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1 PRESENTATION 

1.1 Inledning 

GOK-projkektet (Goteborg, Ornskoldsvik och Kalmar) ar ett av de projekt inom 

bibliotekssektom sam under senare ar fatt mest uppmarksamhet aven utanfor biblioteks

varlden. Projektet kom sa sm~mingom att benamnas LOK-projektet (p.g.a. att projektet 

berorde endast Linnestadens stadsdelsbibliotek och irite alla folkbibliotek i (Joteborg). Jag 

har valt att i den har uppsatsen genomgaende anvanda benamningen GOK-projektet 

eftersom det ar under det namnet sam projektet blivit kant. 

Begransningen i tiden har for uppgifter gallande Linnestadens bibliotek lagts vid juni 

1995, da den senaste intervjun med Christina Persson pa Linnestadens bibliotek gjordes. 

Nar det galler den pressdebatt sam uppkom i anslutning till Comediautvarderingen upp

hor uppgiftema i januari 1996, da pressdebatten upphorde. 

Benamningen "brukare" har i manga fall foredragits framfor benamningen "lfmtagare" 

eftersom bibliotekens publik i alit hogre grad anvander sig av bibliotekets ovriga tjanster 

an just utlan av becker. Benamningen "lantagare" anvands dock fortfarande nar det glHler 

att skilja mellan den del av publiken som lanar medier och den del sam kommer for att 

utnyttja bibliotekets ovriga tjanster. Benamningen "medier" har foredragits framfor 

benamningen "becker .. eftersorn bibliotekens utlaningstjanster idag inte enbart omfattar 

becker utan aven bl.a. tidskrifter, kassettbocker, talbocker, CD-skivor och videoband. 

For litteratur sam inte anses falla inom de traditionella kvalitetsramama finns 

· flertalet benamningar. I uppsatsens diskussion har termen popularlitteratur foredragits for 

att ge lasaren konsekvens. 

For att ge en bakgrund till bibliotekets syn pa lantagaren ges i kapitel 2 en relativt kort 

historisk oversikt. Beskrivningen av folkbibliotekens utveckling under vart sekel har 

delats upp i tva delar: fore och efter 1950. Uppdelningen bar inte sa mycket med det 

utvecklingsmassiga forloppet att gora, det ar snarare en uppdelning av praktisk karaktar 

for att gora forloppet overskadligt. 

Varje kapitel harforsetts med en sammanfattning i syfte att underlatta fOr lasaren. 



1.2 ProblemsHillning 

I uppsatsen finns tva stora linjer: dels GOK-projektet och dess inriktningar, dels en 

undersokning av GOK-projektets genomfbrande, med klar tyngdpunkt pa verksamheten 

vid Linnestadens bibliotek i Goteborg. Upplaggningenklargors av foljande fern punkter: 

1. Att beskriva GOK-projektet och meningsskiljaktigheter kring detta som de speglas i 
den skriftliga debatten, intemt material samt i intervjuer 

2. Att beskriva Linnestadens bibliotek i Goteborg som en deli GOK-projektet 

3. Att beskrivabibliotekets syn pa H\.ntagaren och Hintagarens mojlighet att sjalv paverka 

bibliotekets verksamhet dels i ett historiskt perspektiv. dels i GOK-projektet. 

4. Att beskriva synen pa det litterara kvalitetsbegreppet 

5. Att beskriva synen pa bibliotekets uppgift i dagens svenska samhalle 

Uppsatsen mynnar slutligen ut i en diskussion baserad pa GOK-projektets fyra over

gripande riktlinjer: 
1. Omprovning av kvalitetsbegreppet 

2. Hojning av servicekvaliteten 

3. Lantagaranpassning och okat brukarinflytande 
4. Provning av vad folkbildningsbegreppet innebar for 1990-ta]ets folkbibliotek 

Avsikten ar att ge en bild av GOK-projektet samt dess uppkomst och de menings

skiljaktigheter som finns angaende projektets principer och genomforande. For att kunna 

visa vad som lett fram till GOK-projektets tankar kommer jag att ocksa ge en historisk 

bakgrund till folkbibliotekens syn pa litteratururval och Hintagarbemotande. 

Det ar GOK-projektet i allmanhet och Linnestadens tolkning av det i synnerhet som 

kommer att tas upp. Beskrivningen av GOK-projektet har koncentrerats pa Linnestadens 

deli GOK-projektet. Dels eftersom det ar det av de tre GOK-anslutna biblioteken som fatt 

minst uppmarksamhet nationellt satt, dels av praktiska ski:il da jag sjalv ar bosatt i 

Goteborg: 

GOK-projektet har gett upphov till en stor debatt angaende popularlitteraturens vara eller 

icke vara pa de svenska folkbiblioteken och darfor har jag valt att i kapitel3 ta upp den 

mest central a litteratur som behandlar det litterara kvalitetsbegreppet. Min avsikt ar inte att 

ge nagon heWickande bild av forfattamas begreppsbild utan att belysa de mest centrala 

ideema. 
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1.3 Metod 

Jag borjade med att gora fyra veckors "faltanknutet sjalvstandigt arbete" pa Linnestadens 

bibliotek dajag intervjuade bibliotekspersonalen och studerade det skriftliga material sam 

dar fanns angaende GOK-projektet och Linnestaden. Dessutom del tog jag mycket i det 

praktiska arbetet pa biblioteket for att fa en bild av hur GOK-projektets mal tippfylls i 
praktiken. Efter det faltanknutna sjalvstandiga arbetet gjordes ytterligare nagra intervjuer 

med personal en pa Linnestadens bi bliotek. DarutOver har Birgitta Modigh, GOK

projektets handHiggare pa Statens Kultum1d, och Peter Curman, forfattare och f.d. 
ordforande i Sveriges Forfattaforbund, intervjuats. 

1.4 Litteratur samt kallmaterial 

Jag har utgatt mycket fran det material som producerats in om GOK-projektets ramar och 

de debattinlagg i tidnings- och tidskriftsartiklar som projektet orsakat samt monografier 

kring bibliotekshistoria, litteratumrval och lantagarbemotande. 

Till det historiska avsnittet harden senaste forskningen, i form av bl.a. Ake 

A bergs ''Folkbibliotek i tal och tankar", Bengt Hjelmqvists "Det starka biblioteket" och 

Margareta Bjorkmans "Lasarnas noje : kornmersiella lanebibliotek i Stockholm 1783 - · 

1809". tagits upp. 

Kapitel 3 behandlar det litterara kvalitetsbegreppet och dar refereras bl.a. till Bengt 

Nermans uppsats "Dern okra tins kultursyn ., fnin 1%2. Uppsatsen spelade en star roll nar 

den skrevs och startade en diskussion om folkbildningsbegreppet. De ideer som Nen'nan 

dari behandlar ar till viss del fortfarande aktuella for dagens folkbibliotek. 

Uppgifter om Kalmar och Omskoldsviks del av GOK-projektet bar nastan uteslutande 

baserats pa skriftlig dokumentation som tidnings- och tidskriftsartiklar samt material som 

producerats av det egna biblioteket. Nar det galler uppgifter om Linnestadens del av 

GOK-projektet baseras de dels pa skriftligt material i form av tidnings- och tidskrifts

artiklar sarnt material producerat inom dess egen organisation, de!s mina egna iakttagelser 

vid det faltanknutna sjalvstandiga arbete som tidigare omnamnts och intervjuer med · 

personal en pa Linnestadens bibliotek. 

3 
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2 BffiLIOTEKETS SYN PA LANTAGAREN : 

IHSTORISK BAKGRUND 

2.1 Kyrkans boksamlingar . 

Ett slags fdregtmgare till dagens folkbibliotek ar de boksamlingar som, pa initiativ av 

biskoparna, fanns i vissa av kyrkans forsamlingar sedan medeltiden. Till en borjan 

lanades bockema over huvud taget inte ut eftersom de da kunde bli slitna eller forkomma, 

det hande aven att bockema var fastkedjade .l Det var viktigt att kyrkans backer bevarades 

till efterfoljande slakten. Mot slutet av 1600-talet borjade prasterna dock att, mot en avgift, 

lana ut backer ur dessa mindre boksamlingar till fOrsamlingsmedlemmarna. 2 Anledningen 

till att man upprattade bibliotek inom kyrkan var troligen att prasterskapet hyste en viss 

radsla for att allmogen skulle bedriva varldsligt arbete eller hange sig at dryckenskap och 

andra pa vilodagen olampliga sysselsattningar. Om allmogen fick ova sig i Hisning skulle 

de lattare kunna ''ledas in pa Guds vagar och darmed lattare kunna hallas i Herrans tukt 

och fonnaning' ' .3 Det alades prasterna att bygga upp en, till en borjan, religiost inriktad 

folkbildning som skulle medfdra en okad laskunnighet.~ 

Den litteratur det rorde sig om var biblar, psalmbocker, katekeser och annan 

uppbyggelselitteratur, samt postillor och kyrkohistoria. Sa smaningom, med 

upplysningstidens sekularisering, blev aven mer profan litteratur sasom lantbnikslitteratur 

representerad i kyrkans boksamlingar. Den religiost inriktade litteraturen skulle sUirka den 

ortodoxa kyrkans stallning bland bonderna och lantbrukslitteraturen var ett led i 

upplysningens spridande, d.v .s. en viss folkupplysning.5 Bokbestandets samman

sattning bestamdes vanligtvis envaldigt av prasten. Kyrkan fick genom bokutlaningen en 

extrainkomst samtidigt som allmogens laskunnighet, bokintresse och kunskap okade. 

Dessutom ville kyrkan med sina boksamlingar uppmuntra det lagre prasterskapets studier 

efter prastvigningen. Kyrkans boksamlingar var dock daligt forankrade i anvandamas 

behov och anvandes mycket lite . Oftast tynade dessa boksamlingar bort, aven om en del 

av dem rent fysiskt overgick ide darpa foljande sockenbiblioteken.6 
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2.2 De kommersiella h\nebiblioteken 

Pa 1750-talet vaxte det pa bokhandelns initiativ fram kommersiella lanebibliotek i de 

storre sUi.derna. Bokhandlarna forsokte tidigt att gora det kapital som var bundet i ett 

kanske svarsalt lager rantebarande genom att mot en avgift lana ut backer och ibland aven 

tidningar. Sakerligen trodde man att ju fler som fick till vana att lasa backer, desto fler 

backer skulle bokhandlaren salja. Det kommersiella motivet var utan tvekan avgorande 

for oppnandet av lanebiblioteken, aven om det ibland fanns ett ideellt motiv som att gora 

en kulturbarande insats. Innehavarna av Hmebiblioteken var ofta manniskor rued 

forh3.llandevis hog bildningsniva, flertalet hade akademisk examen bakom sig. 

Lanebibliotekens oppettider var, jamfort. rued de datida universitetsbiblioteken, relativt 

generosa och pa nagra lanebibliotek fanns aven mojlighet att studera pa platsen. 

Lanebiblioteksagarnas behov av intakter tvingade .ofta fram jamforelsevis hoga 

laneavgifter. Gemene man hade inte ekonomisk mojlighet att begagna lanebibliotekens . 

mojligheter till bok- och tidningslasning och dessa blev aldrig nagra bibliotek s.om 

nyttjades av den breda allmanheten. Lanebiblioteken var dessutom endast forunnade dem 

som bodde i nagorlunda stora sUider, pa landsorten fanns i regel inte tiilrackligt start 

befolkningsunderlag med ekonomiska mojligheter for att sadan verksamhet skulle kunna 

bedrivas.7 

Bokpriserna var vid den har tiden relativt hoga och inte ens ide mest valbestallda grupper 

var det kutym att kopa alia backer man ville lasa. 8 Lanebiblioteken var en mojlighet for 

manniskor att ta del av tidens vetande och Iitteratur och att de som utnyttjade 

Umebibliotekens service var en helt ny litterar publik. Givetvis fanns i lasekretsen aven en 

mer traditionell publik som akademiker, praster och delar av adeln, d.v.s. personer ur den 

larda varlden. Den nya publiken bestod fram~t av ambetsman ur ofralse och lagadel, samt 

kopman. Den traditionella publiken laste gama om amnen som stamde overens med deras 

sysselsattningar, d.v.s. verk med andlig eller akademisk in.riktning och fram till 1700-

talet var det i start sett bara backer med sadan inriktning som importerades fran utlandet. 

Hos den nya publiken var smaken mer inriktad pa underhallning och darmed hade 

lasandet inte langre enbart en nyttofunktion for yrkesutOvande eller inprantning av 

kyrkans bud utan blev mer och mer till for noje och tidsfordriv.9 De nya lasama stallde 

sig inte fragan om det var ratt eller oratt att handla som en viss romanfigur utan fragade 

sig istallet "hur det gick sen". Ofta stalldes det krav pa autenticitet och litteraturen skulle 

anvandas for att skapa en samhallsroll dar det skulle framga klart vad som skulle 

fOrkastas och vad som skulle imiteras.l o Romanen hade darfor anda tills en bit in pa 

1900-talet datigt anseende, litterara smakdomare foraktade och misstrodde den och den 

an sags t.o.m. vara skadlig for manniskan och hennes psyke. I 1 
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2.3 Sockenbiblioteken 

Det forsta svenska bibliotek av folkbibliotekskarakUir man idag kanner till upprattades i 

Lekaryds forsarnling ar 1800 och efter hand startades bibliotek av liknande slag pa ett par 

platser i landet. 12 Det drojde till 1842 ars riksdagsbeslut om en obligatorisk folkskola 

innan det kern pabud fran statligt hall gallande inrattande av bibliotek, vilka skulle 

fungera som komplement till utbildningen. I folkskolestadgan alades prasterskapet att "for 

underhallandet av de i skolan forvarvade kunskaperna och synnerligen fOr beframjandet 

av en sann kristlig bildning, uppmuntra till inrattande och begagnande av socken-bibliotek 

samt att fOreslll. dartill tjanliga becker" ,13 

Sockenbiblioteken riktade sig i forsta hand till den jordbrukande befolkningen, som 

tidigare inte haft tillgang till litteratur i nagon storre utstrackning. Uisningen hade en 

ganska undanskymd plats i allrnogens hem, det som mojligen fanns i litteraturvag i 

bondemas stugor var biblar, psalmbocker och almanackor.l~ Boken var for manga 

identisk med roman och hade "en air av tidsspillan, Iyx och synd". Profan boklasning 

kunde fordomas kategoriskt, medan t.ex. andaktslasning pa de flesta hall var helt 

accepterad.l5 Den .litteratur biblioteken tillhandaholl var tillriHtalagd och hade en klart 

pedagogisk inriktning.l6 BekHinen styrdes till .stor del av prastens och husbondens 

auktoritet isUHlet for av lantagarens eget val, man misstrodde bondernas eget omdome. I 
boTjan av 1800-talet borjade tanken pa att de lagre samhallsklassemas lasning kunde vara 

ett samhalleligt intresse att uppsta. Sockenbiblioteken sags ha inforts pa overhetens 

villkor i syfte att med kunskaper gora folket kritiskt mot liberal och socialistisk 

propaganda liksom mot frireligiosa "irrlaror". Dessutorn kunde sockenbiblioteken 

kanalisera in folkets frihetsstravanden pa for samhallet ofarliga vagar. Fran borjan 

handlade det om kristligt och moraliskt uppbyggande litteratur, men senare det 

rnedborgerligt nyttiga och ibland aven det manskligt utv.ecklande. Sockenbiblioteken 

anses dock inte ha haft en tillracklig kontakt med sin malgrupp for att kunna overleva. De 

var hart styrda uppifran nar det. gall de bokurvalet och sag ofta mer till overhetens an 

anvandarnas intressen, dessutom var bristen pa fornyelse stor. Allmogens laskunnighet 

var inte sarskilt hog och den litteratur som fanns inom allmogens intresseram var efta 

nedlatande forenklad. Aberg skriver att sockenbibliotekens hestand av "auktoriserade 

andaktsbocker, fOraldrad lantbrukslitteratur och okritiskt patriotiska skrifter" inte kan ha 

rnotsvarat ett levande behov. Lange var skonlitteraturen illa sedd, den sags som onyttig 

och demoraliserande. Mot slutet av 1800-talet kunde man finna ett vi sst urval rornaner pa 

sockenbibliotekens hyllor, dock var de antingen strangt morali serande eller litterart 

likgiltiga. Det faktum att folkrorelsebiblioteken behovdes vid sekelskiftet visa r pa ett 

misslyckande for sockenbibliotekens deJ.l7 
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2.4 Folkrorelsebiblioteken 

Nar industrialiseringen tog fart i slutet av 1800-talet uppstod nya litterara behov. 

