och inte alltid behöver uttryckas. Jag 
koncentrerar mig här på att presentera det som uttrycks i materialet. 
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En tydlig åsikt är att framtidens bibliotek ska vara till för alla då man menar att bibliotek 
handlar om demokrati och yttrandefrihet.197 Vikten av att vara till för alla i samhället påpekas. 
Man menar att biblioteket ska representera samhället och de grupper som finns där. 
Demokrati innebär också att man måste ge utrymme även åt obekväma saker. Till exempel ses 
ungdomskulturen som bortglömd och man menar att det är viktigt att tillvarata denna. En 
anledning till att det blivit såhär kan vara att innehållet i biblioteket färgas av dem som arbetar 
där, vilka ofta är kvinnor av medelklass.198 På vissa håll utgör ökad demokrati motivet till att 
en satsning på biblioteken bör ske. Viktiga funktioner för biblioteket anses även vara att 
fungera som mötesplatser där människor förs samman. Man menar att biblioteket är viktigt 
för demokratin199 och att det i framtiden kan bli ”vad krogar och kaféer har varit i andra 
länder – de platser där vanliga medborgare intrigerar mot stat och överhet.”200 Det finns även 
en annan motivering till varför biblioteken är viktiga som mötesplatser. Denna handlar om 
den boendesegregering som existerar och förmodligen kommer att bestå. Biblioteket kan då 
vara den enda platsen där människor från olika platser och med olika bakgrund kan mötas.201 
En annan viktig roll för bibliotek som stärker demokratin är att förmedla kunskaper och göra 
medborgare delaktiga.202 Det finns också reflektioner kring att allt fler livsstilar representeras 
och man frågar sig om folkbiblioteket ska tillgodose detta, en fråga som i högsta grad kan 
sägas höra hemma i diskussionen om demokrati.203 Det finns också uppfattningen att det på 
grund av avgifter på exempelvis databaser blir än viktigare för biblioteken att erbjuda dessa 
tjänster för den enskilde. Detta kan ses som ett uttryck för önskan om demokrati. En stark 
motivering för demokratirollen är att alla medborgare betalar för biblioteket och att det därför 
bör tjäna alla.204 
 
5.4 Uppgifter/Utbud 
 
Det material som faller in under denna rubrik har en koppling till roller, men jag avser att här 
ta upp de förslag som har en mer konkret karaktär och är mer kopplade till det praktiska 
arbetet. Det handlar om vad biblioteket bör och kan erbjuda gentemot användarna. 
 
Ny informationsteknik har medfört att en del nya behov uppkommit på biblioteken. Till 
exempel kan detta vara att användarna har svårare att navigera och nå önskad information i 
och med ökad informationsmängd och nya redskap. Det leder i sin tur till uppgifter som att 
skapa kartor som vägleder användaren, att konstruera en struktur som är anpassningsbar och 
interaktiv, utformad för att möta olika behov. Att biblioteket gör informationslandskapet mer 
lättförståeligt och hanterbart är viktigt och ett konkret exempel är att erbjuda en introduktion 
till informationstjänster.205  
 
Tack vare IT finns större möjligheter att på olika sätt anpassa bibliotekets resurser. Till 
exempel ses det som viktigt att anpassa onlinekatalogerna för personer med olika 
handikapp.206 Det blir också en viktig uppgift för biblioteket att skaffa fram de dokument 
låntagarna funnit via Internet, då det kommer att bli vanligare att användare lämnar fram 
                                                                 
197 Gustavsson, ”Kan och ska folkbiblioteket vara till för alla?”, s. 13. 
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206 Atlestam, “Måste, böra, vilja, kunna,” s. 20. 



42  

referenslistor på dokument de funnit. Man ska inte heller glömma att föra ut de dokument som 
inte är tillgängliga på elektronisk väg. En åsikt är att bibliotekets uppgift är kopplad till 
namnets betydelse ”ett hus för böcker”. 207 På annat håll anser man att vi redan överträtt denna 
definition på bibliotek genom alltmer virtuella tjänster.208 En hel del av bibliotekets tjänster 
har redan överförts till Internet och i framtiden kommer det att bli ännu fler. Som en positiv 
följd av tjänster via Internet tar man upp det faktum att utländska tidningar finns att läsa där. 
Detta är en stor fördel då de kan nå fler läsare samtidigt som kostnaden blir mindre. I 
framtiden menar man kan Internet vara den enda distributionsformen för en stor del av 
samhällsinformationen. 209 Andra uppfattningar kring bibliotekets framtida uppgifter baseras 
på att IT ses som en konkurrent till biblioteket. Utifrån detta menar man att:  
 

Biblioteket måste göra något som inte nätet kan göra billigare och bättre.210  
 

Man ser en ökad utbredning och popularitet för Internet och biblioteken bör då erbjuda något 
annat för att inte försvinna eller ses som överflödigt. Ett förslag är att öka tillgängligheten på 
biblioteket genom öppettider som passar användarna.211 En annan uppgift kan vara att bidra 
med smak och personliga preferenser på biblioteken:  
 

Det är något som det objektiva nätet inte kan göra; det skiljer inte mellan dammkorn och guldkorn.212  
 

Det finns också åsikter som visar på motvilja och oro inför att IT ska komma att definiera 
verksamheten i framtiden: 
 

Internet har snabbt blivit ett av våra  viktigaste arbetsredskap men det betyder inte att dess utbud ska sätta 
normen för bibliotekets innehåll i stort.213  
 

Man menar att Internet är ett viktigt informationssökningsverktyg, men på grund av det stora 
fokus kring detta pekar man på att det kanske är bibliotekets uppgift är att visa att det även 
finns andra möjligheter för användarna.214 Angående den nya tekniken pekar man på att 
bibliotekets traditionella uppgifter såsom att samla och organisera kunskap inte förändrats, 
utan fortfarande gäller.215 I och med fler digitala verktyg är det då viktigt att fundera över hur 
dessa uppgifter, som att söka, finna, svara på frågor, ta fram och återvinna kan integreras i den 
nya miljön. Om detta inte görs ser man ett begränsat värde med de digitala medierna då de 
inte är användbara för biblioteket i stor utsträckning. Det gäller att kunna kombinera 
bibliotekets traditionella uppgifter med nya former för att IT ska vara till hjälp.216 
 
En del nya idéer för bibliotekets framtida utbud tar utgångspunkt i IT och de olika verktyg, 
hjälpmedel och tjänster som tar form inom informationsområdet. Ett förslag är att överföra en 
del av dessa till ett biblioteksperspektiv. Till exempel ser man en möjlighet för biblioteket att 
skapa en Internetportal. Det innebär alltså en gemensam entré till samlingar och tjänster. Nya 
tjänster skulle kunna vara att ha referenstjänster dygnet runt Online, kanske utöka servicen för 
studenter och ha särskilda ”helpdesks” där de kan få personlig hjälp med till exempel 
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ämneslistor för en uppsats. Något som till viss del redan existerar är att biblioteket hjälper 
communities217 med litteraturlistor.218 Det finns också idéer som river de traditionella ramarna 
för biblioteksverksamhet och där man ser nya möjligheter att utvidga marknaden genom nya 
typer av bibliotekstjänster. Dessa idéer innebär främst att man ser till marknadens behov och 
fungerar som ett regelrätt företag. Till exempel skulle man kunna erbjuda olika typer av 
informationstjänster åt näringslivet, som olika konsulter eller utbildare. Upphovsrätten som 
ofta ses som ett bekymmer för biblioteken skulle kunna vändas till en fördel genom att 
biblioteken tar fram och publicerar dossierer i vissa frågor, som bara kan hanteras av 
bibliotek. Ämnena skulle kunna vara feminism, EU, droger, arbetslöshet. På detta sätt kan 
man få intäkter genom upphovsrätten då andra företag blir tvungna att betala för materialet.219  
 
