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Abstract: The main purpose of this Bachelor´s thesis is to 

investigate the visions chief librarians have for their 
public libraries. The world around us and our way of 
living is changing as the society is changing ever more 
rapidly. This evolvement also influences the public 
library, its role for society and individuals, its activities 
and its design. The question is how the public library can 
face these changes and what function and role it can get 
and make for itself in the future. Through qualitative 
interviews with five chief librarians our aim is to answer 
the main question of this thesis: What are the visions that 
chief librarians on public libraries have for the public 
library´s future? This study also contain the role the chief 
librarians give the public library of today and what they 
mean is necessary for their visions to be achieved. Our 
theoretical choice fell upon Hvenegaard Rasmussen, 
Jochumsen  and Skot-Hansens at this time new scientific 
model that reflect the library in relation to the concepts 
place, relations and space. The results showed that the 
chief librarians have a lot of visions. They’re not 
particularly revolutionary but more like a further 
development of the activities and role of the public 
library of today. The library must continue to be a 
meeting-place, a common ground for democracy and a 
central place in the local society with wide ranging 
activities for all citizens. Greater collaboration and 
integration plus being a creative platform for the users are 
also part of their visions.  
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1. Inledning 

 

1.1 Inledning 

 

Vad händer med folkbiblioteken när samhället förändras? I forskningen framgår att 
både dess roll i samhället och dess verksamhet påverkas.  De senaste åren har det på 
kort tid skett stora förändringar vad gäller teknik, digitalisering och det stora 
informationsflöde som genomsyrar samhället och det är en utveckling som 
folkbiblioteket påverkas av. Det är också en utveckling som det finns en ambition att 
möta och svara upp emot. 
 

Därför är det intressant att undersöka vad de ansvariga på folkbiblioteken idag har för 
tankar och visioner - hur ser de på folkbibliotekets roll idag och hur vill de att den ser ut 
i framtiden, i ett 10-årsperspektiv. 
 

1.2 Bakgrund 

  

Det har skrivits och forskats en hel del om det svenska folkbibliotekets historia, hur 
folkbiblioteket påverkat och påverkats av skeenden i samhället. Joacim Hansson, 
professor i biblioteks- och informationsvetenskap, gjorde 2005 en kartläggning i 
skriften Det lokala folkbiblioteket - förändringar under hundra år. Han menade att det 
svenska folkbibliotekets roll och verksamhet har förändrats i takt med tiden, från 
folkbildningstankarna i början av 1900-talet till 2000-talets tankar om att vara en 
mötesplats, ett samhällets vardagsrum. De senaste decennierna har diskussionerna 
oftast haft informationsteknologiska förtecken. Joacim Hansson skrev också att 
bibliotekets roll som “brygga mellan socialgrupper och som verktyg för samhällets 

strävan att minska sociala klyftor” har varit viktig genom alla tider (s. 42). 
 

De senaste årens stora omvärldsförändringar är en utveckling som även folkbiblioteket 
påverkas av. Men på vilket sätt? Och hur kommer det att bli i framtiden? Birgitta 
Rydell, Förbundsdirektör DIK (2011-), är inte ensam om de tankar hon uttrycker i 
antologin Finns biblioteket om tjugo år? - En antologi om framtidens bibliotek: “En 

god regel för den som ska se in i framtiden är att studera det som händer idag. De 
trender vi ser idag kommer med stor sannolikhet att hålla i sig, men de kommer att bli 
mer omvälvande än vad vi tror idag.” (Rydell 2011, s. 43). 
 

1.3 Problem 

 

Människors beteende och sätt att leva förändras i takt med att samhället förändras. 
Frågan är hur folkbiblioteket möter detta och vilken funktion och roll det kan få eller 
skapa sig i framtiden. 
Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin skrev i inledningen till den ovan nämnda antologin om 
framtidens bibliotek att “Mitt svar på frågan om biblioteken finns om tjugo år är: Ja - 
och dess betydelse för samhället har växt! Men då krävs både självprövning, 
innovationstänkande och bra dialog med användarna.” (Sahlin 2011, s. 10). 
 

Ämnet har både intresserat och debatterats mycket genom åren och det finns en hel del 
forskning om folkbiblioteken och framtiden. Däremot finns det inte så mycket med 
fokus utifrån folkbibliotekschefernas sätt att se det. Vår uppfattning är att 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Biblioteks-_och_informationsvetenskap
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bibliotekschefer med visioner är viktiga för att utveckla folkbiblioteken och möta dessa 
förändringar. 
 

Folkbibliotekets verksamhet styrs av den nationella bibliotekslagen, en ramlag med 
övergripande politiska ställningstaganden om biblioteksverksamhetens omfattning och 
inriktning. Ett annat styrdokument är de lokala biblioteksplanerna, som också är 
politiska dokument. De relaterar bibliotekets roll i förhållande till övriga politiska 
kommunövergripande utvecklingsmål och fastslår biblioteksverksamhetens konkreta 
målsättningar och utvecklingsstrategier (Almerud 2005). Oftast är det bibliotekschefen 
som tjänsteman som ansvarar för att arbeta fram och föreslå vad biblioteksplanen ska 
innehålla, ibland tillsammans med andra kommunala aktörer och ibland helt själva. 
 

Samtliga våra respondenter har biblioteksplaner framtagna mellan åren 2006-2012. 
Dessa läste vi igenom innan intervjutillfället för att vi skulle skapa oss en bild av deras 
verksamhet. Kommunernas biblioteksplaner finns att tillgå på Svensk 
Biblioteksförenings hemsida. Av anonymitetsskäl länkar vi dock inte vidare till de 
enskilda biblioteksplanerna. Inom en snar framtid, eller åtminstone inom några år, kan 
några av dessa behöva revideras. Då kommer bibliotekscheferna, som drivande och 
visionära resurser, att ha en viktig roll i de nya biblioteksplanernas innehåll och 
utformning. Bibliotekscheferna har ofta ett nära samarbete med politikerna i den nämnd 
som ansvarar för kulturfrågorna och det är bibliotekscheferna som i sin 
tjänstemannaroll blir drivande i framtagandet av biblioteksplanerna som styrdokument 
för verksamheterna. När vi i fortsättningen talar om bibliotek så är det folkbiblioteket vi 
avser. 
 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att skapa kunskap om vilka tankar och idéer som finns hos 
bibliotekschefer om bibliotekets framtid. Samhället är föränderligt och det sker såväl 
små som stora förändringar som påverkar folkbiblioteken och deras funktion i 
samhället. Vad bibliotekscheferna drömmer om och begränsas av tror vi är faktorer 
som är av betydelse för utvecklingen. Exempel på begränsande externa faktorer skulle 
kunna vara politiska beslut, ekonomiska resurser och den tekniska utvecklingen. Vi har 
valt att fokusera på nuvarande bibliotekschefers tankar och visioner och därför står 
dessa i centrum för denna studie. 
 

1.5 Frågeställningar 

 

Vår övergripande frågeställning är: Hur förhåller sig folkbibliotekschefers visioner för 

folkbibliotekens framtid till den senaste biblioteksforskningen? 

 

De forskningsfrågor vi använder för att undersöka och analysera detta är: 
1. Vilken roll anser bibliotekschefen att biblioteket har idag? 

2. Vilka visioner har bibliotekschefen på folkbiblioteket för bibliotekets framtid? 

3. Vad anser bibliotekschefen att det behövs för att biblioteket ska nå dit? 
 
Forskningsfrågorna kopplar vi till ny forskning av Casper Hvenegaard Rasmussen, 
Henrik Jochumsen och Dorte Skot-Hansen om hur man kan se på biblioteket och dess 
roll i samhället och de utmaningar som väntar biblioteket. 
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2 Tidigare forskning och litteratur 

 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning och studier som anknyter till 
uppsatsens frågeställningar. De berör såväl frågan om folkbibliotekets framtid ur olika 
perspektiv som bibliotekets roll och betydelse för samhället och sina användare. Enbart 
en magisteruppsats tar upp frågan ur bibliotekschefernas synvinkel. I den ställde 
uppsatsförfattaren Kent Fernström (2000) (se nedan) frågan hur svenska 
bibliotekschefer vill försöka forma folkbibliotekens framtid. 
 

2.1 Bibliotekets roll och betydelse 

 

Flera forskare har betonat bibliotekets betydelse som mötesplats i samhället. Den 
amerikanske sociologen Ray Oldenburg myntade i The good great place begreppet om 
den "tredje platsen", människans plats utanför hemmet och arbetet. Dessa menade han 
vara platser utan hierarki, med låg profil som utjämnar sociala skillnader och är en 
nödvändighet för demokratin (Oldenburg, 1999). Teorin har använts av forskare inom 
biblioteksvärlden som då bland annat tagit upp bibliotekets behov av att se om sin 
omgivning och sina lokaler och dess utförande. Och inte minst biblioteket som 
mötesplats (Ingvarsson och Kulju, 2010). 
 

Den norska biblioteksforskaren Ragnar Audunson utvecklade detta i The public library 

as a meeting-place in a multicultural and digital context: The necessity of low-intensive 

meeting-places (2005) då han beskrev biblioteket som en av få kvarvarande 
lågintensiva mötesplatserna. Han skrev att det allt mer globaliserade samhället påkallar 
att biblioteket definierar om sin roll som mötesplats, främst utifrån två aspekter. Den 
första aspekten har utgångspunkt i kulturella och sociala förändringar beroende på 
migration och det växande multikulturella samhället, ett begrepp som omfattar såväl 
etniska skillnader som skillnader mellan generationer, olika sociala grupper och med 
olika utbildningsnivå. Den andra aspekten är digitaliseringen och tillväxten av det så 
kallade informations- och kunskapssamhället. Liksom Oldenburg framhöll Audunson 
att lågintensiva mötesplatser är viktiga ur demokratisk synvinkel. 
När Audunson använder begreppet lågintensiv mötesplats kan det sammanfattas som en 
arena där människor med olika ålder, bakgrund, intressen och värderingar möts och 
utsätts av varandras olikheter och kan bli synliga för varandra. Där möts människor 
som inte hade träffats någon annanstans. Till skillnad från de högintensiva 
mötesplatserna som ofta är homogena och som människor väljer till exempel utifrån 
intresse eller åsikter. Audunson konstaterade att folkbibliotekets roll som lågintensiv 
mötesplats i lokalsamhället blivit allt viktigare. Samt att biblioteket borde ta sig an 
rollen att överbrygga gapet mellan den virtuella verkligheten och den fysiska 
verkligheten, eftersom folkbiblioteket för sina användare både är den lokala byggnaden 
och den digitala världen samtidigt. 
 

Audunson hör till de forskare som också har lyft bibliotekets roll i samhället ur andra 
aspekter, bland annat utifrån dess tjänster. I kapitlet Folkebibliotekenes rolle i en digital 

framtid: Publikums, politikernes og bibliotekarenes bilder i boken Det siviliserte 

informasjonssamfunn (Audunson & Lund 2001) beskrev Ragnar Audunson bibliotekets 
roll som uppdelat i två dimensioner: tjänster, t.ex. utlån och förmedling av litteratur, 
tjänster till studerande, erbjuda tillgång till IKT, d.v.s. informations- och 
kommunikationsteknik, och funktioner som t.ex. redskap för demokrati, folkupplysning 
och bildning, främja jämlikhet och vara en mötesplats i lokalsamhället som främjar 
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lokal integration. I texten redovisade han resultatet av en enkätstudie gjord bland 
norska bibliotekarier, medborgare och politiker. Dessa fick svara på frågor kring 
bibliotekets betydelse och roll. Hans slutsatser av studien kan kort sammanfattas som 
att biblioteket är viktigt för att få fram information i IKT-samhället, att bibliotekarierna 
behövs som kulturförmedlare och att biblioteket behövs som social och kulturell 
mötesplats (Audunson 2001). 
 

Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen sammanfattade ovanstående 
aspekter på bibliotekets roll när de i Gør biblioteket en forskel (2000) beskrev hur 
biblioteket används utifrån de fyra huvudfunktionerna - kulturcentrum, 
kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. De hade Marianne 
Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell över bibliotekets profil i det lokala 
samhället från 1994 som utgångspunkt. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 
genomförde en användarstudie i Helsingör som resulterade i en förståelse för den 
enskildes behov, vanor och förutsättningar för biblioteksanvändandet. De konstaterade 
att människors livsstil påverkar deras relation till biblioteket men också att biblioteket 
är till för alla, stärker demokratin och är en mötesplats. Deras slutsatser blev att 
biblioteket är en nationell symbol, till för alla, en lokal knutpunkt samt ett frirum för 
barn. De skriver dessutom att biblioteket används till en plats att vara på och mötas, 
kulturella upplevelser, livslångt lärande och fördjupning samt neutral förmedling av 
information. Biblioteket legitimeras med att bidra med livskvalitet, stärka demokratin, 
berika fritiden samt underlätta vardagen. Andra aspekter som legitimerar biblioteket är 
att användandet av biblioteket kännetecknas av att alla någon gång använt bibliotek, att 
människors sociala förändringar medför ändringar i hur bibliotek används, att 
människors behov, vanor, tid och sociala nätverk styr användandet av biblioteket samt 
att barriärerna för att använda biblioteket relaterar till vardagslivet (Jochumsen & 
Hvenegaard Rasmussen 2000). 
 