Urbanisering och befolkningsokning astadkom social och ekonomisk polarisering, vilket 

fick till foljd att alkoholism och kriminalitet okade. Folkbildningen fick en given plats 

som medel att motverka dessa negativa yttringar.l8 De snabbt framvax.ande industriema 

var beUigna i sUidema, likasa de nya biblioteken vilka i forsta hand vande till den alit 

storre arbetarklassen och dess "bildningstorstande sinnen".l9 Det tillkom vid denna tid at

skilliga arbetar-, nykterhets-, forenings- och studiecirkelbibliotek, de var ett sorts protest 

mot sockenbibliotekens ofta torftiga och konservativa syn pa vad fOr sorts litteratur 

biblioteket skulle tillhandahalla.20 De manniskor som rekryterades till rorelsema saknade 

ofta stdrre ekonomiska tillgangar och folkrorelsebiblioteken var tvungna att i viss ut-
. . . 

strackning fOrlita sig pa tillHilliga gavor, vilka ibland var av tvivelaktig kvalitet. llme-

avgifter var vanliga for att finansiera folkrorelsebiblioteken, vilka ofta forde en osaker 

tillvaro. Nar folkrorelserna alltmer blev en politisk makt kunde de framdriva ekonomiskt 

stOd av samhallet for sina bibliotek, priset var dock ett visst matt av kontroll. 21 Ar 1930 

kom forbud mot att taut avgift vid begagnandet av biblioteket.22 

Folkrorelsernas bibliotek tillhandaholl litteratur inom amnena foreningskunskap, 

samhallsHira, svenska spraket, nationalekonomi, kommunalkunskap och nykterhetsfn3.gor 

respektive sociali stisk teori. Till en borjan fanns en missUinksamhet gentemot skon

litteratur, men sa smaningom borjade biblioteken inneha ett alit stdrre hestand darav.23 

Folkrorelsernas bibliotek hade ofta sma bokbestand, daliga lokaler och ett mycket be

gransat oppethallande.2-+ Utlfming skedde vanligtvis i samband med foreningsmotena.25 

Manniskor drags till biblioteket inte enbart av ideologiska skal utan aven for att umgas 

eller lasa de backer scm aterfanns i rorelsens bibliotek. Biblioteken kunde i sin basta form 

trots alit sta anmarkningsvart hogt eftersom de inspirerades och kontrollerades av bade 

rorelsens ledning och senare aven av statens bibliotekskonsulenter, vilka tillkom 1913.26 

Folkrorelsernas bibliotek var i flera avseenden mer vitala an sockenbiblioteken, vilka 

alltmer kommit att stanna i sin utveckling. Folkrorelsebiblioteken blev rotterna till dagens 

folkbildningsvasen och stravade efter att uppna en demokratisering av samhallet:27 

Senare intressegrupper fortsatte under 1940-talet att bygga upp studiecirklar och andra 

organisationer, men de bildade sallan bibliotek eftersom informationsmangden blivit alit 

storre och samhallets bibliotek "blivit en sjalvklar och effektiv resurs" som kunde mota de 

behov scm fanns i sarnhallet. 28 Hadanefter kan man borja tala om ett allmant bibliotek 

som finansierades av statsmakterna. 
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2.5 Folkbiblioteken fram till ca 1950 

I borjan av sekelskiftet blev de s.k. public library-ideema, forrnedlade av b.l.a. Valfrid 

Palmgren, kanda i Sverige. Dessa ideer innebar att biblioteket skulle vara till for alla, 

oavsett social eller ideologisk grupp. Biblioteket skulle ha system med oppna hyllor som 

symbol for medborgamas frihet. Det skulle dessutom stodjas av samhallet, inte av en 

forodmjukande filantropi. Public library-ideerna stamde val overens med bade 

'liberalismens tankar och folkrorelsemas arbete. De bibliotek som byggdes upp pa dessa 

ideer skulle tjana alla. ha krav pa kvalitet i sitt bokurval och skulle dessutom gora ansprak 

pa att vara ett samhallsintresse och samhallsansvar.29 Samtidens riksdagsdebatter 

indikerade att man sag pa biblioteken som ett pedagogiskt hjalpmedel: ett rnedel mot 

ungdomens forvildning, mot tidningslasning och superi.30 Det fanns en djupgaende tro 

pa bokens forrnaga att paverka individ och samhalle .31 Ett led i att gora biblioteken till en 

inrattning for alia samhallsklasser var att statsmaktema gav folkbiblioteken statsbidrag, 

aven om summan till en borjan inte var sarskilt hog inneb.ar den att statsmakterna erkande 

biblioteket som en samhallelig institution.32 Som villkor for statsbidraget sattes att 

biblioteket bolls tillgangligt "kostnadsfritt eller till Utg avgift" och 1912 kom forbud for de 

kommunala biblioteken att ta ut avgift vid nyttjande av biblioteket. Principerna for 

bokurvalet utformades i samarbete mellan sarskilda konsulenter och bibliotekarier och sa 

smaningom med centralbibliotekarier som mellanled. 33 De som anvande sig av folk

bibiblioteken i borjan av vart sekel var dock i forsta hand personer som inte hade n3.d att 

sjalva bekosta sin lasning. Det fanns ett drag av filantropi aven i folkbibliotekens till

komst .34 Fram till 1920- och 30-talen var bockerna i de fiesta folkbibliotek placerade i 

magasin och lantagaren var tvungen att, over disk, begara fram dem hos bibliotekarien. 

Bockerna var skatter sam skyddades av bibliotekarien , vilken var ett mellanled som. 

kontrollerade och overvakade lantagamas litteraturvaJ.35 Nar det oppna·hyl1systemet korn 

kunde Hintagarna fritt valja bland bibliotekets hestand, lantagaren var inte langre lika 

beroende av bibliotekarien.36 

Mojligheterna for biblioteken att fa statsbidrag forbattrades avsevart under 

1930-talet, vilket ledde till en kraftig expansion. Uppbyggandet av ett lansbiblioteks

systern paborjades och i mitten av 1950-talet hade varje lan ett sarskilt centralbibliotek, 

vilket senare kompletterades med statligt finansierade l~mecentraler i anslutning till stads

biblioteken i Malmo, Stockholm och Umea.37 I 1944 ars folkbiblioteksutredning pa

pekades att det material som tillhandaholls av biblioteket skulle valjas sa att det bast 

motsvarade medborgamas behov och dessutom skulle hansyn tas till elernentani konst

narliga krav . Bibliotekariema skulle lamna vagledning vid samlingarnas utnyttjande och 

verka for att stOrsta mojliga antal medborgare komi kontakt med de varden biblioteket 

representerade. Biblioteket skulle sta i centrum fOr bildningsarbetet. -'"R 
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2.6 Folkbiblioteken fran ca 1950 och fram till vara dagar 

Under 1950-talet betonades oppenheten alit starkare i bibliotekets utformande och 

verksamhet.39 Biblioteket skulle vara "en rastplats utan Hi.stvang" med gemensam entre till 

olika kulturaktiviteter fOr att uppmuntra till spontana besok. Biblioteket skulle fungera 

som "kommunens vardagsrum", men av radsla for att gora biblioteken tiU "finkulturrum" 

anvande man sig av industrins och handelns byggformer. Faktorer som ansags viktiga 

var inre flexibilitet och placering i starkt kommersiella miljoer, .biblioteket skulle bli ett 

"kulturens varuhus". 40 Servicefunktionen kom alltmer att betonas.4J Biblioteket skulle 

vara en aktuell samhallsresurs. Handbokssamlingen och referensarbetet framhavdes och 

biblioteket skulle kunna ge exakta upplysningar till allmanhet och naringsliv , boken 

borjade att bli en forbrukningsvara.42 1960-talet har benamnts sorn "ett expansivt 

artionde" da den kornmunala ekonomin utvecklade positivt och den.kornmunala verksam

heten kunde byggas ut. -B Bibliotekets verksamhet inriktades alltmer pa arbete med 

audiovisuellt material: lyssnarpla:tser och musikrum blev "en erkand del av biblioteks

miljon". Definitionen av kulturbegreppet breddades och biblioteket verkade aven for att 

inbjuda till tidningslasning, samtal och spel. Biblioteket nojde sig inte Htngre med att 
"vara en lokal med backer" utan satsade pa att bli en resurs for samhallet och ta ansvar for 

verksamheten ute i samhallet. Biblioteket blev centrum for det "centrala kulturregistret" 

genom att Mila reda pa kulturella arrangernang pa orten samt att bli Iokalhallare och · 

initiativtagare till bl.a. forfattaraftnaroch filmvisningar.4-t 

Fr.o.m. 1950-talet rekryterades lantagarna i alit hogre grad bland medelklass och studer

ande.-+5 Ar 1974 fastsiaildes av riksdagen de s.k. kulturpolitiska mal en dar oet fastslogs 

att den statliga kulturpolitiken skulle "utformas rned hansyn till eftersatta gruppers 

erfarenheter och behov" . ..+6 En av dessa "eftersatta grupper" nar det gall de tillg<fmgen till 

kulturella aktiviteter ansags vara arbetarklassen, den grupp som utgjorde kamtruppen av 

bibliotekets besokare i borjan av arhundradet. 4 7 Idag aterfinns de fiesta biblioteks

besokare nationellt sett inorn medelklassen48, men biblioteket sager sig vanda sig till alla 

medlemmar i samhallet och skall erbjuda samma service till alla medborgare. 49 Bibliotek

en havdade tidigt handikappades ratt att "sa langt det var mojligt fa vara med i sarnhallet 

pa samma villkor som andra medborgare".50 Biblioteksledningen kan inte heller noja sig 

med att bara lata de central a delama av ett samhalle fa till gang till bibliotekets tjanster.51 

Landsbygdens bokforsorjning ar dock fortfarande langt if ran tillfredsstallande ordnad och 

ofta saknar aven stademas bibliotek tillrackliga resurser.52 Om det bibliotek som till

fragats sjalv inte har det efterfragade dokurnentet skall det snarast kopas in eller Janas in 

fdm nagot annat bibliotek tack vare den s.k. laneoverenskommelsen mellan biblioteken.53 
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Sa gott som all a dokument i bi bliotekets samlingar finns idag direkt till gangliga for 

lantagaren. Det tal as om bibliotekariens viktigaste uppgift som att ge utrymme for insikt, 

att utan pekpinnar visa vagar till ovantade moten.54 Bibliotekariens roll har forandrats 

fran att vara kontrollerande mellanled till att bli radgivare.ss Lantagaren ar fri att sjalv valja 

vad denne villlasa och det ar bibliotekariens skyldighet att forsoka fOrse lantagaren med 

det efterfragade dokumentet. Den radgivande uppgiften har utvecklats ytterligare de 

senaste aren i och med att folkbiblioteket sedan de senaste decennierna.inte bara star for 

backer utan ocksa ar kommunalt upplysningsorgan och allman informationskalla. Ett 

exempel ar det informationsansvar som biblioteken fick hasten 1994 infor folk

omrdstningen om ett eventuellt svenskt medlemskap i Europeiska Unionen (EU). De 

stOrre biblioteken har efta separata upplysningsdiskar for att ytterligare markera att de 

fragor som stalls av besokarna ar viktiga och en del bibliotek har sarskild telefontjanst fOr 

att medborgama hemifran skall kunna ringa och fa svar pa sina fragor. Y rlid talar om att 

biblioteket idag har tre huvuduppgifter. En av dessa ar att kostnadsfritt sUilla backer och 

annat material som forrnedlar tankar och ideer till allmanhetens forfogande. En annan ar 

att ge information, bade gallande rena sakuppgifter och amnen i mer samhallsdebatterande 

karaktar. Den tredje att fylla en rent allmankulturell funktion som motesplats for 

manniskor med ohka intressen.56 Dagens bibliotek skall idag tillhandahalla i princip all 

litteratur som efter-fragas och for vilken intresse kan fdrutspas. Aven vetenskapsmannen 

med sin forskningsuppgift och teknikern med sitt problem hamtar i dkad utstrackning sin 

litteratur vid folkbibliotekens Umediskar . .57 V anljgtvis finns det en kvalitetsmassig aspekt 

vid inkopet av en viss titel, men det gars ocksa ekonomiskt betingade be.gransningar och 

i bland kan det vara en battre losning att Hina in boken fran ett annat bi bliotek. Biblioteket 

har en uppgift som gar ut pa att samla medier, men en uppgift som ar minst lika viktig ar 

att sprida de medier biblioteket har i sina samli ngar. Bi bliotekariens uppgift ar att riva ner 

de barriarer som eventuellt finns mellan presumtiva lfmtagare och biblioteket. 58 

Bibliotekets hestand bestar idag inte bara om backer utan ocksa t.ex. videofilmer, CD

skivor, tal- och kassettbocker. Biblioteket ar inte en bart en plats for medier utan ofta aven 

en plats for kulturella och litterara moten mellan manniskor genom anordnande av bl.a. 

sagostunder, teaterforestallningar, forfattaraftnar och diskussionstraffar. Biblioteket har 

blivit en institution som uppmarksammar det lokala kulturlivet i form av utstallningar, 

diabildsvisningar och tillfhllen for medborgama att traffa de lokala politikerna. Verksam

heten skall ge service at redan befintliga Ul.ntagare, men ocksa syfta till att na nya 

befolkninggrupper genom filialer, bokbussar och uppsokande verksamhet till gamla och 

sjuka. Att anordna sago-, forfattar- och filmaftnar och tillhandahalla aven andra medier an 

b&ker ar ytterligare ett led i den attityden. Bibliotekens uppgifter har vidgats oerhort, fran 

att vara en forvaringsplats fOr backer, som ordet bibliotek egentligen betyder, till att bli ett 

kulturellt centrum. Detar viktigt att poangtera att biblioteken idag sager sig valkomna all a, 

men att ingen tvingas in mot sin vilja. 10 



2. 7 Sammanfattning 

Utvecklingen fran de tidiga boksamlingar som tillhandaholls av kyrkans man till dagens 

folkbibliotek lir lang och manga fOrlindringar har skett under vagen. Bokbestandets 

sammansattning, bibliotekariens uppgift och synen pa lantagaren har forlindrats avsevlirt. 

Kyrkans boksamlingar lanades till en borjan inte ut da det ansags viktigt att bevara 

bockerna for eftervlirlden, men sa smaningom Hinades bockerna, mot avgift, ut till 

allmogen. Litteraturen hade en stark religios pragel och senare utokades samlingama med 

lantbrukslitteratur. Syftet med dessa boksamlingar var dels att starka kyrkans sUillning, 

dels att sprida en viss folkupplysning. 

De kommersiella Ianebiblioteken uppstod pa 1750-talet da bokhandlarna 

forsokte att gora sitt lager rlinteblirande genom att, mot en avgift, Hina ut backer. Dessa 

lanebi~liotek kunde ha &anska generosa oppettider och ibland o'cksa llisplatser. Bok

best§mdet utgjordes till en borjan av verk med andlig och akademisk inriktning, senare 

aven av den sa kontroversiella romangenren. Ul.neavgifterna var sa pass hoga att den 

breda allmanheten inte hade rad att begagna sig av de kommersiella lanebiblioteken, de 

som anvande sig av lanebiblioteken var isUi.llet stlidernas prlister, adel, akademiker, 

ambetsmlin och kopman da sadana bibliotek endast fanns i nagorlunda stora sUider. 

I samband med inrl:ittandet av en obligatorisk folkskola ar 1842 alades 

prlisterskapet att uppratta bibliotek for att underhalla de kunskaper som erholls i skolan 

och for att fostra den vid Hisning ovana allmogen till kristna och lydiga medborgare. 

Dessa bibliotek kom attbenlimnas sockenbibliotek och hade en karaktar av filantropi dar 

boklan och bokurval styrdes av prlistens och husbondens auktoritet. Sockenbiblioteken 

var ett slitt for dessa grupper att kanalisera .in folkets politiska och religiosa frihets

strlivanden pa fOr samhallet ofarliga vagar. Bokbestfmdet utgjordes av kristligt och 

moraliskt uppbyggande litteratur samt senare aven ytterst forenklad litteratur av _nytto

karaktlir. Skonlitteraturen var pa dessa bibliotek lange ilia sedd och i den man den stod att 

finna var den ofta moraliserande eller litterlirt likgiltig. Boksamlingarna var daligt 

forankrade i anvandamas behov och tynade sa smaningom bort. 

Vid sekelskiftet uppstod i staderna folkrorelsebiblioteken, vilka kan ses sam en protest 

rnot sockenbibliotekens ofta konservativa litteratursyn. Folkrorelsebiblioteken syftade till 

att, med hjlilp av folkbildning, motverka de sociala problem som uppstod i samband med 

industrialiseringen. Bokbesdinden var sma, lokalerna daliga och oppethallandet 

begransat. Biblioteken var i viss man oppna fOr allmanheten, men riktade sig frarnst till 

arbetarklassen, sorn sag boklig bildning sorn en vag till politisk makt, vilket ocksa 

speglades i att bokbestandet utgjordes av b?cker som passade rorelsens inriktning, d.v.s . . 

rorde det sig om ett IOGT-bibliotek behandlade litteraturen ofta alkoholens inverkan pa 

individ och samhalle. Skonlitteratur sags till en borjan med misstanksamhet, men kom 
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sedan att, i alit hogre utstrackning, inga i bokbestfmdet. Folkrorelsebiblioteken fick till en 

borjan forlita sig pa tillfalliga gavor och nodgades ta laneavgifter, men i takt med att folk

rorelsema blev en politisk makt kunde de utverka statligt st&l. 

De folkbibliotek som uppstod i borjan av seklet hade matsattningen att vara till fOr aHa 

samhallsklasser och att stodjas av samhallet istallet for av en fOrodmjukande filantropi. 

Dessa bibliotek skulle dessutom stalla krav pa bokurvalet och vara ett samhalleligt ansvar 

och intresse. Biblioteket sags ofta som ett medel mot ungdomens forvildning och mot· 

superi. lngen eller lag avgift fick tas ut for boklan. Eftersom folkbiblioteken var Uinkta att 

tjana alia samhallsklasser stalldes andra krav pa litteraturens kvalitet och inriktning an 

tidigare bibliotek erbjudit. Om aven de hogre samhallsklasserna skulle tilltalas av folk

bibliotekens utbud dog det inte att erbjuda litteratur som specialiserade sig pa lantbruk, 

alkoholens skadeverkningar eller religios underdanighet. Det gall de att ha en stOrre bredd 

pa litteraturbestandet. De som anvande sig av· dessa bibliotek var dock, trots motsatta 

ambitioner, till en borjan personer ur arbetarklassen och det drojde lange innan folk

biblioteket blev ett intresse for alla samhallsklasser. Bockema var i de fiesta bibliotek 

Hinge placerade i magasin och bibliotekarien fungerade da som ett kontrollerande mellan

led. Biblioteket kom snart att fa uppgiften att stii i centrum for bildningsarbetet. 

I mitten av seklet borjade oppenhet i bibliotekets utforrnande och verksamhet att betonas, 

bi blioteket skulle vara kommunens vardagsrum. Inre flexibilitet och placering i starkt 

kommersiella miljoer sags som viktigt och servicefunktionen kom aBtmer att betonas. 

Biblioteket kom att bli centrum for det lokala kulturlivet och definitionen av kultur

begreppet vidgades: forutom becker tillhandaholl biblioteket tidningar, tidskrifter och 

audiovisuellt material. Biblioteket blev en samhiillsresurs. Utformandet av 1974 ars 

kulturpolitiska mal innebar bl.a . att den statliga kulturpolitiken skulle "utformas med 

hansyn till eftersatta gruppers eifarenheter och behov", biblioteket kom att axla en star del 

av detta ansvar. Denna satsning pa eftersatta grupper riktades mot t.ex. arbetarklassen, 

som i borjan av seklet utgjorde folkbibliotekets kamtrupp, handikappade samt manniskor 

bosatta i stadernas utkanter. Bibliotekets bokbestand ar idag, till storsta delen, direkt till

gangligt for lantagaren, bibliotekariens roll ar att fungera som radgivare och att hjalpa 

lantagaren att fa tag pa det efteifragade dokumentet. Biblioteket har blivit en kultur- och 

infonnationscentral dar det fungerar som kommunalt upplysningsorgan och allinan 

informationskalla. Biblioteket har dels upp-giften att samla media, dels uppgiften att 

sprida dessa media till medborgarna genom att uppsoka presumtiva lantagare. Det som 

tillhandahalles av dagens folkbibliotek ar inte enbart litterar verksamhet utan ocksa mer 

allmankulturell verksamhet genom att biblioteket fungerar som plats for kulturella och 

litterara moten mellan manniskor. Biblioteket skall vara valkomnande mot alla grupper i 

samhallet och alla samhallsklasser finns idag representerade bland bibliotekets lfmtagare, 

dock ar det stora delar av dessa grupper som inte ails anvander sig av bibliotekets ~anster. 
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3 DET LI'riERARA KV ALITETSBEGREPPET 

I foljande avsnitt komrner ett flertal verk som behandlar det litterara kvalitetsbegreppet att 

tas upp, liksorn texter som behandlar receptionsteori. Avsikten ar inte att aterge varje verk 

i detalj utan att se tendenser i respektive forfattares tankegangar. I de fall dar en forfattare 

skrivit flera verk ar det forfattaren som star som gernensam namnare dem emellan. Vilket 

verk det ror sig om kan utlasas av notapparat och litteraturforteckning. 