I diskussionen om bibliotekets framtida uppgifter tas även hänsyn till nya tendenser i 
samhället och dess konsekvenser för individerna. Exempelvis menar man att något som 
präglar samhället och individen är en strävan efter att ”finna sig själv” och på detta sätt nå mål 
och mening med tillvaron. Samhället präglas också av fragmentisering och 
gränsöverskridningar. Med utgångspunkt i detta frågar man sig om det kan medföra och skapa 
nya uppgifter för biblioteket.220 Den demografiska utvecklingen i framtiden tas även upp som 
en förändringsfaktor och man frågar sig hur det kan inverka på bib liotekets uppgifter:  
 

Det enda vi med säkerhet kan hålla oss till är den demografiska utvecklingen. Vi vet att den äldre delen 
av befolkningen ökar i hela Europa. Arbetskraftsinvandringen måste förmodligen öka. Kan vi förvänta 
fler besökare 55+? Vilken service kräver de?221  

 
Vad gäller bibliotekets uppgifter och utbud utifrån en kvalitetsaspekt framkommer en 
uppfattning om att folkbiblioteket är det bibliotek som ska ha störst spännvidd på utbudet och 
därmed kvaliteten. Det handlar både om att man ska erbjuda det som är mest efterfrågat 
samtidigt som det ska finnas höga kvalitetskrav. 222 En annan åsikt är att man borde framhäva 
kvalitetslitteraturen på ett bättre sätt. En uppgift för biblioteket kan vara att presentera 
klassiker på ett tilltalande sätt som lockar fler användare till att läsa dessa.223 
 
5.5 Bibliotekariens roll/kompetens  
 
Tillgången till information och IT får konsekvenser för vilken kompetens som efterfrågas och 
då utbudet präglas alltmer av IT påverkas även kompetensen i denna riktning. Diskussionen 
rör sig även kring vilka följder IT kan få för kompetensen i bibliotek.  
 
Det finns en uppfattning att personalen och dess kompetens utgör kärnan i biblioteket och att 
detta kommer att bli ännu viktigare i framtiden. 224  
 
Det framkommer också att Internet förändrar bibliotekarierollen:  
 

Internet innebär ju nämligen för oss som arbetar på bibliotek, inte bara ett nytt sätt att arbeta på, utan det 
kräver ett nytt sätt att tänka.225  
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Denna ”insikt” formuleras på flera håll. Exempelvis efterfrågas kunskaper och utbildning 
inom IT och källgranskning i biblioteksutbildning vilket ger en vink om vad som kommer 
värderas i framtiden. 226 Det uttrycks även explicit att ny kompetens krävs vad gäller 
datamedia, att värdera källor och behärska nätet. Det påpekas dock att man inte kan behärska 
allt.227 Ett ökat behov av teknisk kompetens ses som en följd av utvecklingen av virtuella 
informationsmiljöer. Detta innebär att man förutom samlare och organisatör, som är 
traditionella roller för bibliotekarier, nu också ska inneha kompetens att designa dessa.228  
 
Vidare framkommer rollen som vägledare, att göra urval och på olika sätt göra informationen 
tillgänglig för användarna som central. 229  
 
Något som kan relateras till samhället, där mångfalden ökar, är att vikten av olika typer av 
bibliotekarier påpekas. Det handlar om att tillgodose olika behov och på så sätt få ett mer 
rättvist och demokratiskt bibliotek.230  
 
5.6 Farhågor och förhoppningar 
 
Jag beskriver här materialet så som det framkommer och drar inga egna slutsatser kring vad 
som skulle kunna ses som förhoppningar och farhågor utifrån andra idéer och åsikter.  
 
Att hänga med i IT-utvecklingen och erbjuda ett bra utbud av redskap inom detta område 
anses viktigt men det får dock inte innebära nedskärningar inom andra områden. 
 
Den nuvarande bibliotekslagen kan ha en negativ effekt då den inte säger mycket och till 
exempel kan leda till att man tar bort alla bibliotek utom ett i kommunen. En negativ effekt av 
lagen kan också vara att personalen blir passiv, då man inte ser någon anledning att slåss 
längre.231  Möjligheten ligger då i en skärpning av bibliotekslagen. 232  
 
Att inte satsa på biblioteken är givetvis ett stort hot mot verksamheten och innebär en 
försvagning av demokratin. Därför uppmanar man till just det, att satsa på biblioteken. 233 Ett 
problem är att biblioteken hamnar längre och längre ner i organisationen, man kan inte 
försvara sina intressen och måste samarbeta med politiker för att få resurser.234 Man ser även 
ett hot i att folkbiblioteket blivit så isolerat, till exempel har den uppsökande verksamheten 
minskat.235 I framtiden ser man också hot mot demokratin i form av ökande kunskapsklyftor. 
Det handlar om en uppdelning mellan de som kan inhämta kunskap och de som inte kan. 236 
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En effekt av nedskärningar kan innebära att det blir svårare att nå de som har störst behov. Ett 
annat hot mot demokratiska värderingar kan uppfattningen om kultur som en potentiell 
tillväxtfaktor utgöra. Man är mer intresserad av vad den kan bidra till konkret och då finns 
risk för att demokratiaspekten försvagas.237 Ett mer konkret uttryck av denna tanke är faran i 
att fokus på biblioteken alltmer hamnar på IT och facklitteratur medan skönlitteraturen 
hamnar i skymundan. 238 Denna oro placeras i ett vidare perspektiv i följande formulering: 
 

Ska folkbiblioteket bara betjäna dem som i framtiden ska öka tillväxten?239 
 

Det finns även skäl att oroa sig för kommande konkurrens kring bibliotekens 
verksamhetsområde då konkurrenter till biblioteket är på väg, till exempel lägger tidningar 
och förlag ut text på Internet. Tidigare har biblioteken inte haft konkurrens och det kan 
innebära problem då det är en offentligt finansierad verksamhet.240  
 
I framtiden har biblioteket också andra problem att brottas med. Frågan om upphovsrätten och 
följder av att undantaget för biblioteket försvinner behandlas och ses som ett bekymmer. 
Följder kan vara begränsningar i kopieringsrätten och även ökade kostnader kring 
upphovsrättsfrågor.241 Man menar också att mycket av bibliotekets nytta/funktion försvinner 
då undantaget försvinner samtidigt som den elektroniska distributionen ökar.242 Det finns 
även en positiv möjlighet som togs upp under rubriken nya uppgifter, nämligen att biblioteken 
också kan ta del av upphovsrätten genom att den information som endast de tillhandahåller 
och som andra måste betala för.243  
 
En uppfattning visar på problem för biblioteket och vikten av att följa med i 
samhällsutvecklingen för att överleva långsiktigt:  
 

Det handlar nämligen inte bara om pengar, dåliga affärer har man gjort i offentlig verksamhet förr, men 
det handlar också om ett paradigmskifte i människors kultur- och informationsmönster byggt på ett 
teknikskifte där alltmer blir oberoende av tid och rum. 244 

 
I anslutning till vikten av att ta hänsyn till samhällsutvecklingen framkommer även att en 
nyckelfråga för biblioteken är samhällsmedborgarnas (användarnas ) behov. Man menar att 
det är viktigt att man lyssnar och svarar på detta om biblioteken skall behålla sin samhälleliga 
och politiska legitimitet.245 En annan koppling görs också till samhällsutveckling och man 
menar att biblioteken är hotade genom att fler och fler befinner sig utanför arbetsmarknaden 
och därigenom minskar skatteunderlaget som direkt påverkar bibliotekets verksamhet.246 I 
anknytning till resurser är ett problem att budgetramarna är för små för att motsvara 
möjligheterna. Man behöver resurser för att erbjuda en bra verksamhet. Det här är dock inget 
nytt problem. 247  
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6. Analys och tolkning av debatten  
 
I detta steg av analysen belyser jag och tolkar resultatet utifrån frågeställningar och teoretiska 
utgångspunkter.  
 