Några av de som undersökt förutsättningarna för att forma bibliotekets verksamhet är 
Åsa Bengtsson och Anna Truedsson som fokuserade på biblioteksplanernas funktion. I 
magisteruppsatsen Biblioteksplaner : Ett verktyg för förändring? (2007) undersökte de 
om lokala biblioteksplaner var ett ändamålsenligt verktyg för förändring och om dessa 
kunde användas för att stärka bibliotekens legitimitet i samhället, vilket den nationella 
biblioteksplanen uttrycker förhoppningar om (Bengtsson & Truedsson 2007). 
Uppsatsförfattarna konstaterade att det fanns en vilja till förändring och att det också 
fanns en positiv framtidssyn. Däremot saknades det kunskap, resurser och 
handlingskraft att genomföra det som biblioteksplanerna uttryckte. De menade att 
viljan var alltför visionär och övergripande samt att det saknades konkreta mål för att 
biblioteken skulle kunna uppfylla de fina orden i biblioteksplanerna. Deras slutsats blev 
att biblioteksplaner innehåller delar som potentiellt kan vara verktyg för förändring 
men att denna potential inte utnyttjas till fullo. 
 

2.2 Biblioteket i framtiden 

 
En undersökning som rent konkret haft samma frågeställning som vår gjordes av 
studenten Kent Fernström år 2000. I magisteruppsatsen Visioner för svenska bibliotek - 

en postenkät riktad till 75 bibliotekschefer undersökte Kent Fernström svenska 
bibliotekschefers tankar om framtiden. Han utgick från att samhället och även 
folkbiblioteken på tröskeln till 2000-talet stod inför informationshanteringens 
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paradigmskifte och att de behövde såväl beredskap som handlingskraft för att bli en 
institution att räkna med i det nya kunskapssamhället. 
Kent Fernström hoppades få veta hur svenska bibliotekschefer ville försöka forma 
folkbibliotekens framtid men fann att det var en fråga som inte ägnades någon större 
uppmärksamhet. Enkäten skickades till 75 kommuner, varav endast 27 svarade. Frågan 
om visioner var en av åtta som ställdes i enkäten och respondenterna ombads besvara 
den utifrån de ekonomiska ramar som förväntades i respektive kommun inom en 
överskådlig framtid. Fernström beskrev svaren om visioner som allmänt hållna, bleka, 
ointressanta och “liksom tagna ur måldokumentet” (Fernström 2000, s. 45). Han fann 

dock att det fanns en konsensus hos bibliotekscheferna kring folkbibliotekens viktiga 
grundstenar, som värnandet av demokrati, yttrandefrihet och utbudets kvalitet. Det 
fanns också en punkt som några respondenter var mycket konkreta på. De ville ha 
större integration med de kommunala verksamheter som var i linje med folkbibliotekets 
och på så vis bli informationscentrum. 
 

I magisteruppsatsen Tillbaka till framtiden (2004) tog Ulrika Isacsson upp frågan om 
vad som styr framtidens bibliotek och vilka trender som är mest framträdande när nya 
bibliotek skapas. Hon analyserade och jämförde två exempel på framtida bibliotek: dels 
det tänka Kulturhuset i Luleå, dels Idea Store i London. Slutsatser som hon kom fram 
till var bland annat att utökat samarbete mellan bibliotek och andra verksamheter var av 
yttersta vikt, att satsningar på barn och ungdomar krävdes, just för att dessa var 
framtidens biblioteksbesökare. I hennes analys framkom också att biblioteksplanerna 
ansågs vara av stor betydelse för verksamhetens effektivitet. Ytterligare en slutsats som 
framkom var betydelsen av bibliotekets placering i staden. Hon menade att det var 
viktigt att biblioteket är placerat i direkt anslutning till andra vardagliga aktiviteter, 
såsom shopping och betonade också vikten av närheten till allmänna transportmedel. 
Hon avslutade med en diskussion kring bibliotekets framtid och hennes tankar rörde sig 
kring att det kanske vore mer naturligt att knyta folkbiblioteken närmare 
utbildningssektorn för att bland annat vinna mark hos politiker och medborgare 
(Isacsson 2004). 
 

I antologin Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitk under hundra år (2012) 
behandlades bland annat frågan: “Hur ska biblioteken ta sig an redan existerande och 
framtida utmaningar?” (Frenander & Lindberg 2012, s. 11). Lars Höglund skrev i 

kapitlet Svenskarna och folkbiblioteken på 2000-talet om den nya bibliotekslag som 
höll på att formas och som gav biblioteken ett omfattande uppdrag, bland annat 
betonade den att bibliotekens utbud skulle präglas av allsidighet och kvalitet, såväl när 
det gällde litteratur, medier och tjänster, som att biblioteken skulle vara teknikneutrala, 
främja läsning och ge tillgång till litteratur, främja information, upplysning, utbildning 
och kulturell verksamhet. Men också att det fanns planer på en myndighet som skulle 
följa upp de lokala biblioteksplanerna (Höglund 2012). 
Lars Höglund konstaterade att folkbibliotekens förändrade roll i samhället var en 
prioriterad forskningsfråga. Frågorna om hur folkbiblioteken kan utvecklas och möta 
den multimediala konkurrensen, vilka kompletterande roller som de har och skulle 
kunna ha i framtiden diskuteras ofta. Hans forskning visade att allmänheten lade stor 
vikt vid folkbiblioteket, hade stort förtroende för det samt en positiv inställning till det. 
Folkbiblioteket var fortfarande den mest besökta kulturinstitutionen i Sverige men 
trenden att antalet besökare minskade var tydlig. 
Lars Höglund är en av dem som har refererat till Hvenegaard Rasmussen et als nya 
modell som “tar fasta på bibliotekets roll och möjligheter i ett kunskaps- och 
upplevelsesamhälle” (2012 s. 272) och där biblioteket ses som en arena vars 
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verksamhet kan stödja utvecklingsprocesser för såväl individer som samhället, se 
vidare i teorikapitlet. Redaktörerna Anders Frenander och Jenny Lindberg påtalade att 
den nutida och populära tanken om att kulturella verksamheter och kulturinstitutioner 
har en avgörande inverkan på orters och platsers förmåga att attrahera inflyttning och 
investeringar inte är ny utan har förekommit i olika skepnader sedan början av 1900-
talet (Frenander & Lindberg 2012). 
 

Nina Svensson Ney, Jessica Ralsgård och Jessika Steen skrev i magisteruppsatsen 
Malmö stadsbibliotek och framtiden - En diskursanalys av två stadsbibliotekariers 

tankar och visioner (2011) om en modell som Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen, och 
Skot Hansen utvecklat 2010. Den beskrivs i en rapport från Udvalget i 
Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Modellen innehåller fyra olika rum som kan 
finnas på ett bibliotek; inspirationsrummet, läranderummet, mötesrummet och 
skapanderummet. Dessa överlappar varandra och förekommer såväl på nätet som i det 
lokala biblioteket. Svensson Ney et al ser modellen som ett koncept för det nya 
bibliotekets utbud och funktioner och tycker att den har både en digital och en fysisk 
dimension (Svensson Ney et al 2011). 
 

2.3 Reflektion kring tidigare forskning 

 

Ovanstående exempel tecknar en bild av hur synen på bibliotekets betydelse både i 
nutid och i framtid har framställts i tidigare forskning. Den bilden har varit oss till godo 
och gett oss en grundstomme i våra tankar under hela uppsatsarbetet och framförallt när 
vi analyserat våra intervjuer.  
 

För just våra frågeställningar och vårt syfte med studien är Kent Fernströms 
magisteruppsats av extra intresse då han också undersökt vad bibliotekschefer tror om 
bibliotekets framtid. Vi använde olika metoder och nådde olika resultat. Vi kommer att 
jämföra hans slutsatser med våra i den avslutande diskussionsdelen av vår uppsats. 
Ragnar Audunssons (2005) syn på biblioteket som lågintensiv mötesplats och med stor 
betydelse för demokratin skapar tillsammans med Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussens (2000) forskning om hur biblioteket används en helhetsbild av biblioteket.  
Den har också varit betydande för vår undersökning. 
 

Bengtsson och Truedssons (2007) undersökning är intressant för oss eftersom 
biblioteksplanerna, som vi ser det, är det tydligaste verktyget som bibliotekscheferna 
har för att styra bibliotekets verksamhet och utveckling. Vi återkommer till detta då vi i 
vår analysdiskussion har tankar kring biblioteksplanernas betydelse för 
bibliotekschefernas visioner. 
 

De tankar som väckts i vårt sökande efter relevant tidigare forskning har också gagnat 
oss då det gett oss olika infallsvinklar vilket varit nyttigt för vårt arbete med kopplingar 
mellan teori och intervjuresultat. En del av Isacssons (2004) slutsatser är intressanta 
just eftersom de går i linje med vår valda huvudteori som utgår från att bibliotekets 
utveckling kan avspeglas i sitt förhållande till plats, relationer och rum. Svensson Ney 
et al lyfte (2011) fram en annan modell av Hvenegaard Rasmuseen et al som en 
användbar teoretisk ram i diskussioner om bibliotekets övergripande mål och 
legitimitet. Den har vi dock inte gått djupare in på eftersom vi tolkade den som en 
föregångare till Hvenegaard Rasmussen et als modell från 2011 som vi använt oss av 
som huvudteori. 
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3 Teori  
 

En av de teorier som ofta har använts inom den nordiska biblioteksforskningen på 
senare år är Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell över bibliotekets 
roll i samhället från 1994. En modell som har fokus på interaktionen mellan bibliotek 
och individ. Den kan ses som en grund för den teori som den här uppsatsen utgår ifrån 
och därför redogörs den först i korta drag. Huvudteori är dock den modell som Casper 
Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen och Dorte Skot-Hansen presenterade 2011. 
I modellen från 1994 ligger fokus på förhållandet mellan biblioteket och individen men 
i Hvenegaard Rasmussen et als modell från 2011 förflyttas fokuset mer åt förhållandet 
mellan biblioteket och staden och med staden inkluderar de både samhället i stort och 
den lokala stadsutvecklingen. Hvenegaard Rasmussen et al menar att biblioteket alltmer 
blir en strategisk faktor i den kulturella stadsutvecklingen och att det kräver att 
biblioteket ser över sin verksamhet för att kunna behålla sin position som en stragetisk 
faktor men också för att kunna bidra med kreativitet och innovationer i samhället. 
  
3.1 Andersson och Skot-Hansens modell 
 

Andersson och Skot-Hansen presenterade i Det lokale bibliotek - afvikling eller 

udvikling (1994) en modell som de utvecklat för att analysera och diskutera bibliotekets 
profil i det lokala samhället. Den bygger på och kopplar ihop bibliotekets innehåll och 
funktioner med människors liv och användande av biblioteket samt vad detta leder till. 
Biblioteket erbjuder kultur, kunskap, information och sociala kontakter och fungerar 
som kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum.  

 
Figur 1. Andersson & Skot-Hansens modell, 1994, s. 18.  
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Människor möter dessa områden i sina liv på sin fritid, i sin utbildning och i sitt arbete 
och har kontakt med biblioteket såväl i sitt vardagsliv, för kulturella upplevelser och 
utbildning. Dessa möten skapar enligt modellen bibliotek i närsamhället som står för 
upplevelse och identitet, upplysning, ekonomisk utveckling och social välfärd 
(Andersson & Skot-Hansen 1994). 
 

3.2 Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen, och Skot-Hansens 

modell 
 

Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen presenterar i Biblioteket i 

byudviklingen (2011) biblioteket som en plats där individer inte bara lånar olika media, 
utan också får upplevelser och ingår i nya relationer med varandra och världen. De 
fokuserar på de senaste årens tendens att bibliotek i allt högre grad används i den 
samhällsstrategiska planeringen och de belyser hur biblioteket kan bidra till att 
synliggöra och stärka städer till att bli kreativa och innovativa upplevelseställen. 
Samtidigt stöder de invånarnas behov av upplevelser, mötesplatser och kreativa 
utmaningar (Hvenegaard Rasmussen et al 2011). 
Författarna skriver att bibliotekets utveckling kan avspeglas i det förhållande 
biblioteket har till plats, relationer och rum. Dessa ord är vår fria översättning av 
modellens huvudteman. I vår beskrivning av teorin i Biblioteket i byudviklingen är vi 
medvetna om att det finns en språkproblematik. Vi har förtydligat merparten av de 
danska orden i den löpande texten till svenska men har dock behållit deras terminologi 
för de övergripande begreppen. Eftersom det danska språket är mycket influerat av 
engelskan och ofta anammar de engelska orden rakt av så finns vissa engelska ord kvar 
i texten som vi tycker förlorar sin betydelse om de översätts, t.ex. vad gäller public 
domain, space och placemaker. Däremot har vi översatt den terminologi som har en 
liktydig innebörd i svenska språket, t.ex. hybrida kulturarenor och upplevelserum. 
 

 
 
Figur 2. Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansens modell, 2011, s.16. 
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Hvenegaard Rasmussen et al har strukturerat en modell som kan användas för att tolka 
hur biblioteket idag bidrar till en stads utveckling. Modellen används kvalitativt för att 
undersöka relationen mellan biblioteket och staden. I modellen ställs biblioteket i 
centrum i förhållande till place, relations och space, vilket illustreras i modellen av 
pilar. När pilarna i modellen går åt bägge hållen ska det ses som en grafisk 
framställning av att relationen mellan biblioteket och staden är ömsesidig. 
 

3.2.1 Place  
 

När bibliotekets roll i samhället diskuteras inom begreppet place så handlar det om 
sättet att använda biblioteket i den strategiska stadsutvecklingen. Syftet är att 
biblioteken ska bidra till att städer blir mer uppmärksammade och kan hjälpa till att 
skapa en image och en identitet. Bibliotekets uppdrag som upplysnings- och 
kunskapsinstitution användes tidigt som en drivkraft för social, ekonomisk och politisk 
utveckling. Det nya är att Hvenegaard Rasmussen et al ser bibliotekets roll i förhållande 
till samhällsplanering och strategisk stadsutveckling. Inspirerade av det engelska 
Department for Culture, Media and Sport´s policy-paper Culture at the Heart of 

Regeneration från 2004 (Hvenegaard Rasmussen et al 2011) ser Hvenegaard 
Rasmussen et al biblioteket som place i relation till tre huvudstrategier: ikon, 
placemaker och katalysator. 
 