3.1 Bengt N erman 

Bengt Nerrnan, davarande fil. lie. och numera fil. dr. i litteraturhistoria och kand folk

bildare, gav 1962 ut "Demokratins kultursyn '', en skrift som kom att skapa stor de batt 

pa sin tid da den framforde stark kritik mot den gangse folkbildningen. Nerrnan talar om 

''folkbildaren ··. men det skulle i stor utstrackning kunna appliceras aven pa bi bliotekarie

rollen da biblioteken Hinge har velat framsta som en viktig deli bildningsarbetet. 

Nerman menar att man, for att uppna en demokratisk kultursyn, maste basera kultur

varderingarna pa individens upplevelse av sig sjalv och sin omvarld. Om kulturarbetama 

gjorde sig fria fran den moraliserande idealism han anser haller dem pa avstand fra.n 

verklighetens manniskor skulle resultatet bli en mer avslappnad och fruktbar attityd.59 De 

fiesta som sysslar med olika former av folkbildning, skriver Nerman. kanner en mer eller 

mindre stark ansvarsupplevelse att formedla nagot som denne sjalv upplever som varde

fullt. en kunskap eller medvetenhet som han eller hon anser vara nodvandig for fortlevnad 

som manniska. Folkbildarens nyckelroll anser Nerman vara uppforstorad och den 

motiverade ansvarsupplevelsen, menar han, fornekar rnojligheten till rorelse och 

riktning.60 Bibliotekarierna har av tradition velat "sprida ljus over landet" och dela rned 

sig till folket av de "kulturella rikedornama".6J Det forutsatts att den "fralsning" sorn er

bjuds hojer rnanniskor i andlig bemarkelse och gor dem battre. Nerrnan anser det viktigt 

att inte upptrada som moralisk instans, istallet for rnoraliska krav borde manniskor ges 

mojlighet att bryta igenorn bela sin bredd, erkanna och acceptera hela sitt jag. Detar, 

anser Nerman, en antidemokratisk tanke att etablera vissa bestamda fallor och asikts

riktningar, "idee rna i dernokratin maste vara rorliga". Detta kraver en stor tilltro till 

rnanniskors mojligheter att sjalva soka sig fram och ett respekterande av deras eget satt att 

valja sin utveckling.62 Det finns ett konventionellt tvang att tycka om ett visst sorts kultur 

som ar socialt och kulturellt accepterad, vilket Nerman anser vara orirnligt.63 Attpalagga 

manniskan olika saker som bon bor respektive inte bor gora hindrar rnanniskan fran att 
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aceptera sig sjalv och att skapa mojligheter att vaxa och skapa. 6~ Ofta forutsatts det 

implicit att de som laser popularlitteratur pa nagot satt genom lasningen "hindrar sin egen 

utveckling'' och man tror att manniskor laser popularlitteratur istallet for kvalitetslitteratur. 

Det som av en person uppfattas som en sprf1klig kliche kan, anser Nennan, for en annan 

person vid ett visst verbalt eller aldersmassigt utvecklingsstadiumuppfattas som varde

fullt. Manniskor soker sig till den litteratur de bar behov av och som hjalper dem att fa 

fram formuleringar som haller pa att magna inom dem. Att anta en moraliserande in~ 

stallning kan, skriver Nerman, skapa en klyfta mellan popularlitteraturen och kvalitets

li tteraturen. 65 

De som motsatter · si g tankesattet att kulturarbetaren skall inskranka sig ti 1l att ge 

mojligheter anser, enligt Nerman, att manniskan utan fostran och ledning blir antingen 

passiv och osjalvstandig eller otyglad som ett vilt djur. Fostraren brukar motivera detta 

med att han eller hon viii skapa demokratiska medborgare samt gora manniskan bildad 

och kultiverad.66 Kultur anses av folkbildaren vara nagot fint och svart som behover ovas 

in, dessa varderingar bottnar i ett samhalle dar kultur var forunnat nagra fa och mannen av 

folket skulle ova upp formagan att tillgodogora sig den for att bli mer "mansklig". Den 

kultursynen ger inte utrymme for nagon foranderlighet utan menar att kultur ar nagot givet 

och statiskt. Nerman presenterar en kultursyn som menar att varje individs uttrycks

aktivitet och resultatet av den aktiviteten ar kultur. Forutsattningarna for det individuella 

skapandet ar att individen ar tillfreds med sig sjalv och lever i harmoni med omvarlden. 

Med en sadan kultursyn ar moraliserandet och kravet pa "kultur" inte Hingre relevant. 

Istallet for att vilja andra manniskan och gora benne till nagot mera satter man tillit till 

manniskans egna resurser. Avsamdet mellan folkbildaren och manniskorna beror ofta pa 

brist pa kunskap om hur manniskor lever och uppfattar sin omvarld och folkbildaren 

maste undanroja dessa hinder for att hjalpa manniskor att etablera ett genuinare · 

forballande till sin egen tillvaro. Varje individ ar utifran sin egen sarart med om att skapa 

och leva i kulturen.67 

3.2 Litteraturutredningen L68 

Litteraturutredningen L68, vars expertgrupp l~ddes av Lars Furuland, betonar i sitt 

huvudbetankande "Boken" fran 1974 bibliotekens nyckelstallning som litteratur

formedlare. Bibliotekets verksamhet skall syfta till att "bredda basen for den kvalificerade 

litteraturen, korrigera av marknadskrafterna skapad skevhet och bryta socialt betingade 

lasbarriarer''.68 Betankandet kom till under samma tid som 1974 ars kulturpolitiska mal 

och det handlade om en kamp mellan kvalitet och skrap. K valitetslitteratur fick alit svarare 
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att klara sig ekonomiskt och p.g.a. att kommisionssystemet upphorde holls inte bockema 

i bokhandelslagren sarskilt Hinge och det sags da som bibliotekets uppgift att varna om 

kvalitetslitteraturen och stOdja mangfalden i den svenska litteraturutgivningen. Det gallde 

aven att inte be gran sa lasamas valmojligheter och forfattarnas yttrandefrihet.69 

Litteraturutredningen talar om massmarknadslitteratur: "en produkt skapad for 

att utnyttja ett latent lasarbehov, ett behov som standigt stimuleras och underhalles med 

massiva marknadsforingskampanjer". Denna typ av backer skrivs och ges uti serier efter 

fardiga mallar pa uppdrag av kommersiella internationella forfattarsyndikat som, anser 

L68, inte ager nagon som heist ansvarskansla gentemot det egna sprakomradet. Den 

enskilda boken ager inte nagon originalitet, ar mycket billig och saljs med en intensiv 

marknadsforing nastan overallt.70 Pa forsaljningsstallena finns ingen mojlighet till kund

infonnation och boken ar en handelsvara som skall omsattas sa fort som mojligt.7I 

3.3 Folkbiblioteksutredningen 

I borjan av 1980-talet tillsattes Folkbiblioteksutredningen och 1983 gavs rapporten 

"Skonlitteratur pa bibliotek" ut. I utredningen tas kvalitetsbegreppet och fenomenet 

popuHirlitteratur upp till diskussion i forn1 av rapporter skrivna av: 

- Yngve Lindung, fii.Jic. i litteraturhistoria och davarande lektor vid · 

Bibliotekshogskolan i Bonis 

- Catharina Stenberg, bibliotekarie och numera lektor vid Bibliotekshogskolan i Bor3s. 
- Olle Holmberg, Gun Malmgren och Lars-Goran Malmgren, vilka utgjorde en 

forskargrupp vid Lunds universitet 

Lindung definierar popularlitteratur som "den typ av litteratur som med en forenklad 

beskrivning ar mindre ambitios i sin litterara kvalitet, enklare i sin verklighets- och 

manniskobeskrivning, inriktad pa for publiken attraktiva motivkretsar, foretradelsevis 

brott, aventyr och karlek, och producerar en strom av berattelser utifran underliggande 

berattelsemodeller". Dock poangterar Lindung att popularlitteraturen har sitt givna 

berattigande och att det inte gar att helt kallt stalla popularlitteratur och serios littteratur 

mot varandra eftersom det finns god och dalig popularlitteratur och det beror pa vilket 

perspekti v man Higger pa lasningeo. Det seriosa berattandet ar inte nodvandigtvis battre 

eller mer vardefullt an popularlitteratur, skriver Lindung. Den basta delen av popular

litteraturen har kommit att alltmer narma sig den seriosa i litterar kvalitet och de 

traditionella kvalitetsindelningarna har blivit mindre brukbara. Dock ar det inte sjalvklart 

att biblioteket skall kopa in popularlitteratur i samma utstrackning som serios litteratur.72 

K valitetsaspekten anser han vara grundlaggande for bibliotekens litterara verksamhet och 
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att en vardering ar ofdmkomlig eftersom biblioteket annars skulle godta en vardenihilism 

som skulle accepteras av fa.73 Utifran traditionella varderingar har en forskjutning av 

kvalitetsstravandena mot en mer marknadsanpassad inkopspolitik skett. Bibliotekets 

installning till popularlitteratur har radikalt forandrats. Lindung skriver att det ar mojligt att 

vi "natt en punkt dar vi kan rakna med omvarderingar eller en fornyad grunddiskussion 

om folkbibliotekens inkopspolitik".7-+ For att ga tillbaka till en "kvalitetslinje av gammalt 

marke" maste en klar forandring i synen pa bibliotekets roll som kulturformedlare 

astadkommas. Det skulle vara svart att hitta argument for en sadan tillbakagang, vilken 

skulle fa som resultat bortfall i Hintagare och minskade boklan. Politikerna ser vid 

anslagsbeviljande till antalet utl?made becker och inte Jitterar kvalitet.75 

Catharina Stenberg ar, liksom Lindung, av asikten att biblioteket har del i ett makt

paliggande ansvar for att de kulturella klyftorna i samhallet som innebar ojamlika mojlig

heter att lasa bra litteratur kan overbryggas. 76 Bibliotekarierna har ett ansvar att vacka 

intresse for god litteratur, det gar inte an att lata de kommersiella krafterna haija fritt. Det 

litterart ledande skiktets varderingar delas liingt ifr:ln all tid av den.breda allmanheten och 

lasaren av popularlitteratur, som efta inte kanner till att han eller hon anses ha dalig smak, 

kraver att biblioteket skall tillmotesga hans eller hennes behov. Den skapade kontakten 

mellan konstnaren och lasaren da konstverket fods pa nytt har, enligt Stenberg, gatt 

forlorad i den skonlitterara apparaten, vilket hon anser vara otillfredsstallande.77 

Biblioteken har inte lyckats sta emot trycket fran den expanderande kommersiella 

marknaden och bibliotekariema ser mer till utlaningssiffror an bockernas innehall och 

litterara kvalitet. 78 

Holmberg, Malmgren och Malmgren stiiller sig i en gemensam uppsats fragan om det ar 

rl:ltt att stanga ute manniskor fran biblioteket darfor att "deras" backer inte finns dar. 

Dessa manniskor kan kanna sig ovalkomna till biblioteket. Den goda litteraturen ses ofta 

som Mde mill och medel, men det diskuteras sallan vad bockerna verkligen anvands till 

och vad de skulle kunna anvandas till.79 Lasare av popularlitteratur ses ofta som offer for 

manipulation och det finns ingen forstaelse fOr att popularlitteratur kan ha ett bruksvarde 

for manniskor och att den kan vara del i en overlevnadsstrategi, den maste ses i sitt 

sociala sammanhang som en del av en komplicerad brukssituation. Nar popularlitteraturen 

beskrivs gors det efta genom beskrivningar av dess yttre karaktar som billig, Hitt

tillganglig, hart marknadsfOrd och lattsmalt, innehiillet tycks Hisaren fa pa kopet.80 
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3.4 Lars Furuland 

Lars Furuland, professor i li tteraturvetenskap med sarskild inriktning pa litteratur

sociologi, armed bidraget "Litteratur och samhlHle" medforfattare till "Litteratursociologi: 

en antologi" , som kom ut 1989 och i en andra upplaga 1995. Ar 1991 gav han sjalv ut 

"Ljus over landet och andra litteratursociologiska uppsatser". Furuland var ocksa expert

ansvarig fOr L68. 

Furuland skriver att litteraturhistorikernas uppgift ar att teckna det egna landets och 

spdikets litterara historia, samt att tolka och vardera texter och forfattarskap for att placera 

in dem pa "tillborliga platser i det litterara systemet". Litteraturkritikerna skiljer ut den 

"goda ·· litteraturen ur det valdiga litteraturflodet. 81 Litteraturkritiken bar, enligt Furuland, 

anda fr~n borjan fungerat_som en "separator som utvinner gradden, det allra vardefullaste, 

ur det valdiga litteraturi1odet".82 Litteraturforskama bar intresserat sig for det litterara 

verkets tillblivelse och egenart samt dess originalitet i dess tillkomsttid. Det har sallan 

forskats om " litterara verks liv i bokproduktionen och Uisarnas medvetande och gradvisa 

dod i olika publikskikt. For bibliotekens del blir fragan nar bockema placeras.i magasinet 

eller definitivt gallras ut.83 

Valet av litteratur har genom tidema varit statusbetingat, det ar "fint" att tycka 

om och Hisa "bra'' becker. "Men det gar inte att forneka att manga manniskor verkligen 

erfar starka emotionella reaktioner vid lasning av exempelvis dikter eller romaner som 

formartala just till dem. "8-t 

Litteraturen har av de fiesta litteraturhistoriker och -kritiker betraktats som en avskild 

sektor kring vilken det dragits ganska snava granser.85 Litteraturforskare har sallan stallt 

fragan vilken roll diktare och diktverk spelat i vi dare kommunikationssammanhang, det ar 

boken i sig man agnar studier och oversikter.86 Furuland talar i anslutning till den franske 

litteratursociologen Escarpit om ett bildat kretslopp gaende till bokbranschens 

specialaffarer for de "finare" bockerna, de litterara recensenterna fungerar hlir som 

lasamas litterara tolkar och sprakror. For popularlitteraturen finns det populara krets

l.oppet, hlir ror det sig huvudsakligen om becker i serieutgivning som saljs for ·ett pris 

som motsvarar en tiondel av de bokhandelsforsa.lda "kvalitetsbockernas" pris. Det finns 

inga kontakter mellan fOrfattare och las are i form av t.ex. recensioner. Bockerna bygger 

pa en viss litterar mall som upprepas, t.o.m. kan ett monster, med vissa moderniseringar, 

leva kvar genom arhundraden. Biblioteken har valt att satsa pa den bokhandelsforsalda 

delen av litteraturproduktionen och anslutit sig till de etablerade litterara varderings

normerna. Furuland konstaterar att biblioteken tillsammans med skolan representerar en 
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mycket stor del av den totala bokdistributionen och bokkonsumtionen i Norden och att 

den har en central sUillning i var bokkultur. De nordiska folkbiblioteken har sedan Hinge 

effektiva sambindningsorganisationer dar bi blioteken, innan bockerna ar tryckta, gar sina 

bestallningar baserade pa utsanda forhandsrecensioner. P.g.a. att boken i besUillnings

ogonblicket inte finns tillganglig blir biblioteket i hog grad beroende av sambindnings

recensentens bedomning.87 

3.5 Gunnar HaiWiOn 

Professom och li tteraturhistorikem Gunnar Hansson gav 1990 ut "V em gar litteraturens 
historia?" och under 1995 "Den mojliga litteraturhistorien". 

Det har under de senaste aren skett en snabb utveckling inom Iitteraturteori och litteratur

forskning, vilken innebar att Hisarens roll i det litterara livet har uppmarksamrnats alltmer. 

Det gar inte Hingre att saga att ett diktverk har en viss innebord eller ett visst varde, utan 

att man samtidigt klargor eller atminstone besinnar vern eller vilka det ar som.har den 

uppfattningen. Litteraturen har, skriver Hansson, en forfattarsida och en Hi.sarsida och 

dessa bada utgor tillsammans litteraturens historia.8R Nedtecknandet av litteraturens 

hi storia maste omfatta aven lasningen och anvandandet av li tteraturen.89 

Vad som skall uppmarksammas i litterara handbocker besUims av en liten grupp 

sammanhallen av ett gemensamt kulturarv, utbildningsbakgrund och uppfattningar om 

vad som har eller inte har estetiska eller litterara kvaliteter. Har har, anser Hansson , inte 

funnits utrymme for lasamas bidrag till "litteraturens fortsatta liv och existens utanfor den 

Iilla kretsen av specia1ister" .90 Ett litteraturhistoriskt perspekti v, menar han, borde inne

fatta aven receptionsteori, d.v.s. fragor om litteraturens lasning och arivandning.91 Inne

borden och vardet av ett verk ar "ingalunda nagot statiskt" utan forandras nar nya Hisare . 

mater dem med nya kunskaper och erl'arenheter.92 Oet ar genom lasamas bearbetning av 

textema som delar av litteraturen standigt fornyas och annat forsvinner tillfiHligt eller for 

alltid, skriver Hansson.93 

Det satt pa vilken litteraturens historia idag skrivs ar, anser Hansson, ett slags 

makt-utovning pa sa vis att "nagra fa sakforst~mdiga Jagger bildligt tal at beslag pa den for 

alia gemensamma litteraturen" och att de tolkar och varderar den efter de varden som 

existerar inom den egna kretsen och pa dessa grunder Jovordar en del och forskjuter 

annat. Litteraturen och beskrivningen av den har blivit mycket exklusiv, det ar "den 

interna gruppens forhallande till utvalda delar av den som beskrivs i alltmer sarpraglade 
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sprakliga former". Hansson menar att det ar forst da alla grupper far mojlighet att gora 

sina roster borda vid be~tamning av beckers innebord och varde som litteraturen och 

litteraturens bistoria blir gemensam.94 Det som accepteras forses med kvalitetsstampel 

och kallas for "vart" kulturarv ocb det ar om detta "var" litteraturhistoria skrivs. Den 

fysiska tillgangen till boken bar Hinge varit ett allmant accepterat kulturpolitiskt mal, men 

dari bor ocksa innefattas "ratten att ra vara med och horas vid besUi.mningen av bokens 

innehall och varde", forst da kan litteraturen och dess historia bli gemensam. Hansson 

fragar sig om det ar om detta som de narmsta arens arbete med att avlagsna kulturella 

klyftor och skapa delaktighet for alia inom den kulturella sektom skall handla om.95 

3.6 Ulf Boethius 

Professorn och litteraturhistorikern Ulf Boethius ocb har skrivit bidraget 

"Popularlitteraturen - finns den?" i antologin "Brott, karlek , aventyr : texter om 

popularlitteratur", vilken kom ut 1995. Bidraget har tidigare publicerats i Tidskrift for 

litteraturvetenskap. Boethius for en diskussion kring forskarnas olika definitioner av 

begreppet popuHirlitteratur och presenterar sju olika tolkningar som baserar definitiorten 

pa olika saker96: 

1. Publiken 

Popularlitteratur ar, enligt dessa forskare, den litteratur som lases av de breda massorna. 