6.1 Två huvudriktningar i debatten – bilder av framtidens bibliotek 
 
Angående hur man ser på folkbibliotekets framtid framkommer i materialet skilda 
utgångspunkter och perspektiv varav två huvudriktningar kan urskiljas. Dessa menar jag kan 
ses som anpassare respektive förvaltare, utifrån Parnells modell. Förvaltaren baseras på 
traditionella värden och ideal samt kulturpolitiska dokument. Anpassaren däremot kan ses 
som en överlevnadsstrategi och i exceptionella fall som opportunism.  
 
Den framtidsbilden som karaktäriseras av ett vidare samhällsperspektiv, där man har en del 
nya idéer och visioner kring bibliotekets framtid kan ses som anpassaren. Här utgår man på 
olika sätt från övrig utveckling i samhället. Det handlar om förändringar som kräver 
långsiktig utveckling, både om önskvärd utveckling och vad som kan vara möjligt med tanke 
på övrig samhällsutveckling. Här återfinns också idéer och försök att finna nya former, roller 
och uppgifter för biblioteket som institution och utifrån detta skulle biblioteket kunna se ut 
och fungera på ett annorlunda sätt. Diskussionen rör sig kring hur folkbiblioteket skulle kunna 
fungera och se ut om det anpassade sig till en ny tid. 248 En del av idéerna är baserade på det 
nya samhällsklimatet som man menar betonar tillväxt och teknik och influeras av företagens 
utveckling249 och andra på generell samhällsutveckling, med utgångspunkt i människors 
liv250. Åsikterna i denna riktning kan förklaras utifrån teorin att en institution inte kan 
överleva långsiktigt utan att hänga med i samhällets utveckling. Man måste anpassa sig och ta 
hänsyn till omvärlden och man påverkas också av denna.251 Man ser till institutionens 
långsiktiga överlevnad och vad som krävs.  
 
Den andra riktningen i debatten kan ses som ett uttryck för förvaltaren. Den tar sin 
utgångspunkt i en koncentration på detaljfrågor av mer lokala slag och handlar ofta om frågor 
som rör själva arbetet i biblioteket. Visioner och nytänkande är inget som karaktäriserar dessa 
utgångspunkter och man tenderar att se mer av hot än möjligheter rörande bibliotekets 
framtid.252  
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Hur man ska införliva den nya tekniken i biblioteket samt vilka problem/möjligheter detta 
medför är exempel på frågor som tas upp. Man utgår från den situation som uppstått eller 
förmodas uppstå genom IT och utformar få egna idéer eller nya möjligheter. Man håller sig 
ofta inom ramarna för den traditionella verksamheten och verkar främst drivas av 
demokratifrågan när det handlar om folkbiblioteket och dess framtid.253 Det finns även inslag 
av att man ställer biblioteket och Internet mot varandra, i en slags konkurrenssituation, där IT 
ses som ett hot mot biblioteket.254 Bilden av framtidens bibliotek framstår enligt denna 
riktning på ett traditionellt sätt. Det skulle förmodligen fungera ungefär som idag. Denna 
andra typ av riktning kan ses som ett uttryck för hur en institution ofta fungerar, med rutiner 
och regler för vad som är lämpligt inom verksamheten samt en stark historisk tradition som 
påverkar framtiden och försvårar möjligheter till förändring. Även när det gäller nya 
situationer finns ofta en samling rutiner för att handskas med dessa.255  Institutionsteorin kan 
bidra med en förklaring till de övergripande skillnader i perspektiv och uppfattningar som 
framkommer i olika aspekter av debatten. Detta genom att den kan bidra till förståelse för hur 
debatten skiljer sig beroende på aktör. March och Olsen menar att det är viktigt att vara 
medveten om att politiska aktörer drivs av motiv av olika slag. Det kan handla om både 
institutionella roller och plikter såväl som egenintresse.256 De som främst drivs av den 
institutionella rollen kan ha svårt att se utanför institutionen då man är starkt införlivad i 
denna kultur.  
 
Tanken att det kan vara svårt att se bortom den institutionella strukturen då man är starkt 
införlivad i denna menar jag stärks genom att den övervägande delen av de som har nya idéer 
har ett visst avstånd från själva folkbiblioteksinstitutionen och ibland en annan bakgrund. 
Sven Nilsson som intar den främsta rollen som visionär och nytänkare har tidigare varit 
bibliotekschef men då artiklarna skrevs författare och konsult i eget företag (Ikoner – vision 
och tradition, 1 (1998) s. 7). Jesper Lindau och Pelle Andersson titulerades Kulturredaktör på 
Aftonbladet respektive frilansjourna list (Ikoner – vision och tradition, 2 (1998) s. 21). Curt 
Ahnström har varit kulturchef men var då artikeln skrevs vd i ett företag (Biblioteksbladet, 10 
(1999) s. 28). Ingemar Larsson (som numera heter Lindmark i efternamn) har en IT-
dominerad bakgrund bland annat bestående av webutveckling och byggande av 
tidningsdatabaser. Han är frilansande journalist och författare (bakgrundsinformation via 
hemsida, se källor). 
 
Tendensen att de med idéer om förändring kommer utifrån kan kopplas till institutionsteorin 
och en typ av förändringsprocess. Denna typ av förändringsprocess innebär att det krävs nya 
människor med annan bakgrund och åsikter för att åstadkomma en förändring i en institution 
och för att se utanför ramarna.257  Denna tanke uttrycks även på vissa hå ll i materialet genom 
att man diskuterar att det kanske bör vara andra grupper än bibliotekarier som står för visioner 
och utformar bibliotekens mål och verksamhet.258 Undantag på ovanstående resonemang kan 
utgöras av artiklarna skrivna av bibliotekarien Anna-Greta Virdborg (Ikoner – vision och 
tradition, 2 (2001) s. 35). Dessa präglas av nya idéer och en öppenhet gentemot 
samhällsutveckling - folkbibliotek. Detta kan tyda på att andra faktorer också spelar in, såsom 
                                                                 
253 Andersson & Lindau, ”Tystnaden bakom disken,”  
     Hågård, ”Kan folkbiblioteket verkligen vara till för alla?”, 
     Atlestam, ”Måste, böra, vilja, kunna,” ”Det rättvisa biblioteket”. 
254 Rudbeck, “gästkrönika,” s. 30. 
255 March & Olsen, 1989, s. 38. 
256 March & Olsen, 1989, s. 159. 
257 March & Olsen, 1989, s. 58-59. 
258 Ahnström, ”Kostnadseffektiva bibliotek?”, s. 27. 
      Virdborg, ”Är dagens folkbibliotek,” s. 17-18. 
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en eventuell uppdelning av grupper inom en och samma institution där man kan ha skilda 
åsikter grupper emellan. March och Olsen pekar på detta som ett problem i institutioner vilket 
bottnar i vilka man litar på. Mellanmänskliga relationer utgör en viktig faktor i att skapa och 
forma värderingar och åsikter inom institutioner. Utifrån detta synsätt kan en öppen konflikt 
behövs, för att på detta sätt frambringa en gemensam, ny kultur och en bättre fungerande 
institution. 259  
 