3.2.1.1 Ikon 

 

För att biblioteket ska betecknas som ikon ska byggnaden vara unik, helst berömd och 
ha symbolisk-estetisk karaktär. Det ska synas och ge staden en image. Det finns redan 
många exempel på ikoner inom operahus och konserthus och snart kan allt fler 
bibliotek även räknas hit. Ikoner kan vara såväl globala som lokala. 
Hvenegaard Rasmussen et al fortsätter Leslie Sklairs (2006) tanke om vikten av att 
även se på de institutionella strukturer som dominerar just då, på just den platsen och 
för just den publiken och framhåller att följande frågor bör ställas: ikonisk för vem, 
ikonisk för vad samt ikonisk för vilken tidsålder? (Hvenegaard Rasmussen et al 2011). 
 

3.2.1.2 Placemaker 

 

Det räcker inte att biblioteket är ett vackert och berömt hus, det ska också göra en 
skillnad för invånare och för staden. Bibliotek har alltid setts som en del av en attraktiv 
och levande stad tack vare sin innehållsrika verksamhet och blir allt mer sett som ett 
viktigt kulturellt ankare. Stadsdelar förnyas genom satsningar på fina bibliotek, både på 
befintliga platser och i stadsområden som slumrat till. Förhoppningen är att andra 
aktörer, till exempel kaféer och små butiker, ska etablera sig, att det ska locka folk och 
skapas platser för människor att mötas. Författarna beskriver dessa platser som “en 

transzone mellem biblioteket og byen, som på engang udviker bibliotekets rum og 
skaper nye, attraktive byrum” (Hvenegaard Rasmussen et al 2011 s. 67). 
 

3.2.1.3  Katalysator 

  
När Hvenegaard Rasmussen et al talar om biblioteket som en katalysator så handlar det 
om att se biblioteket som en tillgång där det skapas sammanhang, ett socialt och 
ekonomiskt lyft samt en image och lokal identitet, det vill säga som en 
förändringsfaktor i överordnade kulturbaserade strategier. Biblioteket får en aktivare 
roll för att tackla de sociala och ekonomiska utmaningarna och det läggs vikt vid att 
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biblioteket har invånarna med sig samtidigt som det förändras för att möta nya 
användare. Biblioteket ska vara en plats där man kan möta andra och en plats man kan 
vara stolt över (Hvenegaard Rasmussen et al 2011). 
 

3.2.2 Relations  
 

Biblioteket är på väg “ud af boxen” (Hvenegaard Rasmussen et al 2011, s. 189). Det 
öppnar sig mot samhället, stärker den relationen och sätter föreställningarna om det 
traditionella och introverta biblioteket på skam. Ut ur boxen-processen påverkas av 
såväl interna som externa faktorer. Ett generationsskifte bland personalen kombinerat 
med önskan om fler kompetenser bland anställda öppnar för nytänkande om de 
relationer biblioteket kan ha. Den digitala utvecklingen, Do-It-Yourself-kulturen och 
utvecklingen från samling till användare kräver att biblioteket stärker sin förankring i 
det lokalsamhälle det är en del av. Samtidigt ska biblioteket hantera en tid med färre 
resurser, mindre budget och fler uppgifter och en situation då samarbete med andra 
aktörer och nätverksskapande blir allt viktigare. Biblioteket är inte en isolerad ö, och 
här ser Hvenegaard Rasmussen et al bibliotekets relationer i relation till tre 
huvudstrategier: partnerskaber & kreative alliancer, hybride kulturarenaer och kreative 
væktslag (Hvenegaard Rasmussen et al 2011). 
 

3.2.2.1 Partnerskaber & kreative alliancer 

 

Hvenegaard Rasmussen et al definierar partnerskap som relationer där alla parter bidrar 
med resurser och där alla parter får ut något av det. Tendensen är att bibliotek hämtar 
inspiration från USA och i allt högre grad systematiskt vänder sig till andra partners än 
de traditionella - inom den privata sektorn, andra offentliga institutioner och 
frivilligorganisationer samt såväl lokalt, nationellt som internationellt. Biblioteket ska 
inte vara en ensam ö i samhället. Samverkan i stort och smått ska bidra till att 
biblioteket gör skillnad i människors liv, att det bland annat bidrar till bibliotekets 
möjligheter att stötta lärande och att fungera som en katalysator för lokal utveckling 
(Hvenegaard Rasmussen et al 2011). 
 

3.2.2.2 Hybride kulturarenaer 

 

I stället för att verka sida vid sida med få beröringspunkter kan hybrida kulturarenor 
skapa nya sociala arenor med större mångfald och målinriktade evenemang. 
Hybridiseringen innebär mer samarbete mellan kunskapscenter, kulturinstitutioner och 
upplevelsearenor och öppnar också för ett mer nutida kulturuttryck. 
I detta kan biblioteket både bidra till och dra fördel av kreativa nätverk och den kreativa 
synergi som en plats i denna kulturella smältdegel öppnar möjligheter för. Hybrida 
kulturarenor kan både vara verksamheter som samlas under samma tak, som samlas 
under samma ledning eller som samarbetar kring evenemang. Ofta kan ovanstående 
exempel på hybridisering också innebära ekonomiska besparingar (Hvenegaard 
Rasmussen et al 2011). 
 

3.2.2.3 Kreative væktslag 

 

Det behövs kulturella entreprenörer för att ett samhälle ska utvecklas innovativt och 
kreativt, det vill säga få kulturell tillväxt. Biblioteket kan stötta och bidra till att den 
växtkraften kan utvecklas genom att erbjuda möjligheter till skapande möten och även 
möten mellan utövarna och publiken. Den digitalt infödda generationen har en 
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förväntan om att själva få vara med och skapa och kommunicera (Hvenegaard 
Rasmussen et al 2011, s. 200-201). De är prosumenter, d.v.s. de är både producenter 
och konsumenter, och det är ett beteende som de tar med sig utanför den digitala 
världen.  
Do-It-Yourself-kulturen är också nätverksskapande och har samma utgångpunkt som 
bibliotek, att kultur och kunskap ska vara gratis och tillgängligt för alla (ibid. s. 201). 
 

3.2.3 Space 

 

Det har konstaterats att bibliotekets roll förändrats, men det har även skett en 
förändring av hur man ser på biblioteket som rum. Förr hade biblioteket en något mer 
passiv roll med att förse medborgarna med böcker och några andra få material, men 
inte så mycket mer. I dag däremot ses biblioteket som ett aktivt rum dit du kan komma 
och få inspiration och nya upplevelser och möta andra medborgare. Den passiva rollen 
benämner Hvenegaard Rasmussen et al som det ”singleminded folkebibliotek” och det 

aktiva rummet som ”biblioteket som et levende byrum” (Hvenegaard Rasmussen et al 
2011, s. 117). En framtida uppgift är att arbeta för att biblioteksrummet hela tiden görs 
attraktivt. Det är då viktigt att hitta en balans mellan uppgiften att behålla de låntagare 
som kommer till biblioteket och vet vad de vill ha och uppgiften att locka dit och 
inspirera de låntagare som inte har ett färdigbestämt behov och mål med sitt besök på 
biblioteket. Detta beskriver Hvenegaard Rasmussen et al som en balans mellan det 
rationella rummet och det inspirerande rummet. Här ser Hvenegaard Rasmussen et al 
biblioteket som space i relation till tre huvudstrategier: open-minded mødested, public 
domain och opplevelserum (Hvenegaard Rasmussen et al 2011). 
 

3.2.3.1 Open-minded mødested 

 

Vid skapande av moderna biblioteksrum i dag tänker man mer och mer 
multifunktionellt och man använder sig av strategier som sedan långt tillbaka i tiden 
funnits för att bygga upp städer, alltså göra ett stadsrum. Begrepp som gator, marknader 
och torg smyger sig in i planeringen av det nya biblioteket. Detta för att skapa en 
levande miljö (Hvenegaard Rasmussen et al 2011). Författarna hänvisar till den danske 
arkitekten och stadsplaneraren Jan Gehl (2003) som har många teorier som kan 
överföras från en stadsplanering till planeringen av ett biblioteksrum. Han nämner till 
exempel tre olika aktiviteter som kan förekomma: nödvändiga, valfria och sociala. I 
bibliotekstermer kan det översättas till utlån av böcker, deltagande eller inte i olika 
aktiviteter samt det sociala med att möta människor, se och höra andras aktiviteter och 
röster. Gehl beskriver hur viktig placeringen av möbler att sitta i är, att människor har 
en tendens att undvika mitten av ett rum, att de drar sig mot kanterna av ett rum, där det 
finns möjlighet till att se sig omkring och ha ryggen fri. De söker en plats där de känner 
sig trygga och har full uppsikt över alla andras aktiviteter (Hvenegaard Rasmussen et al 
2011). 
 

3.2.3.2 Public domain 

 

Public domain handlar om att överskrida gränser, både fysiskt och socialt. Samhället 
och städerna har sedan årtionden tillbaka fått ökad tendens till att bli mer och mer 
socialt och kulturellt uppdelat. Denna tendens avspeglar sig även i biblioteksrummet. 
Biblioteket har i alla tider varit en plats dit alla är välkomna och har därför en god 
grund att stå på i arbetet med att vara en public domain, det vill säga den plats där alla 
medborgare kan befinna sig och mötas. Hur kan detta då främjas och uppmuntras? Ett 
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sätt är att bygget av nya bibliotek lokaliseras till en stads sociala gränsland eller att det 
redan befintliga biblioteket i en stad skapar ett transitområde där de kulturella och 
sociala gränserna i en stad kan mötas och blandas på ett positivt sätt. Ett annat sätt är att 
utveckla och arbeta med det multifunktionella och blandade biblioteksrummet för att 
stärka mötena mellan olika livsstilar (Hvenegaard Rasmussen et al 2011). 
 

3.2.3.3 Opplevelserum 

 

Om biblioteket ska erbjuda mer än bara utlån så är upplevelser ett nyckelord för 
skapandet av framtidens bibliotek. Biblioteket kan bidra till stadens utveckling och 
skapa meningsfulla upplevelser i staden och omvänt kan biblioteket dra nytta av det 
och locka fler besökare och låntagare. Tankarna kring biblioteket som upplevelserum är 
inte på något sätt negativa för bibliotekets grundstomme: utlåning och upplysning. 
Tvärtemot stödjer upplevelserna bibliotekets arbete med att förmedla sitt material och 
nå ut med kunskaper (Hvenegaard Rasmussen et al 2011). Hvenegaard Rasmussen et al 
delar in tanken kring biblioteket som upplevelserum i följande begrepp): 
Det iscensatta biblioteket: Här kan det handla om att använda bokhyllorna och 
inredningen på ett annorlunda sätt i biblioteket, bryta det traditionella och införa en 
inredning anpassad till temat för stunden, mer mobil inredning, använda sig av teman 
som till exempel dinosaurier, labyrinter, någon lokal anknytning eller historisk händelse 
när utsmyckning av lokalen sker. 
Biblioteket som scene: Att använda biblioteket för olika former av evenemang. Det kan 
handla om alltifrån modeshow eller fotbollsarrangemang till klädbytardag. Det kan vara 
både internationell och lokal anknytning. Utvecklingen och införandet av evenemang 
kan ingå som en strategi i att skapa samarbetspartner till bibliotekets verksamhet. 
Biblioteket på byens scene: Genom att flytta ut aktiviteter från bibliotekets lokaler 
skapas också upplevelser. Det kan handla om att t.ex. flytta en campingvagn med 
böcker till stranden på sommaren eller att cykla runt med böcker i en vagn. Det kan 
också vara aktiviteter i bibliotekets närhet, i en närliggande park eller på ett café. 
Genom dessa åtgärder ökar möjligheterna för att locka fler besökare och för att möta de 
grupper i samhället som normalt inte kommer in till biblioteket (Hvenegaard 
Rasmussen et al 2011). 
 

3.3 Framtidens utmaningar 

 

Hvenegaard Rasmussen et al (2011) tar även upp utmaningar som framtidens bibliotek 
står inför. 
1. Att se sig som en del av den breda strategin för utvecklingen i en region, stad eller 
stadsdel. Biblioteket är inte en oberoende kultur- och kunskapsinstitution utan bör vara 
delaktig i dialogen vid utvecklingsstrategier. 
2. Att ha ett nära samarbete med kultur- och stadsplanerare i syfte att stärka stadens 
kvaliteter som public domain och upplevelsecenter. I stället för att tänka i “gränser” 

behöver biblioteket ha kunskap om utvecklingen av sociala, kulturella och estetiska 
processer i staden. Samt kompetens för att möta den utvecklingen. 
3. Att ingå i nya sammanhang och partnerskap. Med en medvetenhet om sina egna 
värderingar och kompetenser och respekt för andra aktörers kunskap kan biblioteket 
behålla sin unika kompetens att organisera och sprida information, kunskap och kultur i 
nya sammanhang och i nya former. Genom att tänka mindre i “bibliotek”, det vill säga i 

material, funktioner och erbjudanden, och mer i processer, interaktion och synergi kan 
biblioteket behålla sitt stöd bland en ny generation digitala invånare. 
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3.4 Teorins användning 

 

Vi ville undersöka om de visioner bibliotekscheferna i vår studie har för framtiden 
ligger i linje med nyare forskning om hur man kan se på biblioteket och dess roll i 
samhället och de utmaningar som väntar biblioteken. 
Hvenegaard Rasmussen et als modell har ett övergripande sätt att se på bibliotekets roll 
med fokus på dess funktion för samhället i stort, snarare än för enskilda individer även 
om samhällets invånare också spelar en roll i de tankar som Hvenegaard Rasmussen et 
al lyfter fram i sin teori. 
Hvenegaard Rasmussen et als modell har varit ett bra redskap för att få en ökad 
förståelse för vår analys och fördjupa den. Deras teori vägleder vår analys och vi 
kommer att undersöka våra respondenters utsagor med hjälp av teorins begrepp. 
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4 Urval och Metod 
 

I det här avsnittet presenteras och motiveras såväl urval som vetenskaplig metod. Det 
redogör både för hur materialinsamlingen har genomförts och hur analysen av 
intervjuerna gått till. 
 