Boethius kritik mot denna definition ar att det inte bara ar samhallets lagre klasser som 

laser popuHirlitteratur, han menar att detta lasande ar lika utbrett bland de valutbildade och 

hogre klasserna. 

2. Produktion.s·- och distributionsforhallandena 

Popularlitteratur ar, enligt denna definition, "den litteratur som rnassproduceras pa ett 

standardiserat satt i b~nga serier som vilken annan vara sam heist och sprids i det litterara 

kretsloppets stora och fd\.n den ovriga li tteraturen ofta avskilda distri butjonsnat". Detta 

tacker det Boethius benamner popularpocketbocker, men dyrare flardromaner som salu

fors i bokhandeln omfattas inte av denna definition. 

3. Syfte 

Popularlitteratur ar bar den litteratur vars enda avsikt ar att ge sina Uisare forstroelse och 

avkoppling. Boethius inskjuter har att alla manniskor inte tycker att det sam anses vara 

popularlitteratur ar underhallande. En lasare med litterar skolning, som inte ar van vid att 

Jasa popularpocketbocker, tyckerformodligen inte det. Daremot kanske denne tycker att 

de sa kallade kvalitetsforfattamas titlar ar underhallande. 
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4. Ett visst siitt att ldsa 

Popularlitteratur ar, anser dessa forskare, en produkt av lasaren. Den skapas "nar lasaren 

intar en lustinriktad Mllning till textema och Hiser pa ett subjektivt och nyckfullt satt for att 

skaffa sig Uittsam njutning eller trivsam forstroelse". Detta, menar Boethius, skulle kunna 

appliceras pa alia becker och all litteratur skulle da kunna kvalificeras som popular

litteratur. 

5. Denliittlasta litteraturen 

Denna gren menar att popuHiditteratur ar litteratur som nar en mycket stor publik eftersom 

den inte staller m\gra krav pa spnflklig eller estetisk skolning hos sina Hisare. Boethius har 

har tva invandningar. Dels finns det Hittlasta backer som lockar stor publik, men som inte 

raknas till popuHi.rlitteraturen, dels ar Uittlasthet inte nagot helt fast begrepp Ml Boethius 

anser att ovana las are med litterar skolning kan finna popuHirli tteraturbocker svara. 

6. Normariv 

PopuUirlitteratur ar fOr dessa forskare pastadd estetisk och/eller moralisk litteratur rned 

stor lasekrets. Dessa talar garna om smutslitteratur eller skraplitteratur.· Boethius anser att 

de negativa drag som dessa forskare soker i popularlitteraturen ocksa finns hos kvalitets

li tteraturen. 

7. Smaksociologisk 

Popularlitteratu·r ar, enligt dessa forskare , litteratur sorn anses moraliskt och/eller estetiskt 

undermalig och har stor Hisekrets. Denna definition bygger paden tyske popularlitteratur

forskaren Helmut l<Ieuzer och Boethius ansluter sig sjalv till dennes tolkning. 

Med den definition Boethius ansluter sig till blir termen popuHirlitteratur en flytande och 

genom historien foranderlig kategori. Boethius anser att popularlitteraturen ar mycket 

mfmgskiftande och att gransen mot den accepterade litteraturen ar godtycklig. Denna 

grans bestarns av den litterara institutionens normsystem d.v.s. kritikernas, litteratur

historikernas, bibliotekens och akademikernas skiftande varderingar. Popularlitteratur ar, 

enligt Boethius, "all den litteratur sam de ledande smakbarama i en kultur vid olika 

tidpunkter raknat dit, oberoende av de litterara verkens innehall och form". lbland ar det 

de moraliska kriteriema som overvagt, ibland de estetiska. lctag handlar det mestadels om 

estetiska avstandstaganden. Texter skrivna pa ett enkelt spdik och som anses sakna 

estetisk komplikation benamns popularlitterara. Det finns, nar det galler den hogre 

litteraturen (Boethius term), krav pa originalitet och sarpragel. Boethius menar att de som 

forsokt att definiera popularlittenitur haft i atanke de titlar med enkelt och standardiserat 

sprak, utgivna i l[mga serier och som bygger pa en underliggande mall. Boethius 

benamner dessa becker kategoribocker och skriver att de inte fordrar nagon estetisk 
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skolning och i forsta hand syftar till att ge avkoppling eller tinderh~Hlning. De mass

produceras i H'mga serier och saljs till ett lagt pris bland andra konsumtionsvaror. Dessa 

becker lases av en stor och enhettig grupp. Smakdomarna anser dessa becker vara bade 

estetiskt och moraliskt undermaliga. Kategoribockerna uppmarksammas inte pa tidning

arnas kultursidor och saljs i varuhus och kiosker snarare an i den vanliga bokhandeln. 

Kategoribocker och popularlitteratur i stersta allrnanhet skiljer sig, anser Boetbius, inte pa 

migot avgorande satt fran den litteratur sorn for tillfcillet raknas till den hogre litteraturen 

av smakdomarna. Kategoribockema fyller samma funktion som den ovriga litteraturen, 

skriver Boethius, detta galler dock att poangtera att olika texter til.lfredsstaller olika behov, 

vilket han menar omfattar all a skonlitterara texter.97 

Formellt sett, skriver Boetbius, ar alla becker varor pa vilka det kan tjanas . 

pengar och producentema kan ibland oka sitt kulturella kapital ocb litterara anseende, 

vilket senare liven kan ge ekonomisk utdelning. Detar dock bara den hogre litteraturen 

som bar mojligt att oka sitt kulturella kapital och sitt litterara anseende.98 

Boethius talar om att popularlitteraturen bar som en av sina uppgifter att utgora motsatsen 

till det som anbefalls ocb gillas av den harskande smaken och moralen. Popularlitteraturen 

har av denna anledning ofta utsetts till syndabock, samhallet har har kunnat markera var 

gransen mot det forbjudna och hotfulla skall dras. Dock bar popularlitteraturen ocksa ett 

bruksvarde genom att tillhandahalla onskedrommar sorn inger lasarna hopp om att 

forandringar skall ske. Genom llisning av kategoribocker kan lasaren vilja markera att 

denne tillhor en viss kulturell gernenskap eller ar anhangare av en viss livsstil. Genom att 

liisa det som anses hera till den hogre litteraturen kan lasaren oka sitt kulturella kapital. 

Boethius benamner anledningen till denna lasning som yttre eller socialt bestainda skal. 

Men det finns andra mer djupgaende orsaker till vart behov av fiktion: dels for att oka sitt 

vetande, dels for att njuta och koppla av. Kategoribokslasandet kan hjalpa en att bearbeta 

fragor som ror den aktudla livssituationen. Tanken pa att den svara litteraturen fyller 

vissa behov och kategoribockerna andra finns hos Boethius. Dock finns det hos kategori

bockema ett slags trygghet i att monstret i de olika titlama ar detsamma. Uisningen av 

kategoribocker fungerar som ett skydd for den egna identiteten och att Hisningen av dessa 

becker egentligen inte skiljer sig sa mycket fran det vanliga lasandet.99 

3.7 Jon Smidt 

Jon Smidt har skrivit bidraget "Blir teksten til i lesningen? : om litteraturteori og 

litteraturlesning", som publicerats i "Litteratursociologi : en antologi" (red. Erland 

Munch-Petersen), vilken kom ut i en andra upplaga 1995. Uppsatsen ger en oversikt av 

modern recepti onsteori. 
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Smidt skriver att individen inte bara ar unik utan ocksa en del av ett socialt sammanhang, 

en text befinner sig alltid i en kontext. Lasaren bar med sig tolkningsstrategier sam han 

eller han har Hirt sig i sin sociala miljo. Under de senaste artiondena har intresset for 

forfattare, text och lasare sam del av nagot storre blivit allt starkare. Litteraturen kan 

studeras utifn1n olika utgangspunkter: med intresset pa fOrfattarens avsikt, textens 

strukturer, lasarens tolkningar eller ett samspel mellan dessa tre. Varje text har en dubbel 

historia, dels historien om forfattarens textproduktion, dels historien om lasarens mot

tagande av texten. Den forsta benamner Smidt sam produktionsteori, den andra sam 

receptionsteori. Receptionsteorin har pa senare ar kommit alit mer i centrum, vilket pa 

intet satt betyder att produktionsteorin har blivit ointressant. Receptionsteorin innebar att 

vi narmar ass litteraturen pa ett nytt satt, historien framstar inte Hingre sam absolut, 

snarare finns det en handfull historier. Det finns ingen absolut sanning om ett 

forfattarskap e\ler ett verk utan det blir tolkningar sam kan provas mot andra tolkningar, 

bundna till forskarens speciella plats i historien. Bade fOrfattarens och forskarens 

auktoritet blir bar i fragasatt. Det uppstar ett krav pa att litteraturforskaren skall klargora 

sin position i historien, vilka glasogon, sam Smidt uttrycker det, denne tar pa sig. Tearier 

som uppmarksammar lasaren och Hisesituationen komplicerar bilden av litterar tradition 

och litterar kvalitet. Det litterara universum sam presenterats av litteraturformedlare och 

bibliotekarier ar inte langre lika fast ocli sjalvklart, det forandras allt efter vern som laser, 

var och nar, forvantningar, sociala konventioner och tolkningstraditioner. Receptions

forskningen fn'igar inte bara vad forfattaren menade utan ocksa vad for mening texten H1r 

for olika slags Hisare och varfor de laser. Lasupplevelser och lasarbehov tas med i 

berakningarna och litteratursociologi och litteraturpsykologi blir darfor viktiga discipliner. 

Littcraturlasning, skriver Smidt, har bade en subjektiv och en social dimension. Dels 

lasarens subjektiva behov av att skapa sig en identitet, dels samhallets behov av an

passning genom ett gemensamt spdl.k, gemensamma normer och referensramar. I 

skarningspunkten mellan dessa finns ocksa institutioner som skola och bibliotekJOO 

3.8 Sammanfattning 

Begreppet litterar kvalitet har under Hing tid haft en relativt fast definition och termen 

popularlitteratur haft en en bart negativ klang. Utvecklingen bar sedan gatt mot att forskare 

frangatt den fasta definition som presenterats och havdat att popularlitteratur ar ett mycket 

brett begrepp som bestams av den litterara institution som fOr tillfi:Hlet ra.der. En 

utveckling av detta ar receptionsteorin, dar lasarens upplevelser av texten tillmats star 

vikt. Nedan fOljer en sammanfattning av ovanstaende kapitel. 

22 



Bengt Nerman tar upp bibliotekets roll i folkbildningen till diskussion, han menar att man 

genom att overbetona folkbildarens roll isolerar denne istallet for att skapa narhet. 

Nerman star for en friare syn, dar folkbildaren inte bar upptrada som moralisk instans. 

Enligt denna asiktsriktning bar stor tilltro sattas till manniskans formaga att sjalv valja den 

litteratur som denne anser vara givande och betydelsefull. Nerman menar att man har 

starre mojlighet att som folkbildare bli framgfmgsrik om man undviker att skapa en klyfta 

mellan popularliteraturen och kvalitetslitteraturen. Kultur-begreppet ar hos Nennan 

mycket brett, han anser att varje individs uttrycksaktivitet och resultatet darav arkultur. 

1968 ars litteraturutredning, L68, ar inspirerad av 1974 ars kulturpolitiska mal och 

frarnstaller popularlitteratur och kvalitetslitteratur som tva absoluta motpoler. Popular

litteraturen ses som en hart marknadsford produkt med ekonomisk profit som enda mat. 

Bibliotekets roll ar, enligt L68, utan tvekan att forsvara kvalitetsli tteraturen. 

1983 ars folkbiblioteksutredning resulterade i tre uppsatser publicerade i "Skonlitteratur 

pa bibliotek". Definitionen av popuHirlitteratur ar nagot mildare an L68:s, men det handlar 

fortfarande om litteratur med total avsaknad av kvalitetsmassig originalitet. Yngve 

Lindung menar att popularlitteraturen inte enbart lir av ondo utan att det aven finns "bra" 

popuHirlitteratur, medan Catharina Stenberg anser att popularlitteraturen ar helt forkastlig 

och att den fornekar rnanniskors verkliga behov och kanslor. Biblioteken har inte ansetts 

sta emot trycket fran den kommersiella marknaden och bibliotekarierna ser mer till 

utl{mingssiffror an tilllitterar kvalitet. Lindung och Stenberg anser att det ar bibliotekets 

uppgift att representera och beskydda den goda litteraturen. Den avslutande uppsatsen av 

Holmberg. Malmgren och Malmgren tar dock upp popuHirlitteraturens bruksvarde till 

d!skussion och vad det kan betyda for de manniskor som laser popularlitteratur att de inte 

kan finna den litteratur de soker pa biblioteket. 

Lars Furuland faststaller att litteraturforskarna genom tiderna haft privilegiet att avgora 

vad som ar god respektive dalig litteratur och att det anses som "fint" att lasa bocker som 

bedamts vara av god kvalitet. Man har inte i tillrackligt hog grad tagit notis om vaxel

verkan mellan det litterara verket och samhallet och satt in verket i dess receptions

sammanhang. Furuland definierar popularlitteratur som becker som bygger pa en upp

repad litteriir mall. 

Gunnar Hansson anser att lasaren spelar en viktig roll paden litterara scenen, en roll som 

lange ignorerats av litteraturhistorikema. Lasaren skapar litteraturens historia genom att ge 

texterna en innebord och en funktion i en viss livssituation och vid ett visst behov. 

Litteraturhistorikerna har lange haft ett sto~ inflytande pa vad som skall inga i nationens 

litterara minne genom att vardera den gernensamma litteraturen efter normer existerande i 
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deras egna krets. Genom detta uppst:h ett framlingskap dar litteraturen beskrivs pa ett sa 

exklusivt satt att m~mga manniskor kanner sig utestangda. Det vore mer meningsfullt att 

stOdja lasama i deras forsok att pa egen hand skapa innebord i texterna. Hansson menar 

att det borde vara ett kulturpolitiskt mal att avUi.gsna dessa kulturella klyftor och skapa 

delaktighet for alia i litteraturhistorien. Detar forst da alla grupper far gora sina roster 

borda som litteraturens historia blir gemensam. Vad sam anses som vardefullt i en litterar 

text ar dessutom fOranderligt, det ar det sam ger litteraturen ett langt liv. I bland ar det de 

moraliska kriteriema som overvagt och ibland de estetiska, medan det idag framst handlar · 

om estetiska avstandstaganden. 

Ulf Boethius anser att det inte entydigt gar att definiera popuUirlitteratur eftersom det ar 

foranderligt, vad som for tillfallet raknas dit bestams av den litterara institutionen. Han 

presenterar dock sju olika definitioner av begreppet popularlitteratur. Dessa tolkningar 

baseras pa: publiken, produktions- och distributionsforhallanderra, syfte, ett visst satt att 

lasa, den lattlasta litteraturen, norrnativ och smaksociologisk. Boethius sjalv ansluter sig 

till den smaksociologiska definitionen av popularlitteratur da han anser att definitionen av 

popuHirlitteratur ar flytande och historiskt foranderlig. De som forsokt att definiera 

popularlitteratur har, anser Boethius, haft i atanke de tit1ar med enkelt och standardiserat 

sprak, utgivna i Hinga serier sam bygger pa underliggande mall, vilka· i fOrsta hand syftar 

till att ge avkoppling. Boethius benamner dessa titlar kategoribocker och menar att dessa 

har ett bruksvarde och likasa har som uppgift att utgora motsatsen till det som gillas av 

den litterlira institutionen. Boethius anser att den svara litteraturen fyller vissa behov och 

kategoribockema andra. 

Jon Smidt talar om vern det ar som bestammer en texts betydelse och vad det viii saga att 

forsta en text. Han menar att det bakom skolor och biblioteks arbete med littetaturen 

Jigger en syn pa vad texten ar och vad det kan vara meningsfullt att gora med den. Vad 

Hisaren uttolkar av texten beror pa vederborandes forvantningar kontext. Lasningen 

paverkas av manga faktorer i sjalva lasesituationen och en rriangd signaler kring texten om 

vad lasaren har att vanta sig. Historiskt sett bar det aldrig varit nagot tvivel om var 

auktoriteten funnits. Lasarens uppgift var att ta reda vad som var ratt tolkning av texten 

och vad diktaren egentligen menat, avvikande tolkningar ansags vara ointressanta. Denna 

hallning dominerade, skriver Smidt, vasterlandsk litteraturvetenskap under den forsta 

halvan av vart arhundrade och lever fortfarande kvar i vanligt folks syn pa Hisning. 

Litteraturforskningen bar Hinge gatt ut pa att fOrsta diktarens budskap genom att forsta 

forfattaren och den paverkan hans samtid hade pa honom. Stor moda har darfor lagts vid 

att teckna en bild av forfattarens liv och forfattarskap. 
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4 PROJEKT SOM ANVANT TANKAR 

LIKNANDE DE I GOK-PROJEKTET 

Det finns ett flertal projekt sam pa olika satt anvant sig av och bearbetat en qel av de ideer 

som senare bar fatt form i GOK-projektet. Jag valjer bar att ta upp lite narmare tva 

stycken projekt sam fatt nationell uppmarksarnhet: "Kampen mot de rata linjemas tyranni" . 

och "Nodslakt av heliga kor" . 