6.2 Framtiden – hot eller möjlighet?  
 
De två huvudriktningarna anpassare och förvaltare genomsyrar även detta tema, då det i stor 
utsträckning handlar om inställningen till vad folkbiblioteket skall vara och vad det skall 
representera. Genom att studera debatten som helhet synliggörs även två skilda uppfattningar, 
som visar sig då samma fenomen kan ses som hot och möjlighet. Förvaltaren ser mer av 
framtida hot medan anpassarens uppfattningar bygger på att se möjligheter i framtiden genom 
förändring, en anpassning till övriga samhället och olika typer av företagsutveckling. I 
avsnittet om farhågor och förhoppningar framträder fem typer av faktorer som anses påverka 
folkbibliotekets framtid. Det är allmän samhällsutveckling, IT, driftsform, konkurrens och 
politik vilka stundtals går in i varandra. Exempel på de olika inställningarna utgörs av en 
presenterad hotbild i form av samhällsklimatet som omger oss med fokusering på teknik och 
tillväxt. Genom att se på biblioteket ur ett nytto- och tillväxtperspektiv menar man att 
biblioteket och dess utbud av kultur och skönlitteratur kan hotas. I förlängningen hotar detta 
demokratin.260  På annat håll betonas istället möjligheterna för biblioteket att inta en viktig 
roll i samhället med ny teknik och en marknad för information. Det kräver dock förändringar 
av biblioteket och ett närmande gentemot en kunskapsorganisation. 261 IT och Internet 
framställs både som hot och möjlighet i materialet, beroende på utgångspunkt och intresse. Ett 
hot mot verksamheten till följd av IT, kan till exempel vara konkurrens inom 
informationsområdet.262 IT kan även ses som ett hot utifrån ovanstående resonemang – att 
övrigt utbud hotas och får mindre uppmärksamhet,263 men som möjlighet då IT genom nya 
uppgifter kan bidra till en ny roll och identitet för biblioteket.264 Ett annat exempel på olika 
inställningar i samma fråga handlar om upphovsrätten och dess inverkan på biblioteket. Det 
finns åsikter som pekar på detta som en stor fara för biblioteken265 och andra som även ser 
möjligheter för biblioteket att få intäkter genom det nya förslaget.266 Något som framkommer 
är: för att kunna se möjligheter krävs öppenhet för förändring på olika sätt. Om man inte är 
positiv till förändring verkar det alltså vara svårt att se möjligheter. Institutionsteorin kan här 
appliceras genom att förstå hur individen skapar mening. Det visar sig att man ser det som 
bekräftar tidigare erfarenhet267 och i hög grad gäller att man ser det man vill se.268 Utifrån 
dessa tankar kan man säga att då man vill förändra något ser man möjligheter och om man vill 
bevara något ser man istället dessa möjligheter som hot.  
 

                                                                 
259 March & Olsen, 1989, s. 45. 
260 Andersson, Lindau, “Tystnaden bakom disken,” s. 20-21.  
      Hågård, ”Kan folkbiblioteken verkligen vara till för alla?”, s. 12. 
261 Nilsson, ”Sanningen finns därute”, s. 33-35. 
262 Larsson, ”Nästa sekels bibliotek”, s. 10. 
263 Hågård, ”Kan folkbiblioteken verkligen vara till för alla?”, s.12. 
264 Nilsson, ”Sanningen finns därute”, s.  33-35. 
265 Larsson, ”Nästa sekels bibliotek”, s. 10. 
266 Nilsson, ”Sanningen finns därute”, s. 35. 
267 March & Olsen, 1989, s. 40. 
268 March & Olsen, 1989, s. 45. 
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6.2.1 En fråga om demokrati  
 
Vid en djupare analys rörande vad som avgör om man vill förändra något och huruvida man 
ser något som en möjlighet eller ett hot verkar en viktig faktor vara demokratiaspekten.  
Vad som präglar de hotbilder som framkommer i presentationen av förhoppningar och 
farhågor samt ovanstående avsnitt är att demokratifrågan ofta lyser igenom och karaktäriserar 
den förvaltande ståndpunkten. De som fokuserar på hur biblioteket kan förändras och 
utvecklas till en bättre institution och verksamhet nämner ofta inte denna aspekt utryckligt. 
Demokrati som grundläggande motiv är ett generellt inslag i tematiseringen. Frågan blir dock 
extra synlig i ovanstående teman då grundläggande värderingar och motiv blottläggs i högre 
grad. Det uttrycks till exempel klart att samhällklimatet där tillväxt och teknik står högt i kurs 
i förlängningen hotar demokratin. 269 Andra exempel som i ett större perspektiv kan ses som 
hot mot demokratin är nedskärningar, ökade kunskapsklyftor, konkurrens, bibliotekslagens 
tandlöshet och det dåliga utgångsläget i och med nedprioritering i kommunens organisation.  
 
Att samma företeelse kan ses som både ett hot och en möjlighet kan alltså dels vara ett uttryck 
för individens svårighet att se saker på ett nytt sätt. Det visar sig också att det inte finns någon 
objektiv sanning utan beroende på intresse och därav följande fokus kan man utifrån tidigare 
erfarenhet ”välja” att se något på ett sätt som är fördelaktigt i enlighet med vad man vill 
uppnå. 
 
6.3 Brist på (alternativa) visioner 
 
Generellt sett framkommer få visioner rörande folkbibliotekets framtid och de som finns utgår 
från liknande idéer, nämligen en koppling till samhället och vad som präglar detta. 
Kopplingar görs exempelvis till företagsutveckling och IT samt med detta en följande 
upplösning av tid och rum. Det är ett fåtal artiklar som är av visionär karaktär varav Sven 
Nilsson som författare intar den främsta positionen i detta område. Nilssons artiklar präglas av 
nytänkande och är väl utvecklade. De innehåller både övergripande och mer detaljerade idéer 
om hur biblioteket kan utvecklas i framtiden. Något som saknas i debatten är andra aktörer 
och alternativ till de visioner Nilsson formulerar. Det förslag som Tengström har om den nya 
folkbildningsuppgift som följer globaliseringen och lämpligtvis skulle kunna tilldelas 
folkbiblioteket270 är i det närmaste obefintligt i analysmaterialet. Möjligen kan tanken om 
ökad mängd livsstilar och globalisering,271 samt en önskan om diskussion kring vad 
folkbildning är idag, om den fortfarande finns, som nämns anknyta till detta.272 Man utvecklar 
dock inte dessa tankar vidare, ger förslag på lösningar, svar och liknande. Istället ställer man 
frågor, som anses viktiga att finna svar på. Detta behöver inte betyda att det inte finns intresse 
för denna typ av framtidsuppdrag utan kan vara en form av överlevnadsprincip. Då idén om 
IT och dess möjligheter och kopplingar till tillväxt betonas på många håll i samhället är det 
inte förvånande att man även inom biblioteksvärlden ser detta som ett sätt att överleva och 
kanske höja bibliotekens status. Genom att ingå i en kommunal organisation är man beroende 
av politiker och deras önskemål. Kanske är fokuseringen på IT enda sättet att få resurser till 
biblioteket. I förlängningen handlar det om förhoppningar och den tro på ny teknik som 
präglar det moderna västerländska samhället.273 Att det är ont om alternativa visioner kan 

                                                                 
269 Andersson, Lindau, “Tystnaden bakom disken,” s. 20-21.  
      Hågård, ”Kan folkbiblioteken verkligen vara till för alla?”, s. 12. 
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272 Eide-Jensen, ”Programförklaring,” s. 4-5. 
273 Tengström, 1998, Hur förändras våra livsvillkor?  s. 82-84. 
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också vara en följd av att det inom en institution kan vara svårt att se något som inte andra ser. 
Man påverkas av kollegor och ser ofta det de ser. Detta gör att institutioner ofta präglas av 
liknande värderingar och åsikter vilket försvårar nya infallsvinklar och uppfattningar.274  
 
6.4 Informationsteknologi gemensamt inslag i debatten 
 
Det är en likriktad debatt på så sätt att fokuseringen på IT är gemensam. Detta visar sig i alla 
de teman kring vilka jag strukturerat materialet. Uppfattningarna kring dess vikt och påverkan 
i biblioteket skiljer sig dock och uppfattas både negativt och positivt. I samband med IT finns 
i debatten ett visst kritiskt inslag till en alltför stor betoning av detta i verksamheten. Till 
exempel påpekas, med anledning av den stora tillgången till information genom elektroniska 
källor, vikten av att skaffa fram de fysiska dokumenten275 och man menar även att : 
 

Bibliotekets uppdrag är evigt – om än mer digitaliserad form än tidigare. Varje dag hjälper vi besökaren 
med frågor som finner sitt svar på bibliotekshyllan, i tidskriftsdatabasen eller varför inte på nätet. 
Sammanfattat med fem ord: sökning, lokalisering, förfrågan, leverans, återvinning. Hur integreras dessa 
tjänster i den digitala miljön?276   
 