4.1 Urval 
 

Urvalsgruppen var bibliotekschefer i landets 290 kommuner. Här kunde flera 
utgångspunkter komma ifråga, alltifrån att försöka hitta de bibliotek som visat 
framfötterna inom området till att omfatta kommuner av lika eller olika storlek. Vi 
valde att göra ett strategiskt medvetet urval. Alan Bryman (2011) skriver att detta 
målinriktade urval innebär: ”ett försök att skapa överensstämmelse mellan 
forskningsfrågor och urval … utifrån en önskan om att intervjua personer som är 
relevanta för forskningsfrågorna” (Bryman 2011, s .434). Asbjørn Johannessen och Per 
Arne Tufte (2003) skriver om det strategiska urvalet att det är forskaren som gör ett 
medvetet val om vilka som ska ingå i undersökningen (Johannessen & Tufte 2003). 
Detta val gjorde vi då vi inte förväntade oss att kunna generalisera på något sätt. Med 
ett strategiskt val av respondenter förväntade vi oss istället att kunna ge en bild av hur 
bibliotekscheferna verkligen tänker om framtiden och därmed också få svar på våra 
forskningsfrågor. 
 

Vi gjorde ett urval bland elva bibliotek i Skåne som samtliga år 2012 ingick i en statlig 
utvecklingssatsning. Statens kulturråd anslog 1,1 miljoner kronor för utveckling av 
folkbiblioteken som kulturhus. Biblioteken fick lämna in projektidéer till Kultur Skånes 
kulturnämnd och av dem valdes elva ut att få del av pengarna 
(http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kulturhus/11-bibliotek-i-Skane/). Satsningens 
syfte var att utveckla metoder för att stärka den kulturella infrastrukturen och öka 
tillgängligheten av kultur på biblioteken. Det var inga stora summor de fick, som mest 
150 000 kronor och som lägst 15 000 kronor, men det var inte heller vad pengarna 
skulle användas till som stod i vårt fokus. I och med att en ansökan kan visa på ett 
engagemang så antog vi att de bibliotekschefer som fått anslag också hade visioner och 
tankar om sitt biblioteks framtid och framtida funktion i samhället. Här gjordes även ett 
geografiskt urval. Det var viktigt för oss att kunna träffa respondenterna för en 
personlig intervju och dessutom ansåg vi det mycket värdefullt att vi båda hade 
möjlighet att närvara vid samtliga intervjuer. 
 

Antalet intervjuer styrdes av den information som respondenterna gav. Efter fem 
intervjuer bedömde vi att undersökningen nått mättnad. Johannesen och Tufte skriver 
att forskarens roll i det strategiska urvalet också omfattar att ”vilka eller hur många 
informanter som väljs ska vara lämpligt för att belysa forskningsfrågorna” 

(Johannessen & Tufte 2003, s. 84). När det gäller den teoretiska mättnaden påtalar 
Bryman att det är omöjligt att i förväg avgöra hur många respondenter som ska 
intervjuas för att den ska uppnås. Det är ett av de problem som kvalitativa forskare 
ställs inför. Svaret är att mättnaden infinner sig när forskaren genomfört tillräckligt 
många intervjuer för att få känslan av att temat är uttömt (Bryman 2011). 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Regionbibliotek_Skane/Kulturhus/11-bibliotek-i-Skane-far-statliga-medel-for-att-utvecklas-till-kulturhus/
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4.2 Genomförande av studie 

 

Vi valde den semistrukturerade intervjun, en kvalitativ metod, som vår huvudsakliga 
metod. Genom att använda oss av just den ansåg vi att vi bäst skulle få svar på våra 
forskningsfrågor. Det är en metod som är öppen till sin karaktär och här kan vi som 
forskare låta informanten svara på våra frågor med sina egna ord och uttryck. Metoden 
-passade oss eftersom vi även kunde få fram t.ex. åsikter och problematik som 
informanterna ställs inför och som de gjorde oss medvetna om. 
 

Vi hade möjlighet att göra en mindre pilotstudie för att testa både metodvalet och 
intervjuformuläret. Såväl Alan Bryman (2011) som Barbara M. Wildemuth (2009) 
påtalar att en pilotundersökning bör göras innan den egentliga enkät- eller 
intervjuundersökningen. Inte bara för att kontrollera att intervjufrågorna fungerar som 
forskaren tänkt sig utan också för att säkerställa att undersökningen fungerar i sin 
helhet. I pilotstudien genomförde vi enskilda intervjuer på var sitt håll. Sedan drogs 
egna samt gemensamma slutsatser och vi reviderade de frågor i intervjuformuläret som 
inte varit tillräckligt tydliga. Pilotstudien gav oss dessutom en viss vana av 
intervjusituationen, vilket Bryman och Wildemuth också lyfter fram som viktigt.  
 

Dessa erfarenheter hade vi med oss när vi genomförde huvudstudien och intervjuade 
våra respondenter. Vi kontaktade dem per telefon några veckor tidigare och samtliga 
var väldigt positiva till att träffa oss. Intervjuerna genomfördes på deras respektive 
bibliotek. I fyra fall på deras kontor och i ett fall i ett fikarum. Samtliga var lugna 
miljöer där respondenterna kände sig trygga i att intervjuas (Bryman 2011) men 
intervjun i fikarummet blev bullrigare. Vid en jämförelse med de övriga intervjuerna 
har det dock inte ha påverkat resultatet. Intervjuerna varade knappt en timme var. Det 
var fullt tillräckligt, vilket Jan-Axel Kylén (2004) också tar upp när det gäller längden 
på en intervju. ”På 40-60 minuter kan man klara flera frågeområden och fördjupa sig på 
det mest intressanta. En timme är en ganska vanlig tid för en utredande undersökning.” 

(Kylén 2004, s. 18). 
 

Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer men turades om att ha rollen som 
intervjuare respektive att anteckna. På så sätt blev den som intervjuade inte distraherad 
av behovet att föra anteckningar (Bryman 2011). Vi kompletterade båda med 
förtydligande frågor under intervjuerna. Samtliga respondenter fick intervjuformuläret i 
förhand via mejl (se bilaga 2) eftersom vi ansåg det viktigt att de fick förbereda sig och 
få möjlighet att reflektera kring frågorna innan vårt möte. Därmed uppfyller 
undersökningen mer än väl informationskravet, som är en av de etiska aspekter som 
Bryman tar upp, som innebär att respondenterna ska vara väl informerade om 
undersökningens syfte och vilka moment som ingår i den. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Vid utskrifterna av intervjuerna var vi noga med att göra så 
fullständiga redogörelser som möjligt för att fånga upp respondenternas alla synpunkter 
och tydligt få med både vad intervjupersonerna sagt och hur de sagt det. 
Nyttjandekravet uppfylls då uppgifterna endast användes för denna uppsats 
forskningsändamål. Vi är medvetna om att urvalsgruppen är begränsad men vi har 
strävat efter att hålla konfidentialiteten högt, vi uppger inga detaljer om respektive 
kommun, och alla personuppgifter behandlades konfidentiellt då ingen information om 
respondenternas identifiering lagrats och transkriberingarna innehåller fingerade namn. 
Därmed uppfylls även konfidentialitetskravet (Bryman 2011).  
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Formuläret innehöll tre huvudfrågor. Det kan tyckas vara få men i pilotstudien fann vi 
dock att de gav tillräckligt omfattande svar och frågorna var också utformade på ett sätt 
så att vi ansåg oss kunna få tillräckliga svar för våra uppsatta frågeställningar. “En 

grundläggande regel är att frågorna måste vara enkla och korta. Långa frågor med 
komplicerad meningsbyggnad och svåra ord ger knappast bra svar.” (Johannesen & 

Tufte 2002, s. 100). Denna grundläggande regel höll vi oss till vid utformningen av 
våra frågor. Huvudfrågorna föregicks också av inledande frågor om respondentens 
bakgrund och avrundades med en avslutningsfråga (Bryman 2011). 
 

Den semistrukturerade intervjun är en metod som väl passar vår frågeställning. 
Metoden används i huvudsak för att få veta intervjupersonernas ståndpunkt och har 
tonvikten på hur de tolkar, uppfattar, förklarar och förstår det område eller 
sammanhang som forskningsfrågan gäller. Det är fokus på vad som sägs och hur det 
sägs. Forskaren vill kunna beskriva människors uppfattningar av den sociala 
verkligheten (Bryman 2011). Det var också den metod som Kent Fernström föreslog 
som bäst lämpad för att nå djup och kunskap kring vad bibliotekscheferna tycker. Den 
slutsatsen drog han i sin magisteruppsats sedan han gjort en enkätundersökning utifrån 
en liknande frågeställning som vår (Fernström 2000). 
 

En annan anledning till att vi valde den kvalitativa intervjumetoden var att en skillnad 
mellan kvantitativ intervju och kvalitativ intervju är huruvida vi som intervjuare 
påverkar informanternas svar. I den kvantitativa intervjuformen strävar man efter att 
minimera intervjuarens inflytande på informanten. I den kvalitativa formen som vi valt 
finns istället möjligheten till att infoga följdfrågor som ger relevans och förtydligande 
till våra i uppsatsen uppställda frågeställningar. Pål Repstad speglar våra tankar med 
orden ”En kvantitativ intervju är ofta för snäv och för inrutad för att kunna fånga en 
levande människas nyanserade erfarenheter och förhållningssätt.” (Repstad 2007 s. 85).  
 

4.3 Metod 

 

Under arbetet med kodning och textanalys av de transkriberade intervjuerna har vi 
strävat efter att ha ett öppet sinne och ett kritiskt förhållningssätt till vårt material, 
vilket inte minst Pål Repstad (2007) påtalar som en viktig del av dataanalysens kvalitet. 
Vi har analyserat med utgångspunkt från Hvenegaard Rasmussen et als modell i teorin 
och studerat vårt material utifrån de transkriberade intervjuerna, brutit ner det i 
nyckelord och olika teman och sedan relaterat dessa till helheten samt tolkat dem 
utifrån vår teori och även varit öppna för nya upptäckter (Repstad 2007). 
 

Först noterade vi, var och en för sig, nyckelord och teman som kunde kopplas till de tre 
forskningsfrågorna. Samtidigt noterade vi intressanta aspekter som inte föll inom den 
ramen. Detta var en process som gick fram och tillbaka i materialet och sedan 
diskuterade vi eventuella skillnader samt likheter och kom överens om var nyckelord 
och teman hörde hemma i materialet. Samma arbetssätt använde vi för att relatera 
respondenternas utsagor till vår valda teori, eftersom analysen får betydelse först sedan 
den relaterats till teorin (Bryman 2011), och även här strävade vi efter att försöka 
upptäcka sådant som inte kunde placeras inom vår teoris ramar. Därefter sammanställde 
vi indelningarna till en löpande, redovisande och diskuterande text i analysavsnittet. 
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5 Analys och diskussion 

 

I den här delen presenterar vi resultatet av intervjuerna. Först presenteras 
respondenterna i korthet och sedan följer en analys och diskussion då vi kopplar deras 
utsagor till respektive forskningsfråga. Vi har förutsättningslöst studerat vårt 
undersökningsmaterial för att kunna upptäcka teman och mönster kopplade till 
respektive forskningsfråga. Sedan har vi kopplat dessa till vår teoretiska modell för att 
jämföra likheter och olikheter mellan modellen och utsagorna. Nästa steg i 
analysprocessen var att studera materialet för att se om vi kunde upptäcka ytterligare 
något i utsagorna som kunde kopplas till, eller som skiljde sig från, den teoretiska 
modellen. 
 

5.1 Respondenterna 

 

Nedan följer en kort presentation av de fem respondenterna utifrån deras 
yrkeserfarenheter, särskilt inom biblioteksverksamhet, eftersom vi bedömer det som en 
faktor som kan påverka deras inställning och visioner för framtiden. Namnen är 
fingerade. 
 

Elisabeth är kultur- och bibliotekschef. Det har hon varit i ett och ett halvt år, lika 
länge som hon arbetat med biblioteksverksamhet. Hon började som förskollärare, har 
varit skolledare och har utbildning till rektor samt processcoach. Dessutom har hon 
erfarenhet av att leda organisationsöversyner och demokratiska projekt. 
 

Johan har varit verksam inom biblioteksvärlden i elva år. Han har varit bibliotekschef i 
sju år, varav ett år i denna kommun. Innan han utbildade sig till bibliotekarie studerade 
han inom kulturområdet samtidigt som han arbetade inom olika serviceyrken. 
 

Tomas har fem års erfarenhet som bibliotekschef, varav drygt två år på sin nuvarande 
tjänst. Han är utbildad bibliotekarie, har studerat kulturvetarlinjen och har också flera 
års erfarenhet av chefsskap inom kulturområdet. 
 