4.1 "Kampen mot de rata linjernas tyranni" 

Projektet "Kampen mot de rata linjemas tyranni" , eller Kampenprojektet sam det ofta 

benamndes, ar ett trearigt riksomfattande forandringsarbete av bibliotekens rutiner som 

initierades av Statens Kultum1d. Projektet pagick hosten 1989 t.o.m. varen 1992 pa fern 

bibliotek: Gotland, Hofors, Lulea, Trelleborg ocb Astorp. Kampenprojektet paminner pa 

manga satt om GOK-projektet med sina metoder fOr att "kontinuerligt ligga i fas med 

anvlindarnas och samhallets foranderliga. bebov av biblioteksformedling". IOJ OOK

projektets ideer bar givetvis inspirerats av det sam pagick i Kampenprojektet, menar inte 

pa mi got satt identiskt. GOK-projektet har sagts vara en kusin till Kampenprojektet.J02 

4.1.1 Projektets syfte 

Avsikten var att projektet endast skulle omfatta bamverksamheten, men ideema kom 

sedan att appliceras pa verksamheten i start. Man ville "undersoka om ett kontinuerligt 

forandringsarbete fungerar _sam en metod att utveckla folkbibliotekens formedlings

verksamhet". I 03 Utgangspunkten var en onskan om utveckling och sammanbang i langt 

storre skala an sedvanligt, forandringsarbete och god kontakt med brukarna.I04 Det 

gall de att se pa biblioteken med lantagarnas ogon och att inte stirra sig blind pa de rutiner 

och regler sam lange harskat pa biblioteken. Detta fOr att biblioteket inte skulle bli en 

institution som ar-till mer for sin egen an for lantagarnas skull.J05 Man ville "bryta 

invanda monster sam varken gagnade lantagare eller personal" , "rata linjer" i form av 

bokuppstallning, lanerutiner och personalens forMllningssatt sam "utgjorde hinder fOr 

manniskors mote med litteraturen".106 Vart att papeka ar att kommunerna inte erholl nagra 

ekonomiska bidrag. Det fanns en poling med att se vad som kunde genomforas med de 
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frtm lantagare i bl.a. Lulea, dessa sade: "nu hittar man ju ingenting" eller "vad rorigt det 

ar".Jll Fonnodligen ror det sig om gada systemkannare, som ar val bekanta med det 

gamla systernet att stalla upp becker. Men personalen upplevde det scm viktigt att for

andra hylluppstallningen, placera bockema amnesvis over klassifikationsgransema och pa 

sa vis gora biblioteket mer trivsamt och vacka Hislust. Under projektets gang fOrstod man 

att det var viktigt att biblioteket hade ·"enlokal pragel med mojligheter for den enskilde att 

identifiera sig med och rent av kanna stolthet for sitt bibliotek".ll2 

Rertalet av biblioteken har genomfort en mer eller mindre omfattande gallring 

och magasinering av sina samlingar. Pa ett av biblioteken gjorde man en uppdelning av 

ansvarsomraden nar det galler inkop, magasinering och gallring. Pa flertalet av 

biblioteken lyckades man tack vare samarbete mellan olika personalgrupper att utveckla 

och utnyttja personal ens kompetens, samt att forbattra relationerna mellan bibliotekarier 

och kanslister och minska revirtankandet. Biblioteken sade sig, i en enkatundersokning; 

inte vilja ga tillbaka till de gamla rutinema eftersom forandringama i arbetssattet har varit 

bade stora och stimulerande. Forandringstakten troddes bli langsammare, men man hade 

pa bi blioteken for avsikt att f ortsatta forandra verksamheten.l 13 

4.2 "Nodslakt av heliga kor" 

Projektet ' 'Nodslakt av heliga kor" pagick under tiden 1 januari 1987 till 30 september 

1988 i Orebro tan , samtliga kommuner i Janet medverkade i nagon form. Varje kommun 

fick i stor utstrackning pa egna villkor och utifran egna behov utforma sina delprojekt.Jl-t 

Statens Kulturrad gav ekonomiska bidrag till fortbildnings- och kreativitetsdagar, men de 

cnskilda biblioteken tilldelades inte nagra ekonomiska medel for sin projektmedverkan. 

Det fanns ocksa har en poang i att se om ett projekt i den omfattningen l<.unde genomforas 

inom de normala ekonomiska ramama. Biblioteken kan i dagens lage inte rakna med 

nagon yttre expansion och maste borja arbeta med en inre utveckling, menade man.Jl5 

4.2.1 Projektets syfte 

Fokuseringen i projektet lades pa bokinkop, man ville "finna former for fomyelse av 

folkbibliotekens mediearbete" star det att lasa i forordet till projektrapporten. 116 En tanke 

om att det maste finnas en stOrre medvetenhet kring uppbyggnaden av folkbibliotekens 

mediebestand borjade att vaxa fram bland kulturchefer och kultumamndspolitiker. Nagra 

av de fragor sam diskuterades var en eventuell konflikt mellan lantagarnas efterfragan och 
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ekonomiska medel som fanns inom de befintliga ramarna. A vsikten med projektet var att 

astadkomma forandringar i folkbibliotekens yttre och inre arbetssatt och de framsteg scm 

skett med bibliotekens mycket begransade medel har varit varierande. Yttre faktorer som 

ekoncmiska nedskarningar inom kultursektorn har givetvis kommit att fa start inflytande 

pa verksamheten. Den sammanhallning scm, enligt projektrapporten, skapats i arbetet 

med Kampenprojektet har gjort det Hittare att diskutera fragcr kring nedskarningar och 

den uppmarksamhet sorn projektet fatt i pressen har paverkat politiker och deras 

stallningstaganden.l 07 

4.1.2 Projektets genomforande 

Representanter fran de clika biblioteken sainlades vid ett flertal tillfallen under 

projekttiden vid s.k. Kampenseminarier, ofta inspirerade cch ledda av Marianne Hiort

Lorentzen, en dansk biblictekarie med erfarenhet av biblioteksutveckling. Pa det 

gotlandska bibliotek som deltog i projektet menade man att Hiort-Lorentzens syn pa 

biblioteket som en kulturinstituticn och inte en byrakratisk institution har varit viktig for 

projektet. Kultur maste vara lika med forandring och det ar viktigt att inte lata regler, 

principer och rutiner ta overhanden sa att kulturarbetet kcmmer bc.rt pa vagen. Det handlar 

om en attitydforandring och att skapa entusiasm och kreativitet bland de ansUillda. Det 

galler for bibliotekarien att skapa ett nytt Ui.nkesatt dar man utgar fran lantagarna och att 

istallet fOr att vara uppfostrare vara folkbildare. Det galler att gora sig av med garnla 

fordcmar och att "prova nytt i ett modernt samhalle" .I 08 Med Kampenprcjektet ville man 

uppmuntra ideer fran manniskor langre ner i organisaticnen for att alla i verksamheten 

skulle kanna delaktighetoch ansvar samt for att revirtankandet mellan biblictekarier och 

kanslister skulle forsvagas. "Att satta Umtagarens intresse i centrum ligger i tiden nu." I 

synnerhet i kristider ar det viktigt att finna nya infallsvinklar.l 09 

I Hofors menade man att biblicteket skulle goras synligt cch hanga med i 

tiden, samt att rummet skulle forandras och att forhallningssattet gentemct lantagarna 

skulle bli battre. Det satsades ocksa mycket pa att ta till vara personalens kompetens. 

Personal en kande sig delaktig i forandringsarbetet och det var fler som tog egna initiativ. I 
. . 

prcjektrapporten skrivs det att biblioteket tack vare projektet fatt fler besok an tidigare och 

att lantagarna kom med positi va kommentarer . ·1 I o 

De fiesta av de deltagande biblicteken gencmforde under projekttiden cmmobleringar i 

biblictekslokalen for att fa biblioteket att se mer attraktivt ut cch flertalet biblictek brot upp 

fran det traditionella SAB-systemet for att stall a upp sina samlingar i ternan eller genrer. 

Allt for att underlatta for lantagaren. Dock har det forekommit enstaka negativa teaktioner 
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kulturpolitiskt betingade kvalitetskrav, storleken av ett rimligt rnedieanslag samt hur en 

helhetssyn pa rnediebetandet skall ti1Himpas i det lopande arbetet med inkop, oversyn och 

gallring. Det fanns tva omn1den som ansags krava ytterligare belysning: dels relationen 

lantagare och bokbestand, dels bibliotekets inkopsorganisation och inkopskallor.t l7 

A vsikten rned projektet var inte i forsta hand att "Hi fler att Ui.sa mer", utan 

istallet att finna nya vagar for bokinkop och nya metoder for overblick over 

bokutgivningen. Detantyds att det inorn biblioteksvarlden finns atskilliga "heliga kor" 

som hindrar bibliotekspersonalen fran att arbeta ratione1lt och ha lantagarens basta for 

ogonen.lt8 Man ansag att problemet med bibliotekens malsattning ar om den skall styra 

verksamheten eller om rn~Hsattningen skall styras av de inre rutinerna.ll9 

4.2.2 Projektets genomforande 

lnom projektets ram forsokte man att ifragasatta bibliotekariens envaldiga kompetens att 

valja ut den litteratur som skall finnas pa bibliotekets hyllor. Bibliotekariema borjade att 

fraga sig pa vilka grunder de fattar sina inkopsbeslut och hur de analyserar brukarnas 

behov av litteratur. Inkopsrutinema granskades och man fragade sig om en genomgang 

av Bibliotekstjansts sambindningshaften ar det basta sattet att skaffa sig kunskaper om de 

backer man koper. 120 Pa ett av biblioteken borjade man darfor istallet att utga fran 

Svensk bokhandels host- och varboksnummer samt Seeligs centrallagerkatalog. Man ville 

med detta tona ned betydelsen av sjalva inkopsogonblicket, ta vara pa de intressen och 

specialkunskaper som fanns inorn personalen, samt att anvanda tid som annars skulle 

anvants till bokmoten till forman for gallring och fortbildning.t21 Olika ansvarsomraden 

delades upp rnellan personalen och man engagerade sig ocksa i litteraturbevakning av 

dagspress och facktidskrifter.t22 Darigenom stalldes hogre krav pa bibliotekariernas 

avgorande om boken hade den kvalitet som bibliotekets malsattning efterstravade eller inte 

och i borjan fanns det farhagor for att backer av underhallningskaraktar eller av dalig 

kva]itet skulle inta biblioteket. Det fanns en trygghet i att utga fran sambindningshaftena 

eftersom man da visste att boken hade granskats av en recensent eller amnesexpert. 

Inkopen har, farhagorna till trots, inte besannats i nagon stOrre utstrackning, utan det har i 

enstaka fall rbrt sig om titlar av underhallningskaraktar som efterfragats av enskilda 

Hintagare. Den nya inkbpsordningen bar, enligt personal en, upplevts som kvalificerad och 

utvecklande samtidigt som en del repetetitiva rutiner forsvunnit. Den totala tidsatgangen 

for inkopsarbetet bar dock varken okat eller minskat.l23 Man menade att man i och med 

projektet fatt ett annat perspektiv pa kvalitetsdiskussionen och att en enstaka boks litterara 

kvalitet inte ar sa viktig.J2-I Man ville med projektet ocksa fa till stand en diskussion kring 
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: vern i kommunen som ar bast lampad att valja ut vilken litteratur biblioteket skall 

tillhandahalla och val de att anlita lokala foreningar och organisationer i syfte att bygga upp 

ett fackbestand som var battre anpassat till kommuninvanamas behov.l25 I ett fall dar 

ansvaret fOr amnet religion lades over pa stadens mc?mga frikyrkor sades deras medverkan 

vara "av stort varde fOr inkopsarbetet liksom vid genomgang och gallring av det befintliga 

bestandet" .126 

Pa ett bibliotek valde man att, istallet for att "skapa ett sa brett och· varierat bokbestand 

som mojligt i kommunen", forflytta det kulturpolitiska ansvaret om mangfald och 

variation tilllansnivan". Man stall de sig fragan om kommunbibliotekets mal skall vara att 

forse kommuninvanarna med ett sa brett och varierat bokbestand som mojligt eller om det 

skall gora "kommunalt profilerade snitt ur bokfloden" och overlata at Hinsbiblioteket det 

kulturpolitiska ansvaret.l27 A vsikten var att se hur stor del av den totala bokproduktionen 

det kan anses vara rimli·gt att en kommun forvarvar till sina invanare, vilka becker 

kommunbiblioteket bor tillhandahalla och vilka becker som kan Janas in fn'in 

Hi.nsbiblioteket.l28 

Om endast delar av bi bliotekens hestand utnyttjas, beror det pa att bi bliotekets becker inte 

motsvarar lantagarnas behov eller pa att biblioteket inte tillrackligt hart satsar pa att sprida 

och marknadsfora sina becker? Det beslutades att pabotja en diskussion om lyhordhet fOr 

brukarnas behov inom ramen for de mal for bibliotekens inkop som fastsUillts av 

kommunens politiker. Inom projektet ifragasattes vidare om en maximal service till 

Hintagama verkligen ar detsamma som ett stort bokbestand. Man borjade att exponera 

bockerna pa ett, som man ansag for lantagarn.a, mer lockande satt och rensade bort s.k. 

"hyllvarmare" fran bibliotekets hyllor.129 

I ett bi bliotek gallrades 50% av bestandet for att aktuelllitteratur skulle kunna 

framhavas och man kopte in nya hyllor som tillat att bockerna exponerades med 

framsidan mot besokaren. Resultatet blev att utHiningen okade.l30 I ett annat bibliotek 

delade man in biblioteket i tre zoner dar den mest aktuella och eftetfragade litteraturen 

placerades, darefter den mindre eftetfragade litteraturen. Den mer sallan efterfragade 

litteraturen placerades i ett oppet narmagasin. Dessutom startade man i bibliotekets lokaler 

en av kommunen helagd bokhandel eftersom man menar att bokhandel och bibliotek ar 

tva institutioner som stoder varandra. Bokhandeln drevs pa kommersiell basis och 

biblioteket forlade dar 2/3 av sina inkop mot det att det fick viss procentuell rabatt som 

vaxte i takt med bokhandelns vinster. Pa ett annat bibliotek satsade man pa mer aktiv 

marknadsforing av bockerna och valde ut becker av nordiska romanforfattare, vilka 

exponerades extra tydligt pa en central pl.ats i biblioteket.l31 De utvalda forfattamas 

backer lanades uti betydligt hogre utstrackning pa det bibliotek dar man valt att exponera 

dem extra tydligt an pa andra bibliotek av motsvarande storlek i kommunen.n2 
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4.3 Sammanfattning 

Projektet "Kampen mot de rata linjernas tyranni" och "Nodslakt av heliga kor" ar tva 

biblioteksprojekt inriktade pa fornyelse och forandring. GOK-projektet kan sagas ha 
hamtat inspiration fran dem bada. 

lnom ramarna for projektet "Kampen mot de rata linjernas tyranni" genomfordes under tre 

ar ett omfattande utvecklingsarbete dar man ville se pa biblioteket med lantagarens ogon 

istallet for med bibliotekariens. Syftet var att bryta ''rata linjer" i form av bok

uppstallning, lanerutiner och bibliotekspersonalens forMUningssatt gentemot lantagarna, 

da man ansag att dessa "utgjorde hinder for manniskors mote med litteraturen". De fern 

bibliotek som deltog i projektet fick inte nagra ekonomiska medel, da.' avsikten var att se 

vad som kunde ·astadkommas in om verksamhetens ordiriarie · ekonomiska ramar. De 

projektpengar som erholls fran Statens Kulturrad anvandes till sarskilda seminarier, dar 

personal fran de deltagande biblioteken.vid ett flertal tillfallen traffades for att diskutera 

projektets framskridande. Man enades inom projektet om att begreppet kultur maste 

praglas av forandring och att det var viktigt att inte lata rutiner ta overhanden over 

kulturarbetet. Man menade att Kampenprojektet praglades av rorelse och fOrandring. De 

flesta av de deltagande biblioteken genomforde under projekttiden ommobleringar i 

bibliotekslokalen, uppbrytning av det traditionella.SAB-systemet samt en mer eller mindre 

omfattande gallring och magasinering av sina samlingar. Genom samarbete mellan olika 

personalgrupper Jyckades ,man att utveckla och ta till vara personal ens kompetens samt att 

minska revirtankandet mellan bibliotekarier och kanslister. De i projektet deltagande 

biblioteken sade sig, vid projekttidens slut, vilja fortsatta det forandringsarbete som 

kommit till standi projektet, dock i l<\ngsammare takt. 

Projektet "Nodslakt av heliga kor" genomfOrdes i Orebro Ian under tiden 1 januari 1987 

till 30 september 1988. Samtliga kommuner medverkade och fick sjalva besUimma dess 

utformande. Statens Kulturdid til.lhandaholl ekonomiska medel till fortbildnings- och 

kreativitetsdagar, men inget bibliotek fick ekonomiska bidrag for de fOrandringar man 

hade for avsikt att genornfora. Man ville med projektet skapa en stOrre medvetenhet kring 

uppbyggandet av folkbibliotekens mediebestfmd och fa till stand en diskussion ifall det 

fanns en konflikt me11an lantagamas efterfragan och kulturpolitiskt betingade kvalitets

krav. I synnerhet relationen mellan Umtagare och bokbestand samt bibliotekets inkops

organisation och inkopskallor ansags vara intressant. Projektet innebar ett ifragasattande 

av bibliotekariens envaldiga kompetens att avgora vilken litteratur scm skall finnas pa 
bibliotekets hyllor oeh i syfte att fa ett till anvandamas behov battre anpassat fackbestand 

Hi.ts lokala foreningar och organisationer overta urvalet av facklitteratur inom sina intresse-
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omraden. Man valde dessutom att franga Bibliotekstjansts sambindningshaften som 

inkopskalla och isUillet anvanda sig av Svensk bokhandels host- och varboksnummer 
samt Seeligs centrallagerkatalog, vilket sUillde hogre krav pa bibliotekariemas avgorande 
om boken skulle kopas · in. Varje bibliotek anvande sina egna ideer och exempel pa 

forandiingar var: ett bibliotek exponerade bockerna pa ett for lantagarna mer lockande 

satt, ett annat inrattade en kommunalagd bokhandel i anslutning till bibliot~ket, ett tredje 
satsade pa en aktivare marknadsforing av bockerna och ett fjarde delade in biblioteket i 
tre zoner med olika typer av litteratur. 
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5 GOK-PROJEKTET : BAKGRUND 

5.1 Inledning 

Begreppet GOK star for de tre deltagande bibliotekssUidernas begynnelseboksUiver; 

Goteborg (Linnestadens bibliotek), Ornskoldsvik samt Kalmar stadsbibliotek med dess 

filialer. Projektet startade 1991 och pagick till 1993 respekive 1994 och finansierades av 

Statens Kulturdid . Att projekttiden gatt ut betyder dock inte nodvandigtvis att man har 

atergatt till det som var innan. Bibliotekspersonalen har dragit nytta av det de lart sig 

under projekttiden och applicerar fortfarande, i storre eller mindre utstrackning, ideerna 

pa verksamhetens utformning. De tre biblioteken fick tillsammans 2,5 miljoner kronor 

och enligt overenskommelsen skulle den lokala kommunbudgeten bidra med ett minst lika 

start ekonomiskt kapital som Statens Kulturrad. 