Uppfattningar i debatten skiftar således från att endast se IT som redskap för att uppfylla 
traditionella uppgifter, att IT ska passas in i bibliotekets existerande verksamhet och uppdrag 
till att se det som något större, något som förändrar hela verksamheten:  
 

Att tvinga in Internet i våra gamla arbetsmallar – det tror jag inte är möjligt. Att snäva in användningen av 
Internet på biblioteken, att betrakta det enbart som ett komplement till våra andra medier, det kan man 
inte längre. Det är för mig ett gammaldags, konservativt sätt att se. Internet är en revolution.277 
 

När det gäller strukturen/formen för biblioteket ses IT till exempel som en möjlighet att 
förändra biblioteksrummet på. Detta dels genom att man blir mindre beroende av den 
ordningsamma strukturen i biblioteket,278  men också i form av att tid och rum ses som mindre 
betydelsefullt och ett virtuellt bibliotek föreslås.279 
 
Nya idéer och tankar om hur framtidens bibliotek skulle kunna fungera och förändras utgår 
till stor del ifrån och relateras till bilden av det framväxande IT- och informationssamhället. 
En del helt nya uppgifter utgår från allmän samhällsutveckling och att tillgodose nya behov 
som uppkommer till följd av denna.280 Annars relateras de visioner och möjligheter som 
framgår kring framtida nya uppgifter till IT-utvecklingen och den nya informationsvärld som 
denna medverkar i. 281  
 
De mer detaljorienterade och lokala idéerna handlar också om IT. Dessa rör dock främst 
uppgifter eller utmaningar som uppstår i biblioteket, som en följd av ökat informationsflöde 
och nya redskap. Exempel är då att göra information tillgänglig på olika sätt och uppgifter till 
följd av Internet. Att underlätta navigeringen fö r användarna i det stora informationsflödet ses 
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som en viktig uppgift.282 Utifrån det som uttrycks om önskvärd kompetens hos bibliotekarien 
i framtiden kan man också se tecken på att en framtida identitet och roll präglas av en 
inriktning på information och IT. Man ser önskvärd teknikkompetens och även källkritik till 
följd av den stora informationsmängden som finns tillgänglig, bland annat genom Internet.283 
Som följd av ökad informationsmängd ser man också bibliotekariens roll som 
vägledare/handledare och att göra urval som allt viktigare.284 Detta skulle kunna ses som ett 
svar på Tengströms idéer om framtiden. Han menar att det kommer att behövas navigatörer, 
som sysslar med vägledning och även innehållsexperter som värderar och gör urval. Detta på 
grund av en stor och ökande informationsmängd vilket gör det svårare att finna 
information. 285 Ur denna aspekt kan idéerna som uppkommer till följd av IT vara ett sätt att 
öka demokratin och minska kunskapsklyftor, genom att man hjälper människor att få tillgång 
till samt handskas med nya redskap. Tengström tar upp IT och ökade svårigheter för 
medborgare att hitta information i och med detta vilket innebär att en tolkning i denna riktning 
inte är helt orimlig.286  
 
Anledningen till en positiv syn på IT, att den anses viktig och finns med i stora delar av 
debatten på olika sätt kan utifrån Tengström ses som ett resultat av övertro på teknik då han 
menar att informationsteknik ofta ses som nyckel till överlevnad. Han menar att bilden av IT-
samhället spridits effektivt i hela samhället och att anledningen till att bilden av IT samhället 
blivit så populär beror på att dess intressenter varit duktiga på att marknadsföra denna. Att 
använda ny teknik kan även ses som ett sätt att höja sin yrkesstatus vilket skulle kunna vara en 
rimlig önskan gällande biblioteksvärlden. Att uppfattningar ser ut som de gör kan även vara 
en följd av att politiker påverkats i att tro på IT som tillväxtsfaktor, vilka i sin tur påverkar 
biblioteken. 287 Rörande teknikens påverkan i samhället menar Tengström att det handlar om 
mänskliga aktörer som gör olika val. Beroende på aktör kan samhällsutvecklingen alltså se 
olika ut. Utifrån ett institutionsperspektiv är IT är något som ligger i tiden, och kan ses som ett 
sätt att förbättra och uppdatera institutionen. Det är något nytt och visar att institutionen 
samspelar med omvärlden och dess utveckling.288  
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6.5 Förändring av folkbibliotek – institutionskritik och profilering  
 
Enligt March och Olsen så är det större chans till förändring i en organisation då den 
härkommer ur succé. Misslyckande i en organisation leder däremot inte alltid till förändring, 
då detta kan leda till förändringsstress och det negativa beteendet fastnar istället i systemet. 
Succé däremot kännetecknar kompetens och frihet vilket medför större möjligheter att skapa 
en förändring.289 Med denna vetskap kan man lättare förstå folkbibliotekets situation där krav 
på förändring ofta kommer av nedskärningar och tvång, vilket då i själva verket kan ha en 
motsatt effekt. Istället borde man kanske satsa extra mycket på biblioteket i svåra tider, för att 
få en positiv effekt i organisationen. 
 
De författare som berör frågan om förändring är få men artiklarna desto mer innehållsrika. 
Det råder relativ enighet kring de som behandlar frågan. Ett missnöje med institutionen och 
vad som präglar denna, såsom konservatism, regelstyrning framkommer.290 Ovanligt är 
uppfattningen om demokrati som motivering till nya idéer för att stärka bibliotekets 
verksamhet.291 Institutionen kritiseras bland annat för bristande omvärldsbevakning och 
anpassning till omvärlden, vilket får negativa konsekvenser för verksamheten. 292 Man menar 
att för att klara sig behöver en institution bland annat vara snabb, flexibel och inta en 
öppenhet mot omvärlden. 293 Åsikterna rör sig kring en önskan om uppdatering av en föråldrad 
organisation/institution i framtiden. Enligt March och Olsen är det möjligt för institutioner att 
tillämpa både ordning, stabilitet och förutsägbarhet samtidigt som flexibilitet och 
anpassningsbarhet,294 vilket också efterfrågas i materialet. Gemensamt då förändring 
diskuteras är att olika typer av åtgärder för att marknadsföra och synliggöra folkbiblioteket 
som institution tas upp. Att tydliggöra identiteten genom profilering på olika sätt kan här ses 
som nyckelord för institutionen och verksamheten i framtiden295  
 
Gällande hur man ser på förändring i debatten om framtidens folkbibliotek framkommer i 
analysmaterialet dels att relativt få artiklar ingående diskuterar förändring ur ett 
institutionsperspektiv men också att i de fall detta görs verkar det övergripande målet vara ett 
närmande och ökat samspel med omgivning/samhälle. Detta visar sig både genom en kritik av 
institutionen och en önskan om förändring av denna, 296 men även genom förslag till olika 
typer av profilering, nya samarbetspartners och förändring av yttre former.297  
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Vikten av samarbete framkommer också på andra håll men då handlar det främst om ett 
traditionellt samarbete med utbildningsväsendet.298  
 
Att se debatten och de önskningar om förändring som framkommer utifrån den 
institutionsteori jag använt bidrar till ökad förståelse. Det finns en rad faktorer som kan 
försvåra förändring i institutioner. Regler, en tendens till ointresse av omvärlden samt den 
starka införlivningen av individer i en viss kultur kan leda till en likriktning i åsikter. En 
förklaring till varför en institutionell förändring ses som viktig för en långsiktigt framgångsrik 
institution kan ges utifrån tanken att institutionen påverkar omvärlden och att denna i sin tur 
påverkar institutionen och att samhället bygger på interaktion och samarbete.299 En intressant 
fråga är varför förändring och kritik av institutionen tas upp av ett fåtal i debatten. En första 
tanke är självklart att de som önskar förändring tar upp detta och de som inte gör det nämner 
det inte. Huruvida man önskar förändring eller ej kan återigen förklaras utifrån faktorer som 
individens intresse och vilken roll man innehar.300 Ingår man själv i institutionen kan det vara 
svårt att se förändring, eller nackdelar med denna. Ett alternativ är tanken att det kan finnas 
olika grupper inom en institution med olika åsikter och uppfattningar och att dessa skillnader 
visar sig i debatten. 301 
 