Sofia har arbetat med biblioteksverksamhet i 25 år, varav nio år som bibliotekarie och 
16 år som chef. På sin nuvarande post har hon varit i två månader. Hon har utbildning i 
litteraturvetenskap och konstvetenskap samt strategiskt ledarskap i vardagen. 
 

Birgitta är utbildad bibliotekarie och har arbetat med biblioteksverksamhet i 36 år, 
varav sex år som chef på denna tjänst. Hon har erfarenhet som konsulent och 
projektledare samt av uppbyggnad av nya bibliotek. 
 

5.2 Bibliotekets roll i dag  
 

Det framkommer tre teman som är tydligare än andra när bibliotekscheferna talar om 
den roll som de anser att folkbiblioteket har i dag, det vill säga hösten 2012. Det är 
bibliotekets roll: 
 

● som mötesplats för kommuninvånare 

● som demokratisk plattform 

● som central plats i lokalsamhället 
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5.2.1 Biblioteket som mötesplats för kommuninvånare 

 

Att biblioteket ses som en viktig mötesplats av våra respondenter märks tydligt. De 
berättar att de har många aktiviteter för att locka besökare till speciella tidpunkter, som 
t.ex. sagostunder, författaraftnar, språkcafé, facebook-kurser och kulturevenemang. 
Samtidigt är biblioteket en plats som människor kommer till när de vill och kan för att 
studera, träffas, låna böcker, söka kunskap och få vägledning. Tomas säger: 
 

Ser man på vad besökarna gör så pekar allting på att det fortfarande är att låna böcker 
som är den stora grejen på biblioteken. Sen kan man ju säga att vi på stadsbiblioteket 
sjunker när det gäller utlån och stiger när det gäller besök. 

 

Biblioteken är och arbetar hela tiden för att vara en plats där besökare känner sig 
hemmastadda och välkomna. Sofia beskriver det som att “här är en öppen plats, ja, att 

alla är välkomna hit” och Birgitta säger att “biblioteket är den där punkten där det är 

lite kravlöst”. 

 

Teoretiskt tycker vi att dessa tankar har sin starkaste grund i Andersson och Skot-
Hansens modell från 1994 som kopplar ihop bibliotekets innehåll och funktioner med 
människors liv och användande av biblioteket. Biblioteket är mötesplatsen för kultur, 
kunskap, information och social samvaro. Mötesplatstanken har också en grund i 
modellen av Hvenegaard Rasmussen et al från 2011 som space, public domain och 
upplevelserum, ett aktivt rum där besökarna kan få inspiration, upplevelser och möten 
med andra. 
 

5.2.2 Bibliotekets roll som demokratisk plattform 

 

Bibliotekets demokratiska funktion i samhället är en roll som samtliga respondenter 
lyfter fram och som de ger mycket utrymme när de pratar om bibliotekets roll idag. I 
vår analys av den delen av intervjuerna omfattas den rollen av ett vitt spektrum. Det är 
att inspirera till samhällsengagemang, öka toleransen och förståelsen för andra kulturer, 
motverka såväl digitala som sociala klyftor och tillgängliggöra folkbiblioteket och hela 
dess verksamhet för invånarna. Johan sammanlänkar den ovan nämnda 
mötesplatsrollen med demokratirollen när han beskriver det som den röda tråden i 
verksamheten. 
 

Det är ju en mötesplats och det är samhällets vardagsrum och en plats där samhälleliga 
och sociala frågor ingår i äktenskapet ... Vilket samhälle vi vill ha är väldigt viktigt. 

 

Respondenterna talar om vikten av att biblioteket lever upp till kraven på att invånarna 
ska kunna hålla sig välinformerade för att kunna delta i samhällsdebatten och 
bibliotekets betydelse i att inspirera till samhällsengagemang. Elisabeth säger bland 
annat att “om du inte håller dig informerad blir du ju omkullkörd”. 

 

Den demokratiska funktionen upprätthålls genom tillgängligheten till biblioteket och 
till dess medier. Genom att tillhandahålla och tillgängliggöra medier inspirerar 
biblioteket till läsande och lärande. Genom att erbjuda datorer och annan IT-teknik, till 
exempel läsplattor, kan den digitala klyftan motverkas. Kulturupplevelser nämns som 
en faktor som kan motverka samhällsklyftorna. Johan säger: 
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Behovet av biblioteket som demokratisk arena, det har inte blivit mindre, jag tycker att 
det har blivit större. Och den rollen måste vi vara både vaksamma om och ta vara på. 
Därför att segregation och liknande minskar inte. 
 

En aspekt som flera gånger lyfts fram av Birgitta är bibliotekets uppdrag att sprida 
information om sin egen verksamhet och sitt eget övergripande uppdrag. 
 

… vi ska vara den här platsen för det demokratiska... vi har ju uppdraget att sprida det, 

att vi inte tar för givet att det är känt. Bilden av oss är ju inte alltid den vi vill ha. 
 

Det respondenterna tar upp kring bibliotekets roll för demokratin kan sättas i relation 
till de nya begrepp som Skot-Hansens et al introducerat.  Synen på bibliotek som en 
demokratisk mötesplats är en del av biblioteket som public domain, där kulturella och 
sociala gränser kan mötas och blandas, vilket också är en förutsättning för 
demokratitanken. Men det de säger om bibliotekets viktiga roll som en demokratisk 
arena kan främst och tydligast kopplas till biblioteket som place och med funktionen 
som katalysator. Den funktionen handlar om att ge alla invånare samma möjligheter 
samt förutsättningar att delta i samhällsdebatten, som drivkraft i samhälleliga processer 
samt som en förändringsfaktor. Det är en förändringsfaktor som har stor betydelse för 
att anta de sociala och ekonomiska utmaningarna i samhället. Eller som Sofia säger: 
“Jag vill ju att biblioteket ska göra en skillnad. En positiv skillnad.” Ett uttalande som 

leder oss vidare till biblioteket som central plats i lokalsamhället. 
 

5.2.3 Biblioteket som central plats i lokalsamhället 

 

Respondenterna ser biblioteket som en plats som även ska vara tillgänglig mycket när 
det gäller öppettider. Biblioteket jobbar med samverkan, för ett rikare kulturliv och här 
framkommer, som Johan säger, "bibliotekets roll som kugge i lokalsamhället" som en 
mycket viktig faktor och även, med Sofias ord: “... lite den här kulturhustanken, att det 
är på bibblan det händer.”  

 
… och bli det här kulturhuset på nytt, som man pratade om i början av min karriär. 
Men då var det annorlunda. Då skulle VI liksom göra allting. Kom, kom, kom, vi tar 
hand om er. Nu handlar det mycket mer om att ha en dialog med användarna. 
Birgitta 

 

Kulturhustanken kan tyckas vara en fråga som enbart hör framtiden till eftersom de 
bibliotek där respondenterna är verksamma idag inte är en del av ett kulturhus. Men på 
några orter finns det konkreta kulturhusplaner som håller på att förverkligas. Planer 
som ligger närmare i tiden än tio år och som de berörda respondenterna arbetar mycket 
med och för att genomföra och som de även för fram när de talar om bibliotekets roll i 
dag. 
 

… både fördjupa och bredda verksamheten, alltså det är två saker på en gång som 

nästan kan vara motsägelse, men som vi måste klara av om vi ska vara de här viktiga 
centrala platserna i kommunerna. 
Johan 

 

Det handlar också om att forma verksamheten så att den skapar en plats som gör 
biblioteket till en central och viktig funktion i samhället. Elisabeth säger: 
 



 

24 

Vi måste satsa lite när man ser vad som intresserar, man kan inte bara ge folk vad de 
vill ha utan man ska göra det för att väcka ett intresse och visa att vi bryr oss om vad de 
väljer i sin vardag. 
Elisabeth 

 

Deras tankar om bibliotekets roll som en central plats i lokalsamhället kan till viss mån 
kopplas till Hvenegaard Rasmussen et als begrepp "ud af boxen" som innebär att 
biblioteket öppnar sig och stärker sin förankring i det lokalsamhälle som det är en del 
av. Det handlar både om bibliotekets relation till samhället, andra aktörer och till 
biblioteksanvändarna och de som inte brukar komma till biblioteket. Vilket kan knytas 
till begreppen relationer, partnerskap och kreativa allianser. När Elisabeth talar om att 
satsa på det som intresserar folk men även annat för att väcka intresse så är det en del 
av begreppet space, som handlar om att hitta en balans mellan uppgiften att ge 
låntagare det de vill ha och att locka och inspirera de som inte har något särskilt mål 
med sitt biblioteksbesök. Till space hör också Johans tankar om att fördjupa och bredda 
verksamheten. I ett större perspektiv handlar det om biblioteket, som Johan säger, som 
en kugge i det lokala samhället. Men också som en public domain, en viktig plats för 
invånarna. 
 

5.2.4 Sammanfattning och reflektion  
 

Under intervjutillfällena framkommer att när respondenterna talar om folkbibliotekets 
roll i samhället idag är deras bild av den inte statisk utan snarare en del av en ständigt 
pågående process. Bibliotekets roll vilar på välkända grunder, bland annat att 
biblioteket är en plattform för demokrati och har rollen att stötta, uppmuntra till 
samhällsengagemang och skapa förutsättning för utbildning. Samtidigt som de utformar 
verksamheten enligt detta så blickar de framåt även när de framför sin syn på 
bibliotekets nuvarande roll. De talar då inte uttryckligen i ett tioårsperspektiv men 
däremot tydligt i ett framtidsperspektiv. Tomas uttrycker det så här: 
 

Fortfarande är det så att de saker som vi vill göra har vi inte gjort mer än i begränsad 
utsträckning. Mycket av det som vi tänker nu - där vi inte är men där vi vill vara. Att 
det vi tänker idag, där är vi om tio år. 
 

Elisabeth säger: 
 

Den viktigaste uppgiften är att faktiskt sträva mot det som jag målar upp som 
någonting vi skulle kunna nå, därför att jag tror att vi inte kan ha det på det här sättet så 
himla länge till. 

 

Det finns också en aspekt av bibliotekets roll i dag som är särskilt påfallande på 
biblioteket i den största kommunen i vår undersökning men som verkar sprida sig ner 
till även de mindre kommunerna. Det är den allt mer växande problematiken kring vad 
ökningen av de sociala klyftorna för med sig i form av alkohol- och droger, bråk och 
misär av olika slag. 
 

Det kan vara vad som helst. Jag menar, det försiggår någonting annat än  
biblioteksverksamhet också som man måste ta hand om.  
Tomas  

 

Han beskriver detta som ett rätt hopplöst fenomen i samhället som även biblioteket får 
lägga allt mer tid och ekonomi kring. Resurser som hade kunnat användas till att 
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utveckla verksamheten istället. Han berättar att innan det anställdes vakter i 
bibliotekslokalen inträffade ständigt olika händelser och incidenter. 
 

När respondenternas svar relateras till de teoretiska begreppen så framkommer det att 
de oftast talar om bibliotekets nuvarande roll utifrån bibliotekets verksamhet, space, om 
biblioteket som rum, place, och i relationer till andra, relations. Biblioteket är en viktig 
central plats i lokalsamhället och ska möta de behov och önskemål som invånare har. 
Biblioteket ska också möta såväl individers som samhällets behov av biblioteket som 
en demokratisk plattform och mötesplats. Men däremot pratar de inte alls om 
biblioteket som en ikon, inget om byggnadens utformning eller om att den ska synas 
och ge staden en image.  
 

5.3 Bibliotekets roll i framtiden 

 

Respondenterna är mycket konkreta när de pratar om bibliotekets roll i framtiden i ett 
tioårsperspektiv. Deras svar på denna fråga kan sammanfattas i fem tydliga teman. 
Deras visioner handlar om: 
 

● en bred och lättillgänglig verksamhet 
● ökad samverkan 

● upprätthålla bibliotekets demokratiska samhällsroll 
● skapa ett kreativt klimat 
● vara en central plats och en mötesplats i kommunen 

 

5.3.1 En bred och lättillgänglig verksamhet 

 

I intervjusvaren framkommer ett tydligt överensstämmande resonemang kring att 
bredda verksamheten. Att nå fler invånare genom fler och nya aktiviteter inom 
bibliotekets väggar men också genom att visa sig mer ute i samhället. Tomas lyfter 
fram vikten av att bli bättre på att kommunicera och möta de behov som finns, framför 
allt hos målgrupper som inte besöker biblioteket idag. Sida vid sida med det ser han 
biblioteket som en möjlig plats för andra entreprenörer och att utveckla sin verksamhet 
och bli bredare. Han talar om att bryta mot den “lite finkulturella traditionen som ändå 

finns” och säger: 

 
Vi måste våga göra annorlunda aktiviteter så att det inte bara blir de gamla 
aktiviteterna. 
Tomas 

 

Johan pratar också om annorlunda aktiviteter och att finnas för alla när han säger att 
"Vi ska öppna upp som en arena för väldigt många fler aktörer. När det gäller ökad 
tillgänglighet säger Birgitta att ”Det handlar ju också om tillgänglighet och att göra den 

här platsen, det är ju användarnas bibliotek.” Elisabeth säger att “Vi måste höja ribban.” 

och då syftar hon på att biblioteket både bör vara lyhört för användarnas önskemål och 
stå upp för och berätta om bibliotekets basverksamheter. 
 