De riktlinjer for GOK-projektet som utgatt fran Stat ens Kulturn1d ar: 

1. Omprovning av kvalitetsbegreppet. 

2. Hojning av servicekvaliteten. 

3. Umtagaranpassning och okat brukarinflytande. 

4. Provning av vad folkbildningsbegreppet innebar fOr 1990-talets folkbibliotek. l ~3 

Varje enskilt bibliotek inom GOK-projektet har sjalvt fatt utveckla vad riktlinjema skulle 

betyda for just det biblioteket. Ambitionen var att prova hur inkop p a Hintagaronskemal 

paverkar bokbestandet och om man kan utnyttja samlingama pa battre satt.l34 Man ville 

skapa ett mer Hintagaranpassat bibliotek. Bibliotekets traditionella upplaggning bar ifraga

satts och nya ideer har forts in.l 35 GOK-projektet har benamnts som "en av de storsta 

forvandlingar som svenskt folkbiblioteksvasen genomgatt". Ambitionen var att genom

fora en kraftig hojning av servicekvaliten och att anpassa biblioteksenheterna till lc1n

tagamas behov. En sadan kundorientering innebar ocksa att brukarinflytandet maste oka 

pa olika satt. Parallellt med detta vill man prova vad folkbildningsbegreppet innebar for 

folkbiblioteken i 1990-talets informations- och kunskapssamhalle." 136 Man menade att 

GOK-projektet skulle komma att innebara att biblioteken skulle fa ta stOrre ansvar for de 

kommunala medel som gar till inkop, akti vt arbete med boksamlingarnas sammansattning 

och kvalitet. Malet var att kunna tillhandahalla ett bokbestand som motsvarar kommun

invanarnas behov och onskemaJ.l ~7 Det huvudsakliga syftet var att gora biblioteket och 

dess samlingar tillgangliga for bade vana och ovana besokare. Dessutom skulle de tre 

bibtioteken ocksa undersoka vad ett okat lantagarinflytande innebar for bibliotekets bok-

urval.L 38 GOK-projektet kan sagas vara ett forsok att smalta samman internationella 

erfarenheter och egna ideer i det svenska folkbiblioteksarbetet. 139 
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5.2 Varfor startades GOK-projektet? 

Statens Kulturrads beslut att avsatta projektpengar till de ideer som senare kom att 

utformas i GOK-projektet var formodligen ett beslut som vaxt fram under lang tid. Att 

projektets ideer inte ar helt nya har visats pa i kapite14. Nedan fOljer handelseforlopp och 

projekt som pa ett eller annat vis kan sagas ha paverkat GOK-projektets utformning. 

Folkbibliotekssektom genomgick mellan ~hen 1960 och 1980 en stor utbyggnad och det 

gjordes mycket for att minska skillnadema i standard m~llan de olika biblioteken. Under 
1970-talet red biblioteken relativt framgangsrikt vidare paden expansionsvag som funnits 

under 1960-talet. 1980-talet innebar for manga bibliotek ett smartsamt uppvaknande nar 

det kommunalekonomiska kulturklimatet hclrdnade. I borjan av 1980-talet hade folk

biblioteken fortfarande gott om pengar och utlaningen var relativt hog. Biblioteken kunde 

fortsatta i gamla invanda hjulspar da det inte stalldes nagra direkta krav pa redovisning av 

resultat. Den allmanna valviljan mot biblioteksverksainheten samt dess relativa obemarkt

het kan sagas att. pa gott och ont, ha fungerat som ett skydd for biblioteken''.J40 Under 

mitten av 1980-talet borjade utlaningssiffrorna plbtsligt att sjunka, fr.o.m. 1984 borjade 

utlaningssiffroma sakta men sakert att dala och antalet utlan minskade mellan 1983 och 

1992 med 13 178 000 i landet som helhet. 1-11 De troliga anledningama ar dels kabel

TV:ns och videons genomslagskraft, dels det faktum att manniskor i storre utstrackning · 

hade borjat kopa becker sjalva isUi.llet for att lana dem pa biblioteket.J-l2 Boken som 

medium forlorade inte i absolut tal, snarare var det sa att TV och video representerar 

tillvaxten i manniskors liv av fiktionsandelen under.dygnets tirnmar.I-+3 Manniskors real

inkomster okade under 1980-talet. vilket gav stbrre utrymme for bokinkop (trots hoga 

bokpriser) och bockernas fysiska tillganglighet okade, backer salufOrdes nu sa gott som 

overalJt.I-+4 Bokklubbarna vann en betydande del av bok-marknaden, dels genom att 

locka till sig nya Hi.sare, dels genom expansion pa bokhandelns och bibliotekets be

kostnad.I-+5 Nar bibliotekts vantelista paden onskade boken var fOr lang lag det nara till 

hands for Hi.ntagaren att sjaly ga ~t och kopa boken. Det blev ·ant mer tydligt att biblioteket 

mer eller mindre levde i sin egen varld och inte kande till eller i tillracklig utstrackning 

kunde tillfredsstalla lantagamas behov. Hosten 1989 kom den s.k."ESO-rapporten", en 

rapport ti II Expertgruppen for studieri offentli & ekonomi. 146 Rapporten visa de pa min skat 

antal utlan samt okade kostnader pet enskilt Ian, rapporten efterfragade en omprovning av 

resurserna. Utgifterna for biblioteksverksamheten okade trots att de matbara resultaten 

visade pa minskad verksamhet. GOK-projektet var ett forsok att fa mer for pengama 

genom att tillgodose lantagamas onskemal, minska tiden fran lantagaroriskem~ll till det att 

lantagaren far boken i han den samt att arbeta rationellare och organisera samlingarna sa att 

besokarna hittar sjalva i storre utstrackning. 1-+7 
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Nar utlaningen kraftigt minskade borjade det stallas krav pa att biblioteken skulle visa upp 

matbara resultat, det kravdes bevis pa att biblioteket fyllde en funktion i samhallet och att 

det utnyttjades i avsedd utstrackning. Inom biblioteksvarden blev man pa vissa hall 

upprord eftersom man menade att biblioteket gjorde sa mycket som inte syntes och kunde 

matas i siffror.l-+8 Kvalitet sags vara svart att mata och det finns inga exakta matt pa vad 

som i biblioteksvarlden ar kvalitet, vilket ofta blir ett problem for biblioteken eftetsom det 

som inte gar att beskriva inte heller gar att forandra.l-+9 Detta stammer sakert val overens 

rued den frustration sorn fanns inorn biblioteksvarlden. Nar 1980-talets hogkonjunktur 

vande i Uigkonjunktur och komrnunemas ekonomi blev allt samre fick biblioteken sig allt 

mindre pengar tilldelade och kraven pa att biblioteken skulle vara kostnadseffektiva blev 

annu storre an tidi gare. Nedlaggningshotet hangde orovackande over i synnerhet de 

mindre folkbiblioteken. Att det fanns ekonorniska ramar for verksamheten var givetvis 

inget nytt far biblioteken, men att ha ekonomin sa allerstades narvarande upplevdes av 

m3.gra som en rnojlighet, av andra som ett hot.! 50 Mot slutet av 1980-talet var biblioteken 

en av de verksamheter som drabbades hardast av kommunernas sparprogram. Anslagen 

till medieinkop frystes, personalen rninskades och oppettiderna skars ned. Bibliotekens 

filialverksamhet sags over och pa sina hall borjade man att diskutera mojligheten att 

avgiftsbeHigga boklan eller att ta betalt for h'inekorten.l51 

Ett uttryck for att visa pa att biblioteken drabbades alltfor ha.rt med de ekonomiska 

nedskamingar sorn gjordes var nationalkampanjen "Radda biblioteken", som genom

fordes 1992. Initiati vtagare var Sveriges forfattarforbund, som tyckte att det gatt for l<ingt 

med ekonomiska nedskamingar och nedlaggningar av bibliotek.L52 Under paroller som 

"Stoppa biblioteksslakten!", "Forsvara de fria biblioteksH'tnen!" och "Stifta en svensk 

bibliotekslag!" manacles det till kamp far de svenska biblioteken.L53 
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. . 
Man saknarord. 

.Biblioreket ar dirt .. 

En av de a/fischer sam anvandes i 

kampanjen "Biblioteket iir Ditt! ". 

Vid 1990-talets borjan befann sig Sverige, liksom 

resten av vastvarlden, i en situation dar den offentliga 

sektom hotades av stora ekonomiska nedskarningar. 

For de svenska folkbiblioteken innebar detta ett 

undergravande av natverket biblioteken emellan. 

Bibliotekstjanst (Btj) och Sveriges Allmanna 

Biblioteksforening (SAB) startade med anledning 

harav en nationell kampanj benamnd "Biblioteket ar 

ditt", vilken pagick mellan 1992-1994. Syftet med 

projektet var dels att forhindra politikerna att bryta 

ned vad som under Hing tid byggts upp och vad som 

kommit att framsta som en modell, dels att gora 

allmanheten medveten om att biblioteket ar till for just 

dem. Med positiv statistik och illustrativa exempel 

ville man uppmarksamma politiker och allrnanhet 

pa vad som hell pa att hand a. Kampanjen genom

fordes bl,.a. med affischer dar t.ex. valkanda och 

respekterade svenskar uttalade sig om vad biblioteket 

betytt och betyder just fOr dem. Dessa affischer spreds sedan pa biblioteken och annonser 

sattes in i ett flertal nationella tidningar. Kvallspressen stallde ocksa upp och sponsrade 

med annonsplats. 154 Satsningen blev upptakten till en intern kampanj som syftade till att 

langsiktigt forbattra bibliotekets service genom att personal en tvingades att se pa verksam

heten med besokarens ogon. t 55 

De svenska biblioteken har stora kvaliteter och en i grunden humanistisk och positivistisk 

manniskosyn och dear en av kommunens mest uppskattade, besokta och lattillgangliga 

verksamheter. Men dessa fordelar far inte tas som en ursakt for att negligera negativa 

inslag i verksamheten, i synnerhet inte i tider nar bibliotekets existens ifragasatts och 

hotas. Biblioteket maste utstra.J.a forandringsvilja och vara berett att omprova for att kunna 

overleva.I56 

Det var frarnst budgetnedskamingar, minskat antal utlan och krav pa kostnadseffektivitet 

som fick tankama bakom GOK-projektet att vaxa fram. Man ville se om det gick att fa ut 

mer for skattepengama och man ville visa pa matbara resultat. Det g~illde ocksa att vidga 

deltagandet i kulturlivet. A vsikten med GOK-projektet var att prova om det med ganska 

enkla medel gick att vanda den negativa utvecklingen. Forandringama i biblioteks

verksamhetens forutsattningar innebar krav pa fomyelse. Det fanns, enligt Christina 

Persson, en oro hos Statens Kulturdid fOr van de svenska folkbiblioteken var pa vag och 

om de skulle overleva. Birgitta Modigh menar att Statens Kulturrad ville initiera en debatt 
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: om bibliotekens urval. Det fanns en nyfikenhet pa vad som skulle banda om man borjade 

att ti!Himpa inkop pa efterfragan. Svenska folkbibliotek lever i en stark folkbildnings

tradition med rottema i folkbildningsrorelsen. Skall biblioteket fortfarande ha en under

visande roll eller skall det vara en ren serviceinstitution? Vern skall avgora mediaurvalet 

nar resursema minskar- bibliotekarien eller ltmtagaren? 

Redan pa 1981 ars SAB-konferens sade en representant for Statens Kulturrad att 

biblioteket aktivt bar presentera sitt materiel och "stimulera till anvandning. Darutover att · · 

materialet bor goras tillgangligt, overskadligt och Hittatkomligt samt att det borde vara en 

!Onsam investering att uppHi.ta 10-15% av hyllutrymmet at exponering och skyltning av 

materialet.157 Pa samma konferens taJades det om tankbara atgarder infor 1980-talet, en 

av dessa var, enligt Sigurd Mohlenbrock, "en oversyn av bibliotekens urvalsprinciper och 

bokinkopspolitik".J58 Det talades ocksa pa konferensen om att en stor.del av personalens 

tid gar at till forhandlingar, diskussioner, kurser och andra. sysslor som i lantagarens 

ogon integer nagot direkt och synligt resultat. 

Statens Kulturrad skriver i ett PM angaende GOK-projektet att biblioteksverksamheten ar 

mer anpassad till personalen an till besokama och att ovana besokare bar svart att finna 
sig tillratta i biblioteket. Man menar att sattet att exponera medierna kunde fOrenklas samt 

att regler och rutiner kunde forbattras och goras mer anvandarvanliga.159 Ants Viinnan pa 

Svenska Kommunforbundet menade att krisen inom folkbiblioteken inte hade sin grund i 

brist pa resurser utan att faran lag i stagnation och idetorka. Biblioteken har, enligt 

Viirman, att valja mellan fomyelse och fortsatt existens eller att fortsatta som tidigare ocb 

forsvinna. 1 no Kanske hade folkbiblioteken nu kommit till nagot slags vagskal dar det 

gallde att ta sUillning till vad man skulle gora at de dalande utlaningssiffrorna och 

manniskors minskade intresse for vad biblioteket hade att erbjuda. Pa vissa ball inom 

biblioteksvarlden borjade man inse att den har gfmgen skulle det bli biblioteken som 

skulle Hi anpassa sig till sin publik och inte tvartom. 

Birgitta Modigh pa Statens Kulturrad skrev, i samband med projektets 

inledningsarbete, att avsikten med projektet inte var att sprida normer for hur biblioteks

arbete skall bedrivas utan att visa pa olika arbetsmetoder. Modigh menar att de svenska 

biblioteken ser likadana ut, gar samma saker pa samma gang och koper in samma backer, 

vilket forvanar utUindska kollegor. Vidare skriver hon att det finns ett motstand mot "nya" 

medier och och nya satt att arbeta med mediema och att det ar viktigt fOr Statens Kulturrad 

att visa pa andra fOrballningssatt till verksamheten. A vsikten med GOK-projektet var att 

starta en forandringsprocess och omsatta ideerna i praktiken .l61 GOK-projektet 

initierades av Statens Kultum}d och benamndes forst "kulturradsprojektet" och avsag 

"utveckling av mediahantering" .162 I februari 1991 halls det forst a samman tradet pa 
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Statens Kulturrad tillsammans med representanter fran de tre bibliotek som anmalt sitt 

intresse for GOK-projektet och det drags upp riktlinjer for projektet. Man enades om att 

skapa fomyelse utan att Uigga ut biblioteket pa entreprenad. De tre deltagande biblioteken 

fick sedan sjalva satta upp enskilda m~H som passade just deras speciella forhallanden. 

Med GOK-projektet ville man, enligt Christer Bergqvist (projektansvarig for GOK

projektet i Kalmar) och Jan Herstad (kulturchef i Kalmar), undersoka v.ad som blev 

resultatet om l~mtagarna till viss del direkt och utan moraliska hinder fick styra inkopen. 

Dessutom var man in om biblioteksvarlden nyfiken pa om det fanns fog for farhagorna om 

att biblioteket da skulle oversvammas av datig underhallningslitteratur. Med efterfrage

styrda inkop avses inte en bart att lantagaren direkt styr inkopen utan ocksa att biblioteken 

koper in mer backer inorn amnesomraden som efterfragas mycket. Syftet var att krossa 

det intressemonopol som bibliotekariekaren hade nar det gi:Hlde de amnesomraden som 

skulle fa storst representation pa biblioteket, da folkbibliotekens mediabestand ofta 

tenderat att ha en overrepresentation av humanistisk och samhallsvetenskaplig litteratur. 

Detta till en viss del beroende pa dagens bokutgivning, men ocksa pa bibliotekariekarens 

utbildningsmassiga bakgrund, som ofta varit just humanistisk eller samballs

vetenskaplig. 163 De svenska biblioteken bar, menar de, inte ansetts vara sarskilt lyhorda 

for inkopsfOrslag fran biblioteksbesokama ocb har inte heller uppmanat till inkopsfOrshtg. 

Den inkopspolicy sorn funnits kan sagas ha varit mer bestandscentrerad an kuild

centrerad. l6-t Mycket av den bavdvunna verksamheten ifdtgasattes n ar kommunema hade 

daligt rned pengar och biblioteken fic.k rninskad ekonomisk tilldelning. Det blev viktigt att 

effektivisera, rationalisera och decentralisera genom mal - och ekonomistyrning.165 

Christina Persson menar att det l:ig i tideri med de ideer som aterfinns i GOK-projektet. 

Det skulle vara kundinflytande isUillet for produktinflytande. Det bar bli vit en all man trend 

att kunden skall styra den offentliga sektorn, den sorn rned sina skatternedel finansierar 

· verksamheten vill vara med och paverka. 

Vid framarbetande av ideer till GOK-projektet hamtades inspiration fran enskilda bibliotek 

i Tyskland och Danmark. Detar i synnerhet de tyska biblioteken som fatt sta forebild for 

GOK-projektet. 
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5.2.1 Forebild 1: Tyskland 

Forebilden for GOK-projektet ar "det tredelade biblioteket" i staden Guthersloh, belagen 

seder om Hannover i mellersta Tyskland. Det tredelade biblioteket inuebar att biblioteket 

delas in i tre zoner med olika inneh31l och syfte. Forst en mer lattillganglig zon, sedan en 

zon med mer traditionell uppstallning och slutligen ett magasin. Det finns ett flertal sadana 

tredelade bibliotek i Tyskland, varav Heinz Edmunds bibliotek i Munster var det forsta. 