6.6 Folkbiblioteket i framtiden 
 
Sammanfattningsvis består debatten av skilda uppfattningar rörande framtiden och vad som 
då präglar folkbiblioteket. Av ovanstående analys kan sägas att någon entydig utveckling inte 
framgår för folkbiblioteket, men att IT förmodligen kommer att finnas med i olika former 
oavsett hur utvecklingen ser ut. Utifrån de två grundläggande skillnaderna i perspektiv kan 
sägas att antingen ser biblioteket ut och fungerar ungefär som idag, eller så tar det nya 
riktningar och förändras till att i större utsträckning motsvara marknadens behov och anpassa 
sig till övrig utveckling i samhället. Det anpassande perspektivet tar i större utsträckning 
hänsyn till samhällsutveckling och präglas i högre grad av nytänkande och en positiv 
inställning till framtiden. Det förvaltande perspektivet däremot koncentreras främst till 
konkreta frågor, samt problem som kan uppstå och en oro inför framtiden framkommer. Det 
framgår utifrån teorierna att vad som avgör framtida utveckling är vilka aktörer som har makt 
att styra denna.  
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301 March & Olsen, 1989, s. 45. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 
Mitt syfte har varit att presentera en bild av, samt kritiskt granska, de uppfattningar kring 
folkbiblioteket och framtiden som framkommer i svensk bibliotekspress. Detta görs med 
utgångspunkt i 21 artiklar ur tre svenska bibliotekstidskrifter. 
 
Utifrån detta formulerades följande frågor: 
 

• Hur ser uppfattningarna kring det framtida folkbiblioteket ut i svensk bibliotekspress? 
• Vad präglar debatten och varför? 

 
I materialet framgår två huvudsakliga perspektiv på framtidsfrågor. Det är dels ett vidare 
samhällsperspektiv, där man tenderar att vara positiv till förändring och ser möjligheter och 
dels ett mer lokalt, arbetsinriktat synsätt, där man försöker se lösningar på problem som kan 
uppstå och hur man kan införliva till exempel IT i traditionella uppdrag. I det senare finns en 
tydligare fokusering på att bevara demokratin. Det visar sig att hur man ser på biblioteket kan 
förklaras utifrån vilka intressen man har och hur relationen till biblioteksinstitutionenen ser ut. 
Är det ekonomiskt intresse som styr, eller en vilja att stärka bibliotekets verksamhet, så är det 
inte så konstigt att idéer om marknadstänkande och närmande till företag framkommer. Har 
man däremot mer ideologiska intressen, exempelvis med en stark roll i institutionskulturen, är 
det viktigare att man håller en viss standard och erbjuder vissa tjänster som inte definieras av 
marknaden eller utifrån vinstintresse utan har kopplingar till traditionella värderingar som 
demokrati och rättvisa. En tendens i materialet visar på att det främst är utomstående, med 
viss distans till biblioteksinstitutionen och annan bakgrund som kan se nya möjligheter och är 
positiva till förändring av bibliotekets form och innehåll. De som däremot har en starkare 
institutionell koppling och är yrkesverksamma inom bibliotek har svårare att se utanför 
ramarna och därmed svårare att se förändring och möjligheter.  
 
En annan aspekt som jag tror kan påverka i detta fall är att visioner och nya idéer kan ses som 
ett hot mot en existerande yrkesroll. Vid stora förändringar kanske man inte har rätt 
kompetens längre. Det kan också vara så att man trivs med nuvarande arbetsuppgifter och inte 
önskar förändring av dessa utan istället ser det som en uppgift att motverka exempelvis alltför 
mycket teknisk dominans i yrket.  
 
Målande bilder och visioner om framtiden var en bristvara i det material som undersöktes. För 
att framhålla en person är Sven Nilsson den i särklass mest visionära i sammanhanget. Hans 
idéer utgår till stor del från marknads- och företagstänkande och den nya informationsvärld 
som han menar växer fram samt en mer flexibel och omvärldsrelaterad organisation. Vad jag 
saknar är fler, alternativa visioner och scenarion, med olika utgångspunkter och fokus. Det 
verkar som att man har fullt upp med att identifiera hotbilder på andra håll, att visioner som 
utgår från exempelvis Tengströms förslag om en ny folkbildningsuppgift och demokrati 
uteblir.  
 
Debatten kretsar generellt kring IT och bilden av informationssamhället ur olika aspekter. 
Detta förklaras utifrån Tengström som menar att man hyser för stora förhoppningar på den 
nya tekniken och att mäktiga intressenter har bidragit till att sprida bilden av IT-samhället på 
olika sätt. Utifrån institutionsteorin kan IT och användning av detta ses som ett försök att 
svara på omvärlden, att anpassa sig och interagera med denna, vilket anses viktigt för att 
institutioner skall överleva långsiktigt. Med anledning av koncentrationen till IT och bristen 
på utvecklade och alternativa visioner tror jag att det är viktigt att reflektera över kring vilken 
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framtid och vilken typ av samhälle man vill ha. Hur mår människan i ett samhälle som präglas 
alltmer av effektivitet och teknik?302 Jag kan se en risk, generellt i samhället, att man tror så 
mycket på tekniken att man ser den som en egen ideologi. Ideologier och värderingar ersätts 
med teknik, vilken inte har någon mening i sig. Samhället blir mer ihåligt då tekniken tar över 
och ersätter andra saker. Detta tror jag kan leda till den tomhetskänsla Tengström beskriver.  
 
7.1 Framtidens folkbibliotek för folket? 
 
Inledningsvis frågade jag mig hur biblio teket kommer att bli sedan. På denna fråga fann jag 
inga givna svar. Det visar sig dock att det som avgör hur folkbiblioteket i framtiden kommer 
att utvecklas främst beror på vilka aktörer som innehar makten. Detta i sin tur menar jag kan 
bero på hur samhällsklimatet ser ut och vad som värderas. Ett område där politiker och även 
samhällsmedborgare kan vara med och påverka. Utifrån de två huvudriktningar i debatten 
som presenteras i form av anpassare respektive förvaltare framstår två generella bilder. 
Folkbiblioteket kan i framtiden fungera i det närmaste som idag eller så utvecklas nya former 
som präglas mer av en marknadssyn. Personligen tror jag att de idéer som framkommer kring 
att förändra biblioteket, att skapa nya uppgifter utifrån samhällsutveckling och att marknaden 
kommer att styra har en möjlighet att växa sig starkare. Detta med tanke på just hur samhället 
ser ut idag och de ekonomiska krafter som ofta påverkar utvecklingen.  
 
En viktig fråga är hur användarna påverkas beroende på vilka aktörer som utformar 
bibliotekets framtid. Låt oss säga att biblioteket drivs som ett företag och där vinst är en faktor 
men även att tillgodose marknadens behov. Ur individens perspektiv skulle detta förmodligen 
vara uppskattat, förutsatt att denne tillhör ”massan”, då de vanligaste (och mest lönsamma?) 
önskemålen skulle tillgodoses. När det handlar om andra aspekter såsom individer eller 
grupper med behov och önskemål som avviker från vad massan vill ha skulle dessa troligtvis 
inte vara så nöjda. Antagligen skulle nya tjänster uppkomma, men även fler avgiftsbelagda 
sådana, vilket inte skulle gynna biblioteksanvändare i allmänhet. Kanske skulle bibliotekets 
utformning vara mer lockande och lokalerna mer tillgängliga, vilken roll spelar detta för 
användarna?  
 
Ett alternativ utifrån det traditionella folkbiblioteket är att kvalitet, bildning och demokrati 
präglar verksamheten. Det kan innebära att man satsar extra på eftersatta grupper, att 
litteraturinköpen utgår ifrån vad som anses bra och sist men inte minst att alla har lika 
tillträde, tillgång till information och att biblioteket är en fristad från kommersiella intressen. I 
och med detta utgör folkbiblioteket en symbol för demokrati och rättvisa. Förmodligen skulle 
en del användare vara nöjda och andra inte även i denna modell.  
 