Ett tydligt överensstämmande resonemang kring att bredda verksamheten och öka 
tillgängligheten finns inte bara hos våra respondenter utan också i Hvenegaard 
Rasmussen et als modell. Framförallt kan det skönjas i begreppen space och relationer. 
När Tomas och Johan i citaten ovan pratar om annorlunda aktiviteter går deras tankar 
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helt i linje med Hvenegaard Rasmussen et als beskrivning av biblioteket som ett 
upplevelserum utifrån de tre begreppen: det iscensatta biblioteket, biblioteket som 
scene och biblioteket på byens scene. Elisabeths korta men kärnfulla citat ”vi måste 

höja ribban” har en tydlig koppling till det som skrivs under rubriken space. Den 

kreativa tillväxten som Hvenegaard Rasmussen et al skriver om i relationer kopplar vi 
till respondenternas tankar kring att utveckla verksamheten och ta in andra 
entreprenörer. 
 

5.3.2 Ökad samverkan 

 

Att samverkan har en stor betydelse för bibliotekets framtid är samtliga respondenter 
överens om. För att biblioteket ska kunna fortsätta sin verksamhet i framtidens 
utbudsrika och informativa samhälle krävs mer samarbete med andra föreningar och 
institutioner. De säger bland annat: 
 

Att ta in tillfällig kompetens och förstärka det som redan finns. 
Johan 

 
Jag tror stenhårt på samverkan! 
Elisabeth 

 
Det gäller att ha ett nära samarbete. 
Sofia 

 

Begreppet samverkan kan man också koppla till kulturhustanken som finns hos 
respondenterna. Visionerna för kulturhus ser lite olika ut beroende på kommunernas 
förutsättningar. Ett par respondenter finner inget behov av en samlad kulturplats då det 
i kommunen redan finns etablerade, biografer, muséer, teater, konserthus, gallerier etc, 
och att här gäller det bara att fortsätta utveckla samarbetet dem emellan. De är dock 
positiva till själva grundidén med kulturhus och hade gärna sett en sådan gemensam 
satsning om det hade varit möjligt. De andra respondenterna har däremot stora 
ambitioner och tankar kring att skapa ett kulturhus. I Johans kommun finns mycket 
konkreta och långtgående planer på att inom en snar framtid skapa ett kulturhus och 
han säger: 
 

Biblioteket är den perfekta motorn för kulturhustanken på det sättet att vi redan har en 
väldigt bred målgrupp som är där till vardags … inte bara när det händer någonting. Vi 

som bibliotek har väldigt mycket gratis genom att hänga på kulturhustanken. Sen så ska 
den vara präglad av de lokala förhållandena i kommunen också. 

 

Även Elisabeth är inne på den linjen att kulturhuset ska ha en lokal prägel när hon säger 
“Jag tycker att vi ska göra kulturhuset mer för medborgarna i vår kommun. Vi ska få 
medborgarna i vår kommun att bli mer intresserade av kultur.”. 

 

Det respondenterna säger om ökad samverkan har en tydlig koppling till flera av 
Hvenegaard Rasmussen et als teoribegrepp. Speciellt när de talar om samarbete och 
användandet av andra kompetenser så kan det kopplas till Hvenegaard Rasmussen et als 
bild av biblioteket som en del av hybrida kulturarenor samt nya partnerskap och 
kreativa allianser då flera aktörer samarbetar. När respondenterna talar om kulturhus så 
är det utifrån begreppen om biblioteket som upplevelserum och public domain och 
bägge dessa begrepp kan man koppla till kulturhustanken. Kulturhuset kan vara den 
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allmänna platsen, d.v.s. den plats där alla medborgare kan befinna sig och mötas och 
dessutom talar de om att biblioteket kan användas för olika former av engagemang, 
vilket samarbeten i kulturhus verkligen skulle kunna bidra till. Johan och Elisabeth talar 
också om biblioteket som placemaker på så vis att det ska ha en tydlig lokal prägel. 
 

5.3.3 Upprätthålla bibliotekets demokratiska samhällsroll 
 

Flera av respondenterna pratar om att minska, eller helst få bort, klyftorna i samhället. 
Med klyftor menar de både kunskapsklyftor och utbildningsklyftor men också 
kulturella klyftor. Sofia säger ”Man kan ju önska att det inte fanns några klyftor i 

samhället.” Elisabeth talar såväl om möjligheter till utbildning och att man som 

invånare kan få del av information. 
 

Biblioteket kan vara det stället där man jobbar för att jämställa. För att hjälpa till med 
att överbrygga klyftorna ... finns andra medielösningar för att lösa kraven på 
bildningsmöjligheter och kraven på att var och en kan hålla sig välinformerad och delta 
i samhällsdebatten. 

 

Hon menar att det är en viktig uppgift trots att hon är medveten om att biblioteket 
inte kan nå alla. 
 

Så att man med en dåres envishet upprätthåller biblioteket som demokratisk mötesplats 
... sen når man inte alla, det är en utopi att tro det, men att vara aktiv i strävan efter att 
någonstans upprätthålla likvärdighet och människors lika rättighet och så. Det tycker 
jag faktiskt att biblioteket kan arbeta med. 
Elisabeth 

 

Något som tydligt märks i respondenternas utsagor är att de vill sträva efter att 
upprätthålla den demokratiska samhällsrollen som biblioteket redan har. Elisabeth 
uttrycker det tydligt i citatet ovan och här kan vi se en koppling till Hvenegaard 
Rasmussen et als begrepp katalysator. Biblioteket kan ses som en tillgång där det 
skapas sammanhang och det ska ha en aktiv roll för att tackla sociala och ekonomiska 
klyftor. Det finns även en koppling till public domain, att det handlar om att överskrida 
gränser såväl fysiskt som digitalt och socialt, samt vara den plats där alla kan mötas och 
befinna sig oavsett på vilken sida om klyftorna man befinner sig. 
 

5.3.4 Skapa ett kreativt klimat 

 

Respondenterna vill skapa ett framtida bibliotek som innehåller massor av kreativitet. 
Det framkommer tydligt att de vill se biblioteket som en plats för personlig utveckling 
och en plats där man har möjlighet att möta kompetent personal som lotsar till kunskap 
och kulturupplevelser. Elisabeth uttrycker det så här: 
 

Jag vill att biblioteket ska öppna upp mot den kreativa sidan mer ... alltså, jag ser 
biblioteket som en hjälp till att utveckla. Stimulera intellektet, stimulera dina 
kunskaper, stimulera din kreativitet. Jag tänker mig att biblioteket är en plats där man 
tankar intellekt och kreativitet, utvecklar sin kunskap och erövrar ny kunskap och 
utvecklar sin personlighet. 
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Tomas uttrycker det så här: 
 

Biblioteket ska vara en plats dit man kan komma och plugga, man kan träffa kompetent 
personal som kan vägleda och stötta i den personliga utvecklingen och 
utbildningslinjen man har, hur man är som individ. 

 

Dessa tankar är helt i linje med Hvenegaard Rasmussen et als som i begreppet 
relationer beskriver hur viktiga kreativa allianser och kreativ tillväxt är för bibliotekets 
utveckling. Elisabeths speglar det väl i sitt citat om biblioteket som en plats att tanka 
intellekt och kreativitet. Våra respondenter visionerar om att besökarna på biblioteket 
själva ska kunna vara med i processen med att skapa kreativ tillväxt och detta är det 
som Hvenegaard Rasmussen et al beskriver att biblioteket kan stötta och bidra till 
genom att erbjuda möjligheter till skapande möten. Respondenternas utsagor kan även 
kopplas till Hvenegaard Rasmussen et als tankar kring det aktiva rummet inom space. 
Det rum dit du kan komma för att få inspiration, nya upplevelser och möta andra 
medborgare. 
  
5.3.5 Vara en central plats och en mötesplats i kommunen  
 

I framtiden tror respondenterna på bibliotekets betydelse som en central plats med en 
samhällelig funktion. Dessutom beskriver de biblioteket som en central plats som blir 
allt viktigare i den lokala kommunen. De pratar om biblioteket som en form av 
upplysningsstation. Birgitta pratar om biblioteket som ett centralt rum och säger: 
 

… att vi har återtagit eller har den här centrala rollen i en kommun för information och 

de här demokratiska verktygen. Att de blir självklara och att de spelar en större roll. 
 

Det framkommer i intervjuerna att både inomhus- och utomhusmiljön är viktig för att 
skapa en mötesplats i kommunen. Att vara en mötesplats ser de alla som en viktig 
funktion. Funktionen mötesplats tangerar ju mycket med det kreativa klimatet som har 
nämnts ovan men det läggs också betydelse i att vara en funktion som bidrar till stadens 
utveckling. Tomas poängterar detta genom att säga: “... vara en attraktiv stad för 
människor och företag. Då vill vi matcha det.“ Ett citat som också kan kopplas till de 
framtida utmaningar som Hvenegaard Rasmussen et al framför om att biblioteket ska se 
sig som en del av en regions eller stads strategiutveckling. 
 

Hvenegaard Rasmussen et al har två begrepp som bägge har kopplingar till det här med 
att biblioteket ska vara en central plats och en mötesplats. Det är public domain och 
placemaker. Tomas pratar om en attraktiv stad för människor och företag och att 
biblioteket ska ingå i den och det tangerar ju med vad Hvenegaard Rasmussen et al 
säger om ”attraktive byrum” när de skriver om begreppet placemaker.  

 

5.3.6 Sammanfattning och reflektion 

 

Visionerna som finns kan sammanfattas i att hela tiden arbeta för en utveckling och 
förändring i verksamheten och möta de förändringar som sker i samhället, både lokalt, 
regionalt och internationellt. Förändringar som man i ett tioårsperspektiv egentligen 
inte vet så mycket om i dag. Birgitta säger att “10 år är ju väldigt långt fram, fast 

egentligen inte...” och Sofia funderar “Men hur ser samhället ut då? ... en strid ström av 
människor och kunskapen sitter på något sätt i väggarna.” Medan Tomas beskriver det 

så här: 
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Och sen då brasklappen, det oförutsedda som vi ändå vet kommer att hända. Som gör 
att allt det som jag säger, allt det som står i biblioteksplanen, kommer att kännas 
jättemossigt om tre år. Alltså inte allt och kanske inte andemeningen och 
grundkonceptet för bibliotek. Men det kommer att komma in saker, innovationer från 
marknaden som vi inte kan förutse och som kommer att vara den mest avgörande 
faktorn för förändring. Det tror jag. 
Tomas 

 

Respondenterna pratar ivrigt om sina visioner och det går tydligt att koppla dessa till i 
stort sett alla begreppen i Hvenegaard Rasmussen et als modell. De värnar alltjämt om 
bibliotekets grundpelare, inte minst demokratiaspekten som på något sätt är en bas i 
deras visionära funderingar. Detta kan kopplas till begreppet katalysator och förutom 
det så är deras tankar om framtidens bibliotek också kopplade till space och relations så 
till vida att biblioteket ska vara tillgängligt, öppet för samarbete och vara en mötesplats 
för människor och skapande. Respondenterna är tydliga med att bibliotekets 
verksamhet inte ska gå i stå och göra som det alltid har gjort bara för sakens skull. 
Respondenterna ser vidare än så och vill höja ribban, synas mer utanför bibliotekets 
väggar och ta större plats i lokalsamhället.  
 

Respondenterna talar tydligt om vikten av att finnas för alla samhällets medborgare och 
att jobba med att förebygga de klyftor som finns i samhället och som verkar ha en 
tendens att öka. De tror att om verksamheten breddas och att det skapas fler kreativa 
allianser skulle mer kunskap och kulturupplevelser lättare nå ut till invånarna. Just 
begreppet kreativitet återkommer ofta i respondenternas utsagor om framtiden.   
 

Det begrepp i teorin som dock fortfarande inte klart kan kopplas till är ikon. Våra 
respondenter lägger inte stort fokus på själva byggnaden och dess koppling till staden 
som just en byggnad som utåt sett ska lysa upp och synas. De lägger mer fokus på 
bibliotekets funktion som en mötesplats och en attraktiv byggnad för att besöka och 
befinna sig inne i och där besökarna ska kunna tillfredsställa bland annat sina sociala 
behov, behoven av kunskap och kultur och då också stimulera sin kreativitet. 
 

5.4 Hur ska visionerna uppnås? 

 

Det finns flera faktorer som respondenterna på olika sätt nämner som viktiga för att 
deras visioner ska kunna förverkligas. De kan delas in i tre områden - övergripande 
politiska och ekonomiska faktorer, organisatoriska faktorer och verksamhetsfaktorer. 
Det som behövs är: 
 

● politiskt mod och prioriteringar 
● en frisk organisation 

● samarbete och hållbara relationer 
 

Vår fråga är inte synonym med Hvenegaard Rasmussen et als fråga om vilka framtida 
utmaningar som biblioteket står inför. Ändå tangerar deras betydelser varandra så pass 
mycket att vi tycker oss kunna jämföra forskarnas konklusioner och rön med våra 
respondenters tankar om vad som behövs för att de visioner som de har lyft fram ska 
kunna bli verklighet. 
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5.4.1 Politiskt mod och prioriteringar 

 

Respondenterna önskar inte obegränsade resurser och tror inte, som Birgitta uttrycker 
det, att “enbart stora budgetar är en lösning”. Däremot ses en god ekonomi som en 

framgångsfaktor. Liksom att biblioteket är en prioriterad kommunal verksamhet som 
räknas som en viktig del av den bild man vill ge av orten och vad kommunen vill 
erbjuda sina invånare. En annan faktor är att det finns kunskap om den kommunala 
beslutsgången hos bibliotekschefen och att de folkvalda i kommunen vågar prioritera 
och visar vad Johan benämner som “politiskt mod”. Han betonar att det blir en ohållbar 

situation när biblioteken åläggs allt fler uppgifter samtidigt som allt det gamla 
fortfarande ska fungera som det alltid har gjort. 
 