Biblioteket i Gtitberslob hor dock till de mer valutvecklade. Orom och Thorbauge menar 

att det ar "det fOrste bibliotek, der har gjort modellen til udgangspunkt for et nybyggeri" 

och man bar dar latit besokarna sta i centrum for verksamheten. Biblioteket i Gtithersloh 

ar dessutom speciellt pa sa vis att ett bokforlag aktivt gatt in och stottat ett nytankande i 
bibliotekssammanhang. Biblioteket ar skapat sam ett aktiebolag och ags till 51% av 

kommunen och till49% av stiftelsen Bertelsmann Stiftung.166 

Det forsta som moter besokaren i gtitherslohbiblioteket ar en lattillganglig narzon dar i 

synnerbet de ovana ocb forvirrade lantagarna skall lockas in i biblioteket. Den skall 

fungera sam en lustfylld bokmarknad, dar Uintagarna kan finna det nya, efterfn'igade och 

attraktiva bestandet. I narzonen exponeras bockerna sam i bokbandeln med framsidan 

mot besokaren, vilket man menar ser mycket trevligare ut. De ofta spannande bok

omslagen lockar fler till lasning an anonyma bokryggar. Dessutom anvander man inte 

nagot av de traditionella klassifikationssystemen, utan medierna skyltas istallet upp i 8- ro 
stycken olika amnesgrupper. Jnom narzonen skall det inte finnas mer an 10-15% av 

bibliotekets totala mediabestand ocb bockema skall flyttas darifran nar de inte langre liinas 

ut sa ofta. Allt inom narzonen skall vara overblickbart och darmed latt att hitta. Man 

bryter pa sa satt mot de in om bi blioteksvarlden gangse monstren. I den om lantagar

orientering bar overforts till bade byggnad ocb arrangemang, liksom presentation. 

Langre in i biblioteket finns en zan med en mertraditionell uppstallning, dock 

harman fort samman narbeslaktade amnen . Bland bockerna over t.ex. olika lander bar 

man placerat aven AV -medier, videofilmer ocb tidskrifter som behandlar amnet. Detar 

mediets amne som ar det vasentliga, inte dess form. Bockerna ar systematiskt ordnade 

och uppstallda i bokstavsordning. Det ar ocksa har, i den traditionella zonen, som 

bockerna placeras nar de inte langre bar sa hog utHiningsfrekvens. 

Den tredje zonen ar magasinet dar bockerna placeras tatt och dar man placerar 

medier sam inte har sa hog utH'mingsfrekvens. I det gi.itberslohinspirerade Fredriksbamns 

bibliotek i Danmark ar ocksa magasinet i star utstrackning tillgangligt for lantagarna. I 67 
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Statens Kulturrad bekostade i november 1990 en studieresa till Gtithersloh for represent

anter fran de tre bibliotek sam senare skulle komma att deltaga i projektet samt tva 

delegater fran Statens Kulturrad. Biblioteket i Gtithersloh har i bi bliotekskretsar bli vit 

kant for sina okonventionella metoder att skapa ett ltmtagarvanligt bibliotek. 16R Anna

Christina Rutqvist, davarande bibliotekschef i Ornskoldsvik, menar att biblioteken i 

Tyskland ar mycket effektiva och utfor manga kvalitetsmatningar. Syftet med resan var att 

fa till stand en diskussion om hur dessa ideer skulle kunna appliceras pa svenska fi>r

hallanden.l69 Tanken bakom det tredelade biblioteket ar, enligtChrister Bergqvist, "att 

satta den ovane besokaren i centrum utan att for den skull gora det svarare for den 

vane".l70 I Sverige sags biblioteken i vissa avseenden ha haft personalen och devana 

lantagama som utgangspunkt, i synnerhet galler detta kataloger, hylluppstallningssystem, 

inkopsrutiner och bokinkop. den bakomliggande tanken med det tredelade biblioteket ar 

att satta den ovane besokaren i centrum.17J 

5.2.2 Forebild 2: Danmark 

Den andra forebilden for GOK-projektet finns i Fredrikshamns och Otterups bibliotek i 

Danmark. Dessa bibliotek hade inte lika stor betydelse for framvaxande av de ideer som 

kom att fonnas i GOK-projektet, men ar inte betydelselbsa. Det finns heller inte sarsldlt 

mycket dokumentation om dessa bibliotek i det skriftliga material som tillkommit under 

den tid GOK-projektets ideer skapades. 

Biblioteket i Fredrikshamn pa Jylland ar uppbyggt pa sa vis att besokaren redan vid 

entren skall ha god overblick over lokalerna och .att denne i sa stor utstrackning som 

mojligt sjalv skall finna det han eller hon soker. Dessutom har det upplevts som viktigt att 

lata det faktum att Fredrikshamn ar en industristad satta sin pragel pa biblioteket.1 72 

Otterups bibliotek pa Fyn ar speciellt sa till vida att det direkt hamtat inspiration fran 

biblioteket i Gtithersloh och infort det s.k.tredelade biblioteket. Av befolkningen i Otterup 

ar ca 10% vana lantagare och 40% ovana. Biblioteket tog nar det startades i slutet av 

1980-talet den sistnamnda gruppen, som kom att kallas "de biblioteksfOrvirrade", som 

utgfmgspunkt for sin verksamhet.l73 

Alia GOK-bibliotek deltog inte i de resor som anordnades, det var Kalmar som var mest 

aktivt paden punkten. Varen 1991 begav sig 18 personer fran Kalmar kulturnamnd, 

bibliotekspersonal samt Statens Kulturrad ivag pa en studieresa till biblioteket i 
Fredrikshamn. Representanter fran Kalmar gav sig ocksa ivag till bibJjoteket i Otterup pa 

Fyn. 39 



5.3 En kort presentation av de tre GOK-biblioteken och deras 

forutsattningar 

Statens Kultum'ld har utsatts for mycket kritik for att till viss del ha finansierat GOK

projektet. Kritikemas argument har v<~:rit att deltagande bibliotek borde kunna genomfora 

projektet inom den ordinarie verksamheten utan statsbidrag och att projektet strider mot 

gallande kulturpolitiska mal. Fran Statens Kulturrads sida harman forsvarat sig nied att 

projektet kan anses vara av allmant intresse och for kostsamt att driva i egen regi;samt att 

det har karaktaren av ett samverkansprojekt.17-t 

5.3.1 Kalmar bibliotek 

Kalmar ar en stad i sydostra Smaland som ocksa ar residensstad i H-lan. Staden har, 

enligt Nationalencyklopedin, 56 498 invanare ( 1992) varav drygt 31 000 bor i tatorten 

Kalmar. Staden har i historien spelat en framtradande roll som motesplats i medeltidens 

nordiska politik med hojdpunkt vid bildandet av Kalmarunionen 1397. Med anledning av 

att det nasta ar ar 600 ar sedan unionen bildades har Kalmar utsetts till Nordens huvud

stad 1997 . Tillverkningsindustrin i kalmaromradet domineras av verkstads- och 

livsmedelsbranscherna och sysselsatter 25% av kalmarborna. Kommunens naringsliv 

domineras av tjanstenaringsgrenarna (med landstinget ocb kommunen som de stOrsta 

arbetsgivarna), som svarar fOr 2/3 av arbetstillfallena. Kalmar kan karakUiriseras som en 

gammallardomsstad ocb dar finns en hogskola, dessutom bar staden ett anrikt stifts- och 

gymnasiebibliotek. Biblioteket lever, enligt Ylva Mannerheim, "i syrnbios med 

lansbiblioteket". Biblioteket bar vi dare "ett stort ocb av havd ytterst summariskt gall rat 

bokbestand ocb lexikografen John Rosens donation som bildade stommen i det 1922 

inrattade stadsbi blioteket'' .17 5 Kalmar stadsbibliotek ar lansbibliotek med det ansvar det 

innebar nar det galler bl.a. bevarande av samlingama. Biblioteket bar Hinge fort en relativt 

progressiv bibliotekspolitik och det har funnits en oppenhet gentemot lantagarna. Bade 

huvudbiblioteket och filialbiblioteken ar anslutna till GOK-projektet. I Kalmar satsade 

man pa att ge buvudbiblioteket en kraftig ansiktslyftning, ett belt nytt skyltprogram samt 

orngruppering av byllor och hestand med det tredelade biblioteket som fOrebild och en ny 

gemensam disk. Man skulle skapa ett oppet narmagasin med delar av det aldre bestandet, 

cafe och tidningsrum. Besokaren skulle redan vid entren kunna orientera sig i hela 

biblioteket.J76 



5.3.2 Ornskoldsviks bibliotek 

Ornskoldsvik ar en stad med 59 800 invanare. Staden harbargerar tva stora export

industrier; pappersmassafabriken MoDo samt Hagglunds scm tillverkar pansar- och 

tunnelbanevagnar. Den davarande bibliotekschefen Anna-Christina Rutqvist beskriver 

Ornskoldsvik scm en ung arbetarstad dar man satsar mycket pa att f:'l ungdomar scm 

studerar att stanna kvar i .hemtraktema.I77 

Huvudbiblioteket ar det enda av biblioteken i kommunen scm helhjartat ar 

med i GOK-projektet, filialbiblioteken har tagit till sig enskilda ideer. I bmskoldsvik har 

man framst satsat pa hojning av personalens kompetens, bokurval och bokinkop.l78 

Statens Kultum1ds handlaggare for GOK-projektet1 Birgitta Modigh, tycker 

att GOK-projektet inte bar givit riktigt det utslag i Omskoldsvik som man forvantat sig. 

Anledn_ingen ar att Omskoldsviks bibliotek redan innan projektets start "hade scm policy 

att kopa generost aven av popularlitteraturen". Att det Hinge funnits en generos installning 

gentemot popularlitteratur beror pa den lokala lantagarstrukturen. GOK-projektet har 

heller inte medfort nagon namnvard debatt i brnskoldsvik eftersom GOK-projektet 

egentligen inte tillforcte nagonting nytt i fraga om "brnskoldsviksbornas mojlighet att 

paverka" .1 79 

5.3.3 Linnestadens bibliotek 

Linnestadens bibliotek ingar i ett stOrre bibliotekssystem och ar det enda bibliotek i detta 

system scm valt att ansi uta sig till GOK -projektet. Biblioteket i .Linnestaden var helt nytt 

da det anslot sig till GOK-projektet och projektets ideer kunde tilHimpas direkt pa det 

nystartade biblioteket. Det fanns inga gamla traditioner, invanda rutiner eller redan upp

byggda system att riva ner. Ulla Forsen, bibliotekets utvecklare, skriver alt biblioteket 

stod infor en "spannande uppbyggnad" och att "alit ar nytt och kan provas forutsattnings

!Ost".I 80 Uintagarinflytandet over bokurvalet var stort redan fran starten av biblioteket 

och personalen gick ut till foreningar och olika lokal grupper for att "forankra verksam

heten i stadsdelen" .1 8 1 

Stadsdelen Linnestaden hade i borjan av 1995 nastan 29 500 invanare.l82 

Christina Persson, bibliotekschef, menar att befolkningen i Linnestadens stadsdel till 

stOrsta delen bestar av en valutbildad medelklass , dar relativt manga ar vana biblioteks

besokare och kanner till hur ett bibliotek fungerar.ts~ Det bor manga valutbildade 

manniskor i stadsdelen och i folkmun benamns det ibland som "ett fashionabelt omrade". 

Persson anser att invanama i Linnestaden ar manniskor med ett brett perspektiv och att 
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bibliotekspersonalen darfor kan tillata sig att satsa pa lite mer "udda" amnen som t.ex. 

alternativ medicin, jungiansk litteratur och newage-litteratur. Biblioteket skall, enligt 

Persson, vara ett litet bibliotek som speglar Linnestadens demografiska samrnansattning. 

"Besokaren ges ocksa rnojlighet att sjalv soka 'sin sanning' genom att biblioteket 

tillhandah3.1ler t.ex. 'altemativt vetande' (naturmedicin, altemati v filosofi och psykologi 

m.rn.) bredvid traditionell filosofi och skolmedicin",18-f 

En enkatundersokning ger vid handen att Linnestadens bibliotek besoks av 

ungefar Iika rnanga kvinnor som man. Aldersmassigt dominerar aldersgruppen 26-40 ar 

(40%), foljt av 41-65-aringarna (22%). Vidare ar 33 % av de sorn besoker biblioteket 

forvarvsarbetande, foljt av universitetsstuderande (19 %) och pensionarer (14 %).185 

Fram till 1994 har ungefar 4 000 lanekort skrivits ut pa Linnestadens 

bibliotek, men Persson menar att det ar omojligt att saga hur manga lantagare biblioteket 

har eftersom lanekortet ar giltigt pa alla Goteborgs folkbibliotek. Det innebar att 

Linnestadens bibliotek kan ha ett okant antal H\.ntagare som fatt sina lanekort utskrivna p~ 

andra goteborgska folkbi bliotek an just Linnestadens. Antalet besokare pa Linnestadens 

bibliotek uppgar varje dag till ca 400. Det ar, enligt Persson, inte pa nagot satt en 

exceptionell siffra, men det ar en relativt hog siffra for ett bibliotek av Linnestadens 

storlek. 

5.4 Sammanfattning 

GOK-projektet har fatt sitt namn efter begynnelsebokstaverna pa de tre deltagande 

biblioteksstaderna: Goteborg, Kalmar och brnskoldsvik. Projektet pagick mellan 1991 

och 1993 respektive 1994. Projektet finansierades till halften av medel fran Statens 

Kulturrad, till halften av den egna kommunens budget. Fran Stat ens Kulturrad utgick fyra 

riktlinjer som det stod de enskilda biblioteken fritt att tolka: 

1. Omprovning av kvalitetsbegreppet 

2. Hojning av servicekvaliteten 
3. Lantagaranpassning och brukarinflytande · 

4. Provning av vad folkbildningsbegreppet innebarfor 1990-talets folkbibliotek 

1980-talet innebar, efter en lang period av relativt god ekonomisk expansion, ett smart

samt uppvaknande for manga bibliotek nar utlaningssiffrorna borjade att sjunka. 

Biblioteken kan fram till dess sagas ha levt en ganska bekvam och kravlos tillvaro. Det 

minskade antalet utlan sades dels bero pa kabel-TV och videos genomslagskraft, dels pa 

att manniskors realinkomster okade, vilket gav okat utrymme for bokinkop nar btickemas 

fysiska tillganglighet okade genom att de salufordes overallt och bokklubbarna 
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expanderade. Den s.k. "ESO-rapporten" som kom 1989 visade pa minskat antal utlan och 

okade kostnader per enskilt Ian och det efterfragades i rapporten en omprovning av 

resurserna. I dessa tider av lagkonjunktur och nedskarningar i den offentliga sektorn 

kravdesdet att biblioteken skulle vara kostnadseffektiva och hot om nedHiggning kom pa 

vissa Mil att bli verklighet. Dessa budgetnedskarningar, minskade utlaningssiffror och 

krav pa kostnadseffektivitet lag bakom tankama pa det som sa smaningorn skulle be

namnas GOK-projektet. Man stravade efter att fa ut mer for skattepengama, visa pa mat

bara resultat och vidga deltagandet i det offentliga kulturlivet. Det gallde att vanda den 

negativa utvecklingen och fa till stand fOrnyelse inom bibliotekssektom. Man ansag pa 

Statens Kulturrad att biblioteksverksamheten var mer anpassad till personalen an till 

besokama och att ovana besokare hade svart att finna sig t-ill ratta i biblioteket och ville 

forsoka att skapa en verksamhet mer inriktad pa anvandamas behov. Med GOK-projektet 

ville man visa pa olika arbetsmetoder, da man ansag att svenska bibliotek var alltfor lik

artade sinsemellan. Det fanns fran Statens Kulturads sida en nyfikenhet pa om det fanns 

fog for farhligor om att biblioteket skulle oversvammas av d~Hig underhallningslittteratur · 

om brukama fick vara med vid bokbestandets utforrnande. Man ville krossa det intresse

monopol som traditionellt sett innehavts av bibliotekariekaren. 

Vid utformandet av GOK-projektet hamtades inspiration fran bibliotek i 

Tyskland (Giithersloh) och Danmark (Fredrikshamn och Otterup). Darifran hamtades 

t.ex. iden om det tredelade biblioteket dar biblioteket delas upp i tre zoner: en mer HHt

tillganglig zon med hogaktuelllitteratur, en med mer traditionell pragel och slutligen ett 

magasin. 

Kritik har riktats mot Statens Kulturrad for att till viss del ha finansierat GOK-projektet, 

men pa Statens Kulturrad ansag man att projektet var av allmant intresse och att det var 

. for kostsamt for att kunna drivas helt i egen regi. De tre GOK-anslutna biblioteken har 

mycket olika forutsattningar och verksamheten bor bedomas darefter. Linnestaden var vid 

anslutningen till GOK-projektet ett nyupprattat stadsdelsbibliotek och det enda GOK

anslutna biblioteket i Goteborg. Ornskoldsvik kan beskrivas som en ung arbetarstad och 

ett bibliotek dar lantagarinflytande och inslag av popularlitteratur inte var nagot belt nytt. 

Kalmar skulle snarare sagas ha karaktaren av gammal Hirdomsstad och hela biblioteks

sytemet ar i Kalmar anslutet till GOK-projektet, dessutom har Kalmar lansbiblioteks

ansvar. Avsikten fran Statens Kultum'ids sida var att tre bibliotek med helt olika forut

sattningar skulle deltaga i GOK-projektet eftersom man da skulle kunna se hur projektet 

kunde appliceras pa till synes olika bibliotek.Nackdelen ar givetvis att det inte gar att gora 

nagra direktajarnforelser biblioteken emellan. 
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6 GOK-PROJEKTET.: KALMAR 

Kalmar stadsbibliotek fl yttade under 1984 in i nya 

lokaler och utsags 1988 till Arets bibliotek av 
riksdagens kul turutskott, forfattarforbundet, 

foretagarforbundet, DIK och biblioteken. Nar 
biblioteket fick utmlirkelsen boijade man inom 
kulturforvaltningen att fundera pa fOrnyelsearbete 
inom biblioteksvarlden. Man ville ifragasatta de 

gamla invanda biblioteksrutinema, instlillningen 

till lantagama och de skrivna och oskrivna I agar De tva gokar som pryder bibliotekets 

om finkultur respektive bigkultur som ofta lanekort gor sigflygfardiga. 

aterfinns inom bibliotekarielcaren. I· november 
1990 fick representanter fran Kalmar stadsbibliotek och Kalmar kulturforvaltning folja 
med pa den av Statens Kulturrad anordnade studieresan till Gtithersloh och fick dar, 
enligt egen utsago, "blodad tand". Darfor boijade man att tillsammans rned de tva andra 
komrnunema och Statens Kulturrad diskuter; hur man skulle kunna applicera dessa ideer 
pa svenska fOrhallanden. Kalmar kultumamnd var enig nar den i september 1990 be-

slutade att tillstyrka det trdiriga projektet.186 Under varen 1991 genomford~s. som ett Jed 

i forberedelsearbetet, i Statens Kulturrads regi en studieresa till Danmark och i det 
efterarbete som sedan skedde i Kalmar formades mottot "hellre overtrarnp an under

latelse" ,187 Finansieringen av arbetet kring GOK-projektet skedde dels genom bidrag fran 

Statens Kulturdid, dels genom anslagna medel fran Kalmar kultumamnd. Dessutom bar 
Kalmar bibliotek genom bidrag fran Uinsarbetsnamnden under kortare eller langre 

perioder kunnat utOka personalresursema.188 

6.1 Projektets genomforande 

I Kalmar bestamde man att samtliga bibliotek inom kommunen skulle bli tva- eller 

tredelade inom projektets trearsperiod och att man skulle tillampa en liberalare inkops

politik. Alia biblioteksenheterna skulle under projektperioden ha en mycket generos 

instlillning tilllantagarnas efterfragan.t89 Biblioteksbesokarens upplevelse av personalens 

service sades vara mycket betydelsefull for marknadsfOringen av bibliotekets tjanster. 