Utifrån dagens situation kan man dock fråga sig huruvida de ideologiska målen kan uppfyllas. 
Då nedskärningar leder till resursbrist får bibliotek lägga ned, tillgängligheten minskar, man 
kanske inte längre kan satsa på eftersatta grupper och så vidare. I och med ett ökande 
samarbete med utbildningsväsende får de studerande bättre resurser, medan andra kan bli 
lidande. Frågan är om det finns något sätt att tillgodose allas behov och önskemål. Då ett 
grundproblem är nedskärningar och brist på resurser kanske man borde fråga medborgarna 
hur man vill ha biblioteket och vad det skall vara, då alla i samhället betalar för denna service. 
Demokratiska omröstningar kanske vore nåt att fundera på? Jag får ibland känslan av att det i 
bibliotekssammanhang handlar om en prestigefylld kamp mellan olika idéer och att man 
genom att fästa så stor vikt vid att befästa den egna ståndpunkten som den rätta glömmer bort 
anledningen till att biblioteket finns. Biblioteket är och ska vara till för samhällsmedborgarna. 
                                                                 
302 Tengström, 1998, Hur förändras våra livsvillkor?  s. 83-84. 



56  

Kanske bör man börja fundera på vad de behöver och vilka som är mest lämpade att se till 
deras intresse. Kanske behöver man inte heller se allt i svart eller vitt, utan kan plocka det som 
är bra från båda ”läger”, för att ur detta skapa något nytt och utforma en gemensam och 
hållbar vision för folkets folkbibliotek. 
 
7.2 Reflektioner kring resultatet 
 
Vid jämförelse med Fernströms och Parnells resultat, som båda konstaterade att det var ont 
om intressanta framtidsvisioner och att det var svårt att utläsa något av de fragment som 
framkom menar jag att mitt eget resultat till viss del överensstämmer med detta. Jag noterar 
dock att det finns vissa inslag av visioner och nytänkande, men att detta domineras av ett fåtal 
personer och av personer som har en svagare institutionell koppling. Något som präglar detta 
är en önskan om uppdatering och anpassning till övrig utveckling i samhället. Denna typ av 
uppfattning, att ta med samhällsutveckling i beräkningen menar jag är en skillnad och ett 
framsteg jämfört med vad som framkom i Biblioteken och framtiden (1), då just bristen på 
detta påkallades. En skillnad jämfört med Parnells studie kan vara att jag, genom tolkning 
med hjälp av teorier, förutom en översikt av debatten även får en bild av vilka orsaker som 
kan ligga bakom debattens karaktär och skilda innehåll. Detta att se vad orsakerna kan vara 
tror jag är väsentligt när det gäller att förstå problemet och ökar möjligheterna att vidta 
åtgärder. Audunson konstaterade att förändring kunde vara svårt att genomföra i institutioner, 
ett problem som delvis synliggörs genom mitt analysmaterial utifrån en kritik av institutionen 
som framkommer på vissa håll. Tendensen att institutionsformen kan hämma förändring 
stärks av den institutionsteori jag använt för tolkning av debatten. Att diskussionen till stor del 
kretsar kring IT tar även Gustavsson upp i sin magisteruppsats som ett övergripande resultat 
rörande diskussionen om framtiden.  
 
Jag är medveten om att resultatet hade kunnat bli annorlunda vid ett annat urval. Då jag hade 
svårigheter med att överhuvudtaget finna artiklar som behandlade framtidsfrågor (vilket kan 
säga något bara det om framtidsvisioner inom biblioteksvärlden) fick jag helt enkelt ta de som 
fanns tillhands. Debattens form och innehåll kan också vara ett resultat av en skillnad mellan 
tidskrifter. Ikoner å ena sidan är en fristående tidskrift där man ger mer utrymme åt författarna 
och har mer av en visionär prägel med koppling till näringslivet. BBL och BIS är knutna till 
organisationer och berör traditionella frågor som demokrati och rättvisa. Detta kan också 
förklara den ojämna fördelningen av mitt material, att jag fann fler artiklar rörande framtiden i 
Ikoner än de två andra tidskrifterna. Framtidsfrågor har ofta en visionär och nytänkande 
prägel och återfinns i störst utsträckning i Ikoner. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är 
undersökningens metod. Jag frågar mig om bibliotekspress är fel forum för att undersöka 
idéer om framtiden? Kanske pågår en annan debatt av mer visionär karaktär och med skilda 
riktningar vid seminarier och muntliga möten. Frågan är hur man ska få del av denna 
information utan en roll i institutionen. Det är möjligt att, som antyds i undersökningen, det är 
utomstående som står för nytänkandet och idéerna. Utifrån detta antagande skulle en djupare 
undersökning av ”dessa andra” kunna vara intressant. Att undersöka hur till exempel politiker 
och entreprenörer ser på bibliotek och framtiden skulle utifrån detta kunna vara givande.  
Då det kan vara så att institutionsformen hämmar nya tankar och förändring skulle en annan 
möjlig undersökning kunna gå in djupare på att finna alternativ, eller förändringar av denna. 
Ytterligare en idé är helt enkelt att,  i egenskap av rollen som samhällsmedborgare, utforma en 
hållbar framtidsvision för biblioteket, då en del tyder på att det kan behövas. 
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7.3 Slutsatser 
 
Mina slutsatser i anknytning till syfte och frågeställningar visar på följande tendenser i det 
undersökta materialet: 
 

• Debatten består av få olika idéer/utgångspunkter vilka kan ses som uttryck för en 
traditionell respektive anpassande ståndpunkt. Det handlar dels om ett vidare 
perspektiv där bland annat samhällsutveckling finns med och dels ett mer konkret, 
arbetsinriktat. Hur man ser på framtiden verkar ha att göra med aktör, vilka intressen 
man har och förhållande till biblioteksinstitutionen. 

 
• Någon tydlig och gemensam uppfattning kring folkbibliotekets framtid framkommer 

inte vilket kan tyda på splittring inom institutionen. Enligt institutionsteorin kan en 
konflikt bidra till en gemensam vision.  

 
• Debatten är likriktad genom att IT finns med som ett nav i frågan, även om 

uppfattningarna kring dess roll skiljer sig. Fokuseringen på IT kan dels vara ett resultat 
av ett samhälle där teknik och tillväxt prioriteras, men det kan även, ur ett 
institutionsperspektiv, ses som ett försök att hänga med i samhällsutvecklingen. Detta 
då det är viktigt för institutioner att uppdatera sig och samspela med omvärlden. 

 
• En generell brist på visioner framkommer, särskilt alternativa sådana, då de som finns 

utgår från IT och marknadstänkande. Bristen på nytänkande och utvecklade 
framtidsbilder kan vara ett resultat av en stark institution som försvårar att se utanför 
historiska traditioner och rutiner. Detta stärks av tendensen att det är aktörer med 
distans från institutionen som står för visioner och nytänkande och är positiva till 
förändring. Något som präglar dessa idéer är olika typer av profilering samt kritik av 
institutionen.  

 
• De hot som identifieras i framtiden har främst att göra med en rädsla för urholkning av 

demokrati och det framkommer att man ofta ser det man vill se, i enlighet med motiv. 
De möjligheter som framkommer förutsätter förändring på olika sätt. 