Man kan inte både marschera in i någonting nytt och samtidigt ha allt det gamla med 
sig längs vägen därför att det inte finns pengar. Oavsett om det handlar om satsningar 
eller besparingar. Där måste man vara prestigelös också. Framför allt får man aldrig 
mer resurser genom att gnälla. Man måste visa på objektiva sätt på värdet av sin 
verksamhet så att man förstår det. Inte att man tycker synd om oss. Utan därför att vi är 
en viktig kraft. Och kan man inte visa det så. Men sen ska man inte inbilla sig att man 
får fantastiskt mycket mer resurser. 
Johan 

 

När Hvenegaard Rasmussen et al listar framtidens utmaningar är de ekonomiska 
resurserna inte en del av dem. Det är däremot vikten av att biblioteket är en prioriterad 
verksamhet och ses som en del av den breda strategin för en stads utveckling, vilket 
underförstått kan handla om ekonomin. Flera av respondenterna lyfter fram den lokala 
biblioteksplanen som ett viktigt styrdokument. Tomas säger: 
 

Politiska beslut är också jätteviktiga, vad man vill med sina bibliotek. 
 

Då kan de lokala biblioteksplanerna vara en viktig del av en kommuns eller stads 
utvecklingsstrategi. Inte minst om biblioteksplanen är ett beslut som flera kommunala 
instanser ställt sig bakom. 
 

5.4.2 En frisk organisation 

 

När respondenterna tar upp faktorer som rör medarbetarnas roll, ledarskap, kompetens 
och kunskap så kan det samlas under temat en frisk organisation. Johan formulerar det 
så här: 
 

… att tänka organisation och en frisk organisation. Hur man tar vara på människor och 

medarbetares kreativitet. 
 

Det handlar också om att biblioteken har chefer med visioner och att de som arbetar 
inom organisationen har samma yrkesprofessionella mål. Elisabeth säger: “Alla måste 

med på tåget och sträva åt samma håll.” Sofia lyfter även in dimensionen att biblioteket 

ska våga stå på sig mer för sin sak. 
 

Det ligger väldigt mycket hos oss som bibliotekarier och hos bibliotekschefer att se till 
att det blir så. Vi kan styra utvecklingen genom vårt sätt att agera. Vi måste vara lite 
modigare. Vi måste våga synas mer, ta strider och debatter. 
Sofia 
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Förutom medarbetarnas inställning och ett tydligt ledarskap talar respondenterna om 
kunskap och vikten av att ta in andra kompetenser i verksamheten, att som Tomas 
uttrycker det, inte enbart anställa “från en viss kategori och viss kompetens” utan 
bredda kunskapsbasen med nya kompetenser för att möta besökarnas behov. 
 

Man ska inte vara rädd för att ta in andra kompetenser och att samarbeta med andra för 
vi kan ju inte göra precis exakt allting. 
Sofia 

 

Det som Sofias och Tomas ovanstående citat exemplifierar handlar då inte enbart om 
att anställa personal med andra kompetenser än bibliotekariens utan kanske i större 
utsträckning att samarbeta med andra yrkesgrupper för att utveckla bibliotekets 
verksamhet.  
 

När respondenterna talar om det som vi kopplar till en frisk organisation så talar de till 
stora delar om samma saker som Hvenegaard Rasmussen et al lyfter fram inom place 
och relationer. Det finns en medvetenhet om den egna kunskapen och som Johan säger 
att ta vara på människorna i organisationen och deras kreativitet. Vikten av att ha 
kompetens att möta den utveckling som sker i samhället och staden samt, som Sofia 
bland annat påtalar, att ta plats i samarbetet kring den kommunala kultur- och 
stadsplaneringen. 
 

5.4.3 Samarbete och hållbara relationer 

 

När respondenterna talar om att samarbeta med andra yrkesgrupper så påverkar det inte 
enbart den samlade kompetensen, samarbete och samverkan ses också som 
framgångsfaktorer för en lyckad verksamhet. Johan lyfter fram vikten av att tänka i 
processer, vilket han menar att kultur handlar om. Han säger: 
 

Samverkan och att försöka ha något slags processuellt tänkande hela vägen ... ibland 
spela huvudrollen och ibland bara vara med som en kugge bland många andra. Det är i 
samtalet och samarbetet som man blir riktigt kreativ. 
Johan 

 

Även Birgitta och Sofias citat nedan visar på vikten av fungerande samarbete och 
givande hållbara relationer. 
 

Det är jätteviktigt att man kan bygga relationer och hålla kvar relationer. Att man har 
ett förhållningssätt som är öppet och inkluderande. Och att man skaffar sig ett rykte 
som bra samarbetspartner. Man kan ju alltid börja med att säga ja till allting. Så det 
sprider sig "ja, de är roliga att arbeta med". Man måste experimentera lite också. Det är 
väl ett sätt att positionera sig i samhället. Skapa ett nätverk. 
Sofia 

 
Det måste vara ömsesidighet i ett samarbete. Annars blir det bara som en vill. 
Birgitta 

 

En av Hvenegaard Rasmussen et als framtida utmaningar för biblioteken är just att ingå 
i nya sammanhang och partnerskap, vilket också innebär att tänka mer i processer och 
interaktion. Johan lyfter också fram att “man ska liksom inte låta vad som helst flytta in 

utan att ha en linje eller en tanke”. För respondenterna är också uppsökande verksamhet 

och att finnas utanför bibliotekets fysiska väggar framgångsfaktorer. Liksom 
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genomförandet av planerna på att skapa kulturhus som kan bidra till att förverkliga de 
visioner som lutar mot kulturhustanken. När Johan beskriver planerna kring skapandet 
av ett kulturhus i hans kommun säger han: 
 

Om vi dels får igenom det och dels lyckas etablera det … det blir de här fantastiska 

möjligheterna. Biblioteket är en självklar mötesplats för alla och det händer mycket här 
redan nu. Men om man förstärker det ytterligare ... 
Johan  
 

Här kan vi se tydliga likheter mellan respondenternas framtidsvisioner och 
Hvenegaard Rasmussen et als framtida utmaningar, biblioteket ska behålla sin 
unika kompetens samtidigt som det ingår nya partnerskap och finns i nya 
sammanhang. 
 

5.4.4 Sammanfattning och reflektion 

 

När respondenterna svarar på vilka resurser som behövs för att visionerna ska bli 
verklighet så är det verklighetsbaserade och balanserade faktorer de framför. Det är 
inget ouppnåeligt utan realistiska tankegångar. De ser sin egen roll i det hela men också 
andras. De ser bibliotekets roll men också hur andra kommunala riktlinjer påverkar. 
Deras svar är både övergripande strategier och mer detaljerade praktiska faktorer. 
 

Det framkommer också kopplingar till Hvenegaard Rasmussen et als modell när frågan 
ställs till respondenterna om vad som krävs för uppnå visionerna, bland annat kring 
samarbete, kreativ tillväxt, kunskap och hybrida kulturarenor. När de pratar om 
prioriteringar skulle det kunna ses som en av Hvenegaard Rasmussen et als framtida 
utmaningar att inte se biblioteket som en oberoende kultur- och kunskapsinstitution. 
Respondenterna har också tankar kring behov av politiskt mod och starkt ledarskap, 
samt tankar kring medarbetarens roll och dessa tankar är inte tydligt uttalade i 
Hvenegaard Rasmussen et als modell, även om det skulle kunna tolkas in som 
underförstått när det gäller övergripande strategier, samarbete och kreativitet. 
 

Såväl övergripande strategier och politiskt mod är faktorer som kan vara en del av den 
lokala biblioteksplanen, som är respondenternas styrdokument. Respondenterna talar i 
huvudsak inte om biblioteksplanerna som ett verktyg för att uppnå visioner utan mer 
som ett måldokument som ligger till grund för det praktiska arbetet i vardagen, t.ex. för 
konkreta handlingsplaner som utformas för att målen ska nås. 
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6 Slutsatser 

 

I det här kapitlet diskuteras resultaten av ovanstående analys med fokus på de 
reflektioner och iakttagelser vi gjort som kan relateras till vår valda teori och även det 
som vi inte funnit. Syftet med den här uppsatsen var ju att skapa kunskap om vilka 
tankar och idéer som finns hos bibliotekschefer om bibliotekets framtid. Vad har vi då 
funnit som kan belysa detta syfte?  
 

Många forskare har skrivit om bibliotekets framtid och lagt fram olika teorier kring vad 
som kommer att ske men i vår studie har fokus legat på bibliotekschefer och deras 
visioner. Det är som vi ser det en yrkesgrupp som trots vissa begränsningar har stora 
möjligheter att påverka och lägga upp riktlinjer för bibliotekets framtid. 
 

Hvenegaard Rasmussen et als modell från 2011 har varit en bra och användbar modell 
för oss i vårt arbete. Den kan utgöra en grund för hur biblioteket ska behålla sin roll i 
samhället även i framtiden. Inte minst för att författarna lyfter fram biblioteket som en 
tänkbar ikon, vilket skulle ge biblioteket en näst intill “odödlig” funktion i samhället. 

Modellen sätter biblioteket i relation till hela samhället. Tankarna i den är inte alla helt 
nya men det sätt som de presenterar dem på känns nytt och relevant för nutiden. Dock 
anser vi att den kan tappa en del infallsvinklar från användarnas synvinkel men 
tillsammans med Anderssons och Skot-Hansens modell från 1994 ger den en 
helhetsbild av hur arbetet med biblioteksverksamheten bör bedrivas för framtiden. 
 

Vår beskrivning av slutsatserna är upplagda så att vi utgått från våra tre 
forskningsfrågor. 
 

6.1 Bibliotekets roll idag 

 

Respondenterna syn på bibliotekets nuvarande roll kan sammanfattas i de tre punkter 
som vi lyfter fram i analys- och diskussionskapitlet avsnitt 5.2. Biblioteket är en 
mötesplats för kommuninvånare, en demokratisk plattform och en central plats i 
lokalsamhället. Samtliga har, som vi redogjort för, en tydlig koppling till Hvenegaard 
Rasmussen et als modell från 2011 men också till den modell som Marianne Andersson 
och Dorte Skot-Hansen presenterade 1994. En distinktion vi gör i detta är att 
bibliotekets verksamhet medvetet eller omedvetet utformas utifrån Andersson och 
Skot-Hansens modell. Respondenterna följer det tankesätt som dominerat forskningen 
och bibliotekssektorn. Det blev extra tydligt för oss när det visade sig att Elisabeth som 
är relativt ny inom biblioteksvärlden också var den som hade flest tankar utanför de 
gängse ramarna. Samtidigt blickar samtliga respondenter även utanför Andersson och 
Skot-Hansens modell och då ligger deras tankar närmare Hvenegaard Rasmussen et als 
modell. Det gör de främst när det gäller bibliotekets roll i framtiden men även när de 
talar om bibliotekets roll i dag eftersom deras bild av biblioteket inte avspeglar en 
statisk verksamhet utan snarare en verksamhet som ständigt förändras och tar sig an de 
förändringar den möter. 
  
När vi utifrån vår första forskningsfråga ställer frågan om bibliotekets roll idag till våra 
respondenter nämner de samarbete i lite olika konstellationer men inte mycket om det 
som vi sedan kopplar till Hvenegaard Rasmussen et als begrepp hybrida kulturarenor 
under frågan om bibliotekets roll i framtiden. Det som vi kopplar till hybrida 
kulturarenor är när flera aktörer samarbetar och framförallt användandet av dessa 
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aktörers olika kompetenser. De talar inte heller om biblioteksbyggnaden utifrån det 
ikonbegrepp som Hvenegaard Rasmussen et al introducerar. 
 

6.2 Bibliotekets roll i framtiden 

  
För att kunna bedöma respondenternas utsagor om visioner för framtiden utifrån en 
noga utvald teori behövde vi insikt i tidigare forskning och teorier. Vi fann som redan 
nämnts mycket tidigare forskning om bibliotekets framtid men inte sådan som utgick 
specifikt från just bibliotekschefernas visioner vilket vi då ansåg skulle vara en 
intressant och ur forskningssynpunkt viktig kunskap för framtida biblioteksverksamhet. 
  
Vi fann endast ett arbete som hade samma frågeställning som vi satt upp. Det var 
magisteruppsatsen av studenten Kent Fernström, som i en enkätstudie undersökte hur 
bibliotekschefer ville forma bibliotekets framtid. Liksom vi fann han i sin studie att det 
fanns en gemensam tanke kring viktiga grundstenar i verksamheten, som värnandet av 
demokrati och utbudets kvalitet. Men medan han beskrev sina respondenters svar om 
visioner som allmänt hållna, bleka och ointressanta. så anser vi att våra respondenter 
framförde visioner som var klara, tydliga och kreativa. Dock är visionerna kanske inte 
av revolutionerande slag utan mer en utveckling av den verksamhet som redan finns 
men de är fulla av förväntningar, med en klart positiv framtoning och en tro på 
bibliotekets framtida roll och funktion i samhället och för enskilda. 
Vad kan denna skillnad i studieresultat bero på? Fernströms studie utfördes för tolv år 
sedan. Har det skett förändringar i samhället och världen under dessa år som påverkat 
visionerna? Ett tänkbart svar på den frågan är att allt fler kommuner har lokala 
biblioteksplaner och att det numera finns nationella riktlinjer för dessa.  Fernströms och 
vår metod skilde sig också åt. Kan intervju vara en effektivare metod för att få fram 
mer personliga tankar från respondenterna? Det trodde Fernström och det tror vi också. 
Vi kan inte generalisera utifrån våra resultat, men det kunde heller inte Fernström då 
endast 27 av 75 tillfrågade bibliotekschefer besvarade hans enkät. 
  
Under arbetets gång har vi funnit att de flesta av respondenternas svar på 
intervjufrågorna kan kopplas till Hvenegaard Rasmussen et als alla begrepp i modellen 
från 2011. Några av respondenternas utsagor skulle dock kunna tolkas in i mer än ett av 
begreppen då dessa begrepp är något snarlika. Två begrepp som vi till exempel funnit 
snarlika är public domain och katalysator. I båda dessa begrepp tycker vi att 
bibliotekets demokratiska roll i samhället kan tolkas in då bägge begreppen t.ex. lägger 
vikt på att tackla de sociala klyftorna som finns i samhället, att överskrida gränser både 
fysiskt och socialt. När respondenterna pratar om att skapa ett nätverk och att 
positionera sig i samhället kan koppling till begreppet partnerskap och allianser göras 
men det ligger också nära till hands att koppla detta till begreppet placemaker och 
bibliotekets roll som ett viktigt kulturankare. 
 

Vikten av att samverka återkommer kontinuerligt både i respondenternas utsagor och i 
Hvenegaard Rasmussen et als teori. Vi sammanfattar samverkan som en tydlig vision 
som de har för framtiden. Begreppet samverkan har figurerat även i tidigare forskning 
och i vår sökning efter tidigare forskning fann vi t.ex. att Isacsson (2004) i sin analys av 
framtidens bibliotek såg samarbete mellan bibliotek och andra verksamheter vara av 
yttersta vikt. Hon drog också slutsatsen att bibliotekets placering i staden hade stor 
betydelse för bibliotekets framtid. Så redan 2004 var Isacsson inne på några av de idéer 
som sedan Hvenegaard Rasmussen et al utvecklat i sin teorimodell, som innehåller 
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samarbete på flera olika nivåer. Dessa olika nivåer återkommer och relaterar våra 
respondenter ofta till. Det är dels ett samarbete mellan biblioteket, politiker och 
kommunens samhällsstrateger, dels kulturell samverkan med andra aktörer, 
institutioner och organisationer. Men också bibliotekets funktion som en arena för 
kreativ tillväxt och do-it-yourself-kulturen. Även kulturhustanken är en del av 
samverkansbegreppet för de respondenter där ett kulturhus diskuteras. 
 

6.3 Hur ska visionerna uppnås? 

 

I respondenternas svar gällande forskningsfråga tre framkommer att det finns flera 
begränsningar både lokalt och regionalt som de inte själva styr över, bl.a. politiska 
beslut och ekonomiska ramar. 
 

En förändringsfaktor är biblioteksplanerna. Dessa tas fram under olika förhållanden i 
kommunerna, i någon kommun hade bibliotekschefen fria händer att skapa den själv 
medan den i andra kommuner ska ut på remiss hos flera instanser, bland annat andra 
nämnder och organisationer, innan den kan antas. Dessa olikheter i framtagandet av 
biblioteksplanen påverkar så klart vilket inflytande bibliotekschefen har på 
verksamhetens utformning. Några av våra respondenters biblioteksplaner är av äldre 
datum och behöver, både enligt dem själva och enligt oss, uppdateras. Om det kan ske 
utifrån bibliotekschefens visioner så kan biblioteksplanen bli ett tydligare och mer 
betydande verktyg. Men för att kunna förverkliga visionerna för bibliotekets framtid till 
fullo krävs en samklang med andra faktorer, t.ex. politiska beslut och ekonomiska 
möjligheter. Bengtsson och Truedsson (2007) konstaterade att biblioteksplaner kunde 
vara ett potentiellt verktyg för förändring men att de inte utnyttjades till fullo. Det kan 
vi nu fem år senare delvis instämma i. För även om biblioteksplanerna på flera håll bara 
kan tyckas finnas med i bakgrunden av bibliotekens verksamhet så är det trots allt 
biblioteksplanerna som ligger till grund för de eventuella handlingsplaner som finns. I 
de fall då vi tycker att biblioteksplanerna bara delvis används som ett verktyg så kan 
det bero på ovan nämnda påverkansfaktorer eftersom de biblioteksplaner som existerar 
för respondenternas kommuner innehåller många övergripande uppsatta mål som skulle 
kunna hjälpa dem att förverkliga sina visioner. 
 

Det framkommer också andra faktorer som kan påverka biblioteksverksamheten och 
därmed också bibliotekschefernas visioner. Det kan till exempel handla om att 
biblioteket som en demokratisk plats kan ”öppna upp” för samhällets baksida med 

problem såsom bråk, misär och drogproblematik. Det kan bli stora kostnader för till 
exempel reparationer, vaktbolag och städning. Även om biblioteket ska finnas för alla 
så skulle dessa kostnader istället kunnat läggas på arbetet med verksamheten och 
därmed kanske också infriat några av visionerna som finns. Detta har väckt flera frågor 
hos oss. Till exempel hur biblioteken ska möta och hantera de situationerna? Hur 
hanteras detta i andra länder och vad har det gett för resultat? Hur ska eventuella 
åtgärder finansieras? Är det självklart att det ska tas ur bibliotekets budget? Allt detta 
skulle kunna vara något för framtida forskning. 
 

Trots dessa något dystra begränsningar som framkommit under intervjuerna är vår 
uppfattning att det är inte det som respondenterna i första hand uttrycker när de för 
fram sina visioner. Visioner kan man ju ha och dessutom arbeta för och sedan i 
efterhand hantera de begränsningar som framkommer. Johan pratar en del om detta att 
man ska arbeta med ett politiskt mod, att lyfta fram projekt man tror på och att 
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acceptera vissa negativa politiska beslut, att inte gnälla, för det får man inga resurser av 
utan istället jobba vidare och visa vilken viktig kraft biblioteket är. Elisabeth, som var 
den bibliotekschef som hade mest erfarenhet utanför bibliotekssektorn, var liksom i 
beskrivandet av bibliotekets roll i dag också den av respondenterna som såg mest 
möjligheter och minst begränsningar på så vis att hon hade visioner som sträckte sig 
utanför de ramar som bibliotekets verksamhet oftast omfattas av. Förmodligen för att 
hon inte är lika präglad av hur “det ska vara”. 

 

6.4 Reflektioner kring respondenternas utsagor och förslag 

till framtida forskning 

 

Något som vi noterat under vårt analysarbete är att när respondenterna pratar om 
samarbete så är det inte enbart nya aktörer de vill ha samarbete med utan de pratar 
också om ökat samarbete med de aktörer som redan finns i deras verksamhet idag. Mer 
samverkan med både nya såväl som redan etablerade aktörer är alltså något som de alla 
tror är en nödvändighet för biblioteksverksamheten i framtiden. Detta kan tolkas som 
att det finns en förnöjsamhet med de aktörer som man redan idag samarbetar med och 
att man därmed inte är ute efter att avveckla några relationer utan endast utveckla, 
förbättra och utöka. 
 

Ett begrepp ur Hvenegaard Rasmussen et als modell som vi inte anser att 
respondenternas utsagor kan kopplas till, varken när det gäller bibliotekets roll idag 
eller i framtiden, är ikon. Respondenterna pratar mycket om att skapa kulturhus men då 
lägger de ingen större betydelse kring byggnaden som en unik ikon i staden utan 
snarare handlar det om fördelarna med att vara flera aktörer och att samarbeta kring 
kulturfrågor och skapa funktionella och fräcka inomhusmiljöer. Detta lägger däremot 
Hvenegaard Rasmussen et al rätt stort fokus på, vilket inte minst märks eftersom 
modellen presenteras i en teoribok full med bilder av moderna byggnader som sticker 
ut i stadsbilden. Varför uppmärksammar Hvenegaard Rasmussen et al byggnaden så 
mycket men däremot inte våra respondenter? Ligger Danmark och övriga världen ett 
steg före Sverige i biblioteksutvecklingen? Eller är det rent av så att denna forskning 
inte nått ut till bibliotekspersonalen ännu? Här kan säkert flera aspekter läggas till och 
vi ser detta som en intressant fråga till att lägga fokus på i framtida forskning. En vidare 
undersökning kring biblioteksbyggnadens betydelse för samhället, staden och 
invånarna skulle kunna ge fler intressanta vinklar i arbetet med forskningen om 
bibliotekets framtid. 
 

En annan reflektion är att respondenterna inte tar upp frågan om framtidens teknik eller 
den digitala utvecklingen som någon större fråga, varken som ett problem eller en 
fördel. Några respondenter nämner dock att de inte kan veta vad som händer i 
framtiden. Tomas pratar t.ex. om att det kommer att komma in saker, innovationer från 
marknaden som inte kan förutses och det tolkar vi som att han menar tekniken och den 
digitala utvecklingen. Detta ingår inte heller klart och tydligt i Hvenegaard Rasmussen 
et als teori men kan t.ex. tolkas in i begreppet relationer som innehåller tankar kring 
den digitala världen och hur den digitalt infödda generationen kan vara med och skapa 
och kommunicera i bibliotekets verksamhet. Med detta menas tankar kring att öppna 
upp för nytänkande kring de relationer som biblioteket kan ha med andra entreprenörer 
och tillvaratagande av både personalens kompetens och extern kompetens.  
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Varför lägger respondenterna då inte så stor vikt kring den digitala utvecklingen? Finns 
det en ”mättnad” kring allt prat om IT och den digitala utvecklingen? Tror de inte att 

det kan utvecklas mer eller förutsätter de bara att det kommer nya tekniska innovationer 
hela tiden som biblioteket likt övriga i samhället får anpassa sig till? En annan 
förklaring kan vara att vår frågeställning inte lyfte frågan specifikt. Utifrån våra 
respondenters svar och tankar kring visioner kan vi utröna en viss förutsättning att fler 
innovationer som påverkar bibliotekets verksamhet kommer att göra sitt inträde i 
framtiden och att dessa är svåra att förutse. Vi håller med Lars Höglund om att 
folkbibliotekets förändrade roll alltjämt är en viktig forskningsfråga. Det har bland 
annat varit stort fokus på digitala utvecklingen och kanske är det dags att liksom 
Hvenegaard Rasmussen et al se biblioteket ur en annan synvinkel. 
 
Den allt mer växande problematiken kring vad ökningen av de sociala klyftorna för 
med sig i form av alkohol- och droger, bråk och misär av olika slag som framkommit i 
respondenternas utsagor, är som vi redan har nämnt också ett ämne för framtida 
undersökningar. Resultat i sådana undersökningar skulle kunna tillföra både 
ekonomiska och sociala aspekter som kunde komma både biblioteksverksamheten och 
samhället till godo. 
 

Så vad är då svaret på frågan om vilka visioner som bibliotekschefer på folkbibliotek 
har för folkbibliotekens framtid som vi sökt svar på i relation till ny spännande 
forskning? Svaret är knappast ett enda men vi tycker ändå att det våra respondenter 
säger kan sammanfattas i följande ord: visionerna är kanske inte av revolutionerande 
slag utan mer en utveckling av den verksamhet och den roll som redan finns. De är 
dock fulla av förväntningar, med en klart positiv framtoning och en tro på bibliotekets 
framtida roll och funktion i samhället och för enskilda. 
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BILAGA 1 

 

 

Intervjuformulär 

 

Bibliotekschef: 
Introduktionsfrågor: 
Hur många år har du arbetat med biblioteksverksamhet? 

Hur många år har du arbetat som bibliotekschef? 

Vilken utbildning har du? 

Har du någon annan yrkeserfarenhet? 

Hur stort är antalet kommuninvånare i den kommun du arbetar? 

Finns en aktuell biblioteksplan och hur gammal är den i så fall? 

 

Fråga 1: Vilken är, som du ser det, ditt folkbiblioteks viktigaste uppgift/er idag? 

 

Fråga 2: Vilken hoppas du är ditt folkbiblioteks främsta uppgift/er om tio år? 

 

Fråga 3:  
a) Tror du att det blir så? 

b) Vad tror du behövs för att förverkliga de visionerna? 

 

Avslutande fråga: 
Är det något du vill tillägga eller som du tycker är viktigt i sammanhanget men som vi 
inte kommit att prata om? 

Har vi möjlighet att kontakta dig om det är något som behöver kompletteras? Du kan 
också höra av dig till oss om du vill komplettera med något. 
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BILAGA 2 

 

Detta mejl skickades till respondenterna sedan vi kontaktat dem på telefon och bokat 
tid för intervjun. 
 

 

 

Hej! 
Tack för att du tar dig tid att träffa oss och diskutera vår forskningsfråga - Vilka 
visioner har bibliotekschefer på folkbibliotek för folkbibliotekets framtid? Här kommer 
våra frågeställningar. 
 

Vilken är, som du ser det, ditt folkbiblioteks viktigaste uppgift/er idag? 

Vilken hoppas du är ditt folkbiblioteks främsta uppgift/er om tio år? 

Tror du att det blir så? Vad tror du behövs för att förverkliga de visionerna? 

Finns en aktuell biblioteksplan för din kommun och hur gammal är den i så fall? 

 

Vi kommer också att ställa en del bakgrundsfrågor, till exempel om din utbildning och 
yrkesliv. 
 

Vi syns den (datum) på (plats). 
Om du behöver nå oss så finns vi på xxxx-xx xx xx (Rose-Marie) och xxxx-xx xx xx 
(Anette). 
Våra handledare vid Högskolan i Borås är Anders Frenander och Jenny Lindberg. 
 

Med vänliga hälsningar 
Rose-Marie Andersen och Anette Swärd 

Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås 

 