 
• Hur framtidens bibliotek ter sig beror på vilken grupp som har makt i detta område. I 

ett vidare perspektiv har det att göra med samhällsklimat och de som befinner sig i 
detta, nämligen samhällsmedborgarna. 
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8. Sammanfattning  
 
En viktig utgångspunkt har varit Staffan Parnells studie av framtidsdebatten som är från 
början av nittiotalet, där han konstaterar en brist på tydliga visioner och framtidsbilder. I 
bakgrunden framkommer bland annat att man står inför ett vägskäl där det gäller att tydligare 
definiera folkbibliotekets identitet samt besluta vad denna skall bestå i. Folkbiblioteket har 
breddat och utökat sitt utbud och sina roller alltmer, men det står klart att denna utveckling 
inte kan fortgå om man skall nå en hållbar framtid. En avgörande faktor som medför att 
problemet tydliggörs nu är teknikutvecklingen och den snabba införlivningen av IT i 
biblioteket, då detta leder till nya uppgifter och frågor rörande utbud och verksamhet. 
Svårigheten med att hålla fast vid traditionella uppgifter och samtidigt hänga med i samhällets 
utveckling framkommer som ett problem.  
 
Mitt syfte har varit att presentera en bild av, samt kritiskt granska, de uppfattningar kring 
folkbiblioteket och framtiden som framkommer i svensk bibliotekspress. Detta görs med 
utgångspunkt i 21 artiklar ur tre svenska bibliotekstidskrifter. 
 
Utifrån detta formulerades följande frågor: 
 

• Hur ser uppfattningarna kring det framtida folkbiblioteket ut i svensk bibliotekspress? 
• Vad präglar debatten och varför? 

 
Genom litteraturgenomgången fann jag de två teorier jag använt och även motivation till 
varför de skulle kunna passa för en intressant analys. Teorierna fokuserar på två aspekter, dels 
folkbiblioteket som institution och dels dess omgivning, nämligen samhället. Då 
institutionsteorier använts tidigare rörande förändring och identitet, av Audunson och 
Hansson, såg jag detta som användbart även i min egen uppsats. March och Olsen beskriver 
politiska institutioner ur ett flertal aspekter. De tar bland annat upp olika samband, vad som 
präglar institutioner, hur institutioner förändras samt hur de kan förbättras.  
Ett humanistiskt samhällsperspektiv intas av Emin Tengström och hans kritiska inställning till 
bilden av och förhoppningarna rörande IT samhället. Han påpekar bland annat att bilden av IT 
samhället är skapad av människor och i ett specifikt syfte. Det handlar enligt honom om en 
grupp mäktiga intressenter som på ett framgångsrikt sätt lyckats sprida bilden i samhället. Att 
det handlar om ny teknik kan inge framtidstro och ses som ett sätt att höja yrkesstatus på.  
Då materialet jag undersöker tar sin början parallellt med en teknisk utveckling fanns en 
föraning hos mig om att innehållet i artiklarna förmodligen skulle präglas av diskussioner 
kring IT. Med anledning av detta fann jag Tengströms idéer användbara. Tengström har ett 
förslag om en ny folkbildningsuppgift i framtiden, med anledning av ökad globalisering och 
ett mångkulturellt samhälle. 
 
Då mina frågeställningar är av tolkande slag utgörs metodologin i min uppsats av en 
genomgående hermeneutisk ståndpunkt. Jag anser att det inte finns någon sanning utan ser 
min studie som en bild jag framställer av något. Denna bild har påverkats genom de val jag 
gjort rörande litteratur och material såväl som min egen förförståelse och tolkning av 
materialet. Mitt arbetssätt kan liknas vid den hermeneutiska cirkeln, då jag hela tiden pendlat 
mellan del och helhet för att minska felaktiga tolkningar. Genom att undersöka 21 artiklar har 
jag identifierat en diskurs rörande folkbiblioteket och dess framtid. Artiklarna är fördelade 
mellan tre svenska bibliotekstidskrifter; Ikoner, BIS samt BBL. Jag fann en 
överrepresentation av artiklar i tidskriften Ikoner och hade en del svårigheter med att finna 
relevanta artiklar i de övriga tidskrifterna. I mitt urval valde jag att begränsa mig till svenska 
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artiklar, skrivna av svenska författare, att de skulle behandla folkbibliotek/bibliotek på ett 
generellt plan och inte röra enskilda bibliotek. Andra kriterier var att innehållet skulle säga 
något om framtidsfrågor, vilket kunde vara både uttryckligen, men i en hel del fall även anas 
genom vad som sades om nuvarande situation. Begreppet framtid diskuterades inte i alla fall, 
utan utveckling, förändring och liknande begrepp ansågs likvärdiga. 
 
Den typen av textanalys jag tagit inspiration av är idéanalysen. Då jag vill undersöka 
innehållet i texter samt ta viss hänsyn till författarna anser jag denna mest lämpad. Genom en 
kategorisering av material utifrån temana yttre former, inre struktur, folkbibliotekets roller, 
utbud/uppgifter, bibliotekariens roll/kompetens samt farhågor och förhoppningar uppenbarade 
sig en debatt, eller diskurs, vilken jag undersökt närmare. Dessa teman har vuxit fram ur 
tidigare forskning, litteratur samt utifrån mina frågeställningar.  
 
Jag fann att de artiklar som berörde institutionen såg en förändring som önskvärd i framtiden 
gentemot en mer flexibel och omvärldsanpassad organisation. Vad gäller yttre former har 
olika typer av profilering framkommit, att synliggöra biblioteket samt nya former för 
verksamheten genom samarbeten med nya områden i samhället. Beträffande roller framkom 
fyra teman; marknad, utbildning, IT samt demokrati/mötesplats. Det var dock i många fall 
svårt att urskilja författarens åsikt rörande vilken roll framtiden skulle bjuda på och jag har 
inte heller fördjupat mig i att analysera detta utan koncentrerat mig på att ta fram tendenser 
och mönster i debatten. De olika uppgifter som diskuteras i ett framtida bibliotek handlar dels 
om helt nya uppgifter till följd av en ny informationsvärld och IT, dels ofrånkomliga följder 
av en ökad informationsmängd och nya redskap som Internet. En viss del av nya uppgifter 
kopplas även till hur samhället utvecklar sig och individens liv får en roll i detta. Som en 
logisk följd av att en stor del av uppgifter rör IT och information ur olika aspekter synliggörs 
också en önskad framtida kompetens inom teknik, att vägleda och att göra urval. De 
förhoppningar och farhågor som framkommer rörande framtiden är av spridd karaktär och kan 
sammanfattas i fem faktorer: allmän samhällsutveckling (även ökande kunskapsklyftor och 
tillväxtklimat), IT, driftsform, konkurrens och politik. 
 
Analysen visar att en likriktning i debatten utgörs av koncentrationen kring IT, även om detta 
diskuteras ur olika aspekter. Det framkommer också skilda utgångspunkter i artiklarna som 
kan tolkas som en fråga om aktör och intresse. Vilken roll eller förhållande man har till en 
institution kan förklara vilken inställning man har och vilka åsikter som representeras genom 
detta. Vidare visar min analys att även om idéerna som framkommer i debatten skiljer sig så 
består den av ett fåtal olika idéer eller uppfattningar. Dessa kan ses som utryck för två 
huvudsakliga ståndpunkter; anpassare respektive förvaltare. De två perspektiven skiljer sig 
genom att anpassaren intar ett vidare samhällsperspektiv medan förvaltaren koncentrerar sig 
på konkreta och arbetsrelaterade frågor. Det framgår en tendens att de som befinner sig på lite 
avstånd från biblioteksinstitutionen är de som formulerar mer av visioner och nya idéer. I 
anslutning till detta syns en brist på alternativa visioner, där man utgår från andra faktorer än 
IT. Detta kan förklaras genom Tengström och hans idéer om de höga förhoppningar som finns 
i samhället rörande ny teknik. En stor del av debatten kan förklaras och tolkas utifrån ett 
institutionsperspektiv och vad som präglar dessa. Angående vad som anses utgöra hot eller 
möjlighet i framtiden visar det sig att detta ofta har att göra med strävan för demokrati. En 
övergripande slutsats rörande framtidens bibliotek och hur detta kommer att gestalta sig är att 
det beror på vilka aktörer som har makt att påverka utvecklingen. I ett vidare perspektiv har 
det att göra med samhällsklimat och de som befinner sig i detta, nämligen 
samhällsmedborgarna. 
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