Den lantagare som befogat eller obefogat upplever att han eller hon blivit felaktigt bemott 

kan ge biblioteket ett daligt rykte, som kan vara svart att tvatta bort. En nojd lantagare ar 
daremot den basta PR biblioteket kan fa. "God service ar darfor ett av vara basta medel 
fOr att behalla vara besokare och eventuellt fa nya" skriver Christer Bergqvist (ansvarig 

fOr GOK-projektet i Kalmar).t90 44 
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Det upprattades ett rorligt bokbestfmd, vilket skulle cirkulera mellan de olika filialerna. 

Boksamlingarna skulle genomga en kraftig gallring, snabbare inkop och effektuering av 

reservationer samt genomforande av nya inrednings-, skyltnings- och marknadsfOrings

ideer. Darutover skulle man bl.a. forsoka att na nya grupper. 191 Ett samarbete med bok

handeln om bestsellers inleddes och personalen utbildades i etik och kundbemotande. 

Informations- och lanediskama placerades mer centralt i lokalema och snedsUillda hyllor 

med hjul inkoptes for att kunna exponera bockema pa ett mer attraktivt satt samt for att 
underlatta for lantagare och personal. Jnkop gjordes pa efterfragan och utomstaende 

experter radfragades vid inkop.l92 Till inkop pa efterfragan avsattes 5 % av det totala 

medieanslaget, detta for att uppmuntra de Hl.ntagare som inte vander sig till informationen 

for att onska backer och "fa en sammansattning av bokbest~mdet som pa ett battre satt 

speglar kalmarbomas behov utan att den smala litterature·n kommer i kHim" .193 De rikt

linjer biblioteket skulle stodja sig pa vid inkop var lokala politiska mal, upptagnings

omn'ldets sociala struktur och efterfdigan. Riktlinjerna var "ett forsok att hitta en tredje 

vag som bygger pa en blandning ~v lokaltformulerade kultur- och informationspolitiska 

mal samt efterlragestyrda politiska inkop" menade man inom Kalmar kultumamnd. Det 
gjordes dock ett forbeha.ll nar det gallde efterfrageinkopen i form av att biblioteken inte 

skulle tillhandahalla medier som pa ett utstuderat satt spekulerar i vald, sex eller fOrdomar 

eller som uppenbart propagerar fOr ras- eller konsdiskrimenering eller forfoljelse mot 

oliktankande. I 9~ 

Gallringen pa Kalmar stadsbi bliotek sags lange ha varit eftersatt. Medietillvaxten pa 

huvudbiblioteket var under 1980-talet alltfor stor for att kunna fortga pa samma satt och 

rr.&let maste darfor pa sikt bli en nolltillvaxt. Gallringen borde, menade man, ske med 

fornuft. De oppna hyllorna skulle erbjuda ett frascht, attraktivt och lattatkomligt hestand 

och hyllorna skulle inte vara fyllda mer an till 2/3. Skonlitteratur (lyrik och dramatik 

undantaget) som inte lanats ut sedan 1988-12-31 skulle inte sta i oppen hylla och lag

frekventa becker skulle inte sta framme i mer an ett exemplar. Den kraftiga gallring av 

bokbestandet som genomforts pa filialema resulterade i okad utlaning och att becker som 

annars skulle sta inklamda och svaratkomliga i hylloma genom exponering kunde goras 

synliga och finna nya lantagare. Pa filialema sku11e sma permanenta och stora cirkuler-

ande bokbestand inforas.t95 

Innan besekaren gar in i huvudbibliotekets lokaler mots han eller hon av Cafe Biblan, de 

uppradade telefonkatalogerna och mejlighetema till att hanga av sig ytterklader. Inne i 
sjalva biblioteket mots besokaren, enligt iden om det tredelade biblioteket, forst av de 

medier som anses vara mest efterfragade och sedan av de backer som ar lite mindre 

efterfragade. I detta eppna magasin finns ocksa den permanenta utstallningen 
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"Bibliotekets rotter", som sags spegla biblio,teksvasendets historia i Kalmar fran mitten av 

1800-talet ocb fram till idag. Samtliga becker i utsUHlningen ar till beman. Den ovane 

besokaren kan styra stegen mot den elektroniska informationstavla dar besokaren genom 

att indikera det amnesomrade man ar intresserad av far veta var i biblioteket dessa becker 

finns placerade. Medierna ar, aven pa detta bibliotek, uppdelade i olika temaavdelningar. 

Det finns ett flertal datorer utplacerade i bibliotekslokalen for att besokaren sjalv skall 

kunna soka i bibliotekets datoriserade katalog. Vid varje dater finns upplysning om att 

den som sa onskar bar mojligbet att Hi.mna ett inkopsforslag pa den bok man tycker 

saknas. Den som ar intresserad bar mojligbet att via tva datorer uppkopplade till Internet 

soka information. Kalmar kulturforvaltning bar for ovrigt en egen bemsida pa natet. 

Besokaren bar mojligbet att via sin knapptelefon, till kostnad av ett lokalsamtal , na 

TELEBOK dar man bl.a. kan fa information om bibliotekets oppettider ocb boktips. 

Bibliotekets in- och utlaningstrans~ktioner skots pa traditionellt vis genom bibliotekarien 

vid lfmedisken, men besokaren bar mojligbet att sjalv skota detta via sarskilda in- ocb 

utlaningsapparater. Dock kravs det att lantagaren hailer en personlig kod i minnet. 

Besokaren erballer vid varje in- eller utlan i sjalvbetjaningsautomaten ett kvitto sam 

indikerar bur manga becker besokaren for tillfallet bar hernma samt eventuella forsenings

eller kravavgifter. Avsikten med att ge besokaren mojlighet att sjalv skota sina in-

respektive utb1n var att avlasta personalen ocb att undvika nya arbetsskador. 

For att aktualisera folkbildningsbegreppet till 90-talets utbildnings- och kunskapssamballe 

satsades det pa informationssokning for bl.a. Grundvux, Komvux och AMI, darutover 

inleddes ett samarbete med studieforbunden. Barbara telefoner inkoptes for att kunna ge 

battre service at telefonfragor.I96 

Dessutom genornfordes en s.k. icke-anvandarundersokning for att ta reda pa 

varfor en stor del av kommuninvanama inte besoker biblioteket. De kvantitativa malen 

ornfattade en okning av antalet Ian och antalet aktiva H'mtagare samt en okad omsattning 

per bok jamfort med motsvarande siffror under 1991 .l 97 

6.2 Sammanfattning 

Nar Kalmar bibliotek 1988 fick utmarkelsen Arets bibliotek borjade man att fundera pa 

fomyelse genom ifragasattande av gamla invanda biblioteksrutiner och installningen till 

brukama. Efter en av Statens Kulturrad anordnad studieresa till Gtithersloh borjade man 

att tillsammans med Linnestadens och brnskoldsviks bibliotek diskutera hur dessa ideer 

skulle kunna appliceras pa svenska forMllanden. Representanter fran Kalmar besokte 
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sedan ocksa bibliotek i Danmark. Finansieringen av GOK-projektet skedde till halften av 

Statens Kulturr~d , till haiften av Kalmar kultumamnd. Kalmar har aven periodvis kunnat 

forlita sig pa ekonomiska bidrag fran Lansarbetsnamnden for att kunna utoka personal
resurserna. 

Samtliga bibliotek i Kalmar blev i och med projektet tva- eller tredelade och kom att 

tillampa en liberalare inkopspolitik, dar man antog en generos insUillning tilll~ntagarnas 

onskemal om medieinkop. Man sag det ocksa som viktigt att uppmarksamma biblioteks

besokarens upplevelse av personalens service. Det upprattades ett rorligt bokbestand som 

sedan cirkulerade mellan filialerna. Genom en kraftigare gallring, snabbare inkop och 

effektuering av reservationer samt nya inrednings-, skyltnings. och marknadsforingsideer 

skulle manna nya grupper av lantagare. Bibliotekets riktlinjer vid inkop skulle stbdjas pa 

lokala politiska mal, upptagningsomradets sociala struktur samt efterfragan. Den kraftiga 

gallring som genomfordes pa filialerna ledde till okade utlaningssiffror och att tidigare 

undanskymda bocker genom exponering fann nya lantagare. Ett rent tekniskt service

moment som inforts ar Telebok, en telefonservice med upplysning om bi.a. bibliotekets 

oppettider och boktips. Ett annat ar de sarsk.ilda in- och utlaningsapparater .dar lantagaren 

sjalv kan skota sina in- och utlaningstransaktioner, detta for att avlasta personalen och 

undvika nya arbetsskador. Bibliotekarien skoter, om besokaren hellere vill det, om detta 

vid utl<iningsdisken. Med avsikten att aktualisera folkbildningsbegreppet inledde Kalmar 

bibliotek ett samarbete med bl.a. Komvux och de lokala studieforbunden. 
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7 GOK-PROJEKTET : ORNSKOLDSVIK 

Ornskoldsvik ar en industrikommun med stark foretagsamhet, dar tillverkningsindustrin 

arden dominerande branschen och tjanstesektom ar forhallandevis liten. Kommunen 

beslutade 1988 att bygga ett tjanstecentrum vid hamninloppet, centrat kom att fa namnet 

Arken. Det avsattes plats for ett nytt bibliotek eftersom man ansag att bibliateket med sin 

fOretagsservice, tillgang till databaser och informationsbanker "forhojer anlaggningens 

karaktar av ett kunskapshus". Biblioteket skulle pa sa vis bli "en lamplig motesplats for 

savl:il foretagare och hagskalestudenter sam for Ornskoldsviksborna" . I 98 Davarande 

bibliotekschef Anna-Christina Rutqvist menar i en intervju att bibliotekets placering i 

Arken var en mycket medveten satsning fran politikerna och "ett led i en stravan att 

bredda naringslivet genom att framja utvecklingen av den privata tjanstesektom ach hoja 

den lokalaindustrins kompetens".l 99 Det nya biblioteket i Arken invigdes 1993. 

7.1 . Projektets genomforande 

Omskoldsviks bibliotek deltog i GOK-projektet under.aren 1991 -1993 och ambitionen 

var att se vad som sker med bokbestandet om man koper pa Hintagaronskemal och om 

man kan finna battre satt att utnyttja bela samlingama. Hasten 1992 del tog Omskoldsviks 

bibliotek i ytterligare ett projekt, ett projekt for bra arbetsmiljo i psykisk och fysisk 

mening med ekonomiskt stod fran Arbetslivsfonden i Vastemorrlands Ian. Malet var "att 

skapa en arbetsplats dar varje medarbetare trivs och tillats vaxa i arbetet". Aven i detta 

projekt utgick diskussionema fran lantagamas onskemal. Bada projekten praglade arbetet 

pa stadsbiblioteket och fOranledde livliga diskussioner.200 

Utgangspunkten for arbetet var respekt for lantagamas kunskap och onskemal. De som 

har stallt sig kritiska till projektet har satt likhetstecken mellan lantagarinflytande och 

inkop av skrap, i Omskoldsvik ville man se om Hintagarinflytande forandrar biblioteket 

till det battre eller det samre. Utgangspunkten var att det var "viktigt for biblioteket att 

standigt forsoka anpassa sig till omvarldens hoga och okande krav och att 

lantagarinflytande pa biblioteket ar en garanti fOr allsidighet och demokrati". Malet har 

varit att underlatta for lantagaren att hitta bland mangfalden av backer och andra medier 

eftersom m~mga li'mtagare blir forvirrade och har svart att orientera sig i samlingama. Om 

lfmtagama i stOrre utstrackning sjalva kan klara av enkla fragor far personalen mer tid till 

att besvara de mer avancerade fragoma.20 t Grundiden med utformningen av biblioteket 

var att gora det tillgangligt for sa manga sam majligt genom att utforma det j olika nivaer. 
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Rutqvist menar att biblioteken bar mycket att lara av de basta bokhandlama nar det galler 

skyltning och effektivt utnyttjande av lokalema for forsaljning och Iagring. Darfor gjorde 

man i brnskoldsvik studiebesok pa de hilda stockholmsbokhandlarna Hedengrens i 

Sturegallerian och NK-bokhandeln. Inom biblioteksvarlden harman inte tankt sa mycket 

pa fersaljningssidan utan prioriterat lagringssidan nar man stridit for stOrre lokaler.202 

Stadsbiblioteket i Ornskeldsvik hade vid GOK-projektets start en samling som, trots 

gallring, standigt vuxit och lagringen var darfer ett problem. Nar utlaningen sjenk hos de 

fiesta svenska folkbibliotek forsekte man i brnskeldsvik att vanda trenden genom att 

gallra becker som inte langre var attraktiva och satsade pa att levandegen;l. de becker sorn 

fortfarande var i gott skick men inte utlanade i sarskilt stor utstrackning. detta skulle 

genomforas genom att kopa pa lantagarefterfn\gan, gora inkepen snabbare, organisera 

samlingarna -pa enklare satt , battre skyltning och gallring efter hur samlingarna 

utnyttjades.203 De bocker som enskades av lantagarna inom projekttiden ·gick utanfor de 

ordinarie· bokinkopen. De enskade beckerna koptes in direkt i den lokala bokhandeln och 

bibliotekspersonalen gjorde i ordning dem for utlan och lade in dem i katalogen. 
Biblioteket har kopt in 100% av det som enskats av.lantagarna, men i Hingden harman 

inte rad att kop·a in sa stor del av de becker sorn onskas av lantagarna. Darfor ar det 

alltmer viktigt i ekonomiskt magra tider att bibehcllla och utveckla natverket svenska 

bibliotek emellan. For att locka tilllasning stalldes manga av bockerna med framsidan mot 

besekaren. Detta genomferdes i ett omn\de dar bockema tidigare stod tatt packade. For att 

kunna genomfera det gallrade man, sUillde evriga bocker Uitare och narrnagasinerade en 

del becker i oppna magasin dar besokarna sjalva kunde botanisera bland samlingama. 

Utlaningen hojdes, vilket medforde att fler bocker var i cirkulation samtidigt och 

feljaktligen inte tog upp plats i biblioteket.20~ Endast marginella forandringar av SAB

systemet genom indelning av beckema i olika tema-beteckningar genornferdes. Rutqvist 

skriver: "SAB-systemet ar inte sarskilt anpassat til1lantagama pa 90-talet".20S 

Lantagarna i bmskoldsvik har tilldelats stOrre ansvar an vad som oftast ar 

fallet pa svenska folkbibliotek genom att besokarna sjalva kan soka efter det de vill ha ide 

numera oppna magasinen. Mojligen blir det nagot st6kigare an om bara personalen haft 

tillg{mg till magasinen, men de fiesta besokare ar "ordentliga och ansvarskannande". 

Dock spar det mycket tid och arbete for personalen, som slipper springa benen av sig fOr 

att tillfredstalla besekarnas onskemal. 206 Rutqvi st rrienar att man i bi blioteksvarlden 

lagger ned mycket tid pa att diskutera enskilda titlars vara eller inte vara. Vad som anses 

vara bra respektive dalig litteratur ar nagot feranderligt , men att lata lantagarna paverka 

bokbestandet handlar inte om bra eller daliga underhallningsbecker utan ocksa om vilken 

facklitteratur som skall finnas. Detar ocksa viktigt att se till vad lasama tycker ar bra. Jan 

Guillous bocker har t.ex. fatt negativ kritik pa de fiesta kultursidoma. Men de senaste 

aren har hans bocker om Carl Hamilton legat mycket hegt pa bokhandelns forsaljnings-

listor och bibliotekens utlaningslistor.207 49 



Bibliotekets kvalitet maste bedomas utifran dess formaga att tillgodose lantagamas onske

mal och hogt sHi.llda krav .208 I en kommersiell verksamhet ar personlig service ett 

konkurrensmedel. Nar det galler bibliotek handlar det inte om samma typ av konkurrens. 

lnom biblioteksvarlden ligger konkurrensen i att besokama kan valja andra vagar an den 

kulturel1a att tillbringa sin fritid pa och "alternativa vagar att skaffa sig det man vill ha av 

kulturutbudet". Kvaliteten paden service organisationen erbjuder ar i en konkurrens

situation det som avgor bibliotekets overlevnad. Ar personalen uppmarksam och tjanst

villig mot kunderna rekommenderar besokarna biblioteket till sina vanner, medan om 

personalen upplevs som snorkig och icke tjanstvillig ett negativt rykte sprider sig. Ju fler 

nojda besokare biblioteket har, "desto mer framstar nyttan av biblioteket for besokama 

och for politikerna". Det ar viktigt att biblioteket har en formaga att anpassa sig. En 

organisation maste strava efter effektivitet, produktivitet och kvalitet for att overleva, 

vilket aven maste galla bibliotek, Biblioteket forvantas, utover basverksamheten, att 

tillhandaMlla olika former av kulturell service, vilket kan forsainra bibliotekets effektivitet 

i och med att koncentrationen till viss del splittras. Servicekvalitet definieras som 

formagan att uppfyll~ forvantningar. Forvantar sig biblioteksbesokaren ett visst 

bemotande och inte far detta upplevs servicen som lag. Far besokaren det l;>emotande 

denne forvantat sig klagar denne inte och om bemotandet ar battre an forvantat noteras det 

med tillfredsstallelse. En enskild anstalld kan, om det vill sig illa, forstora mycket av 

kvaliteten pa bibliotekets arbete genom att visa upp en negativ attityd gentemot kunderna. 

Oet ar i det enskilda ogonblicket som personalen har mojlighet att skapa kvalitet.209 De 

traditioner som finns inom biblioteksvarlden i form av att tanka traditionbundet i raka 

hyllrader och uppsUHlningssystem i bokstavsordning efter vedertaget klassifikations

system ar sv:ha att bryta. Att traditioner bryts kan kanske t.o.m. sagas ·vara ett 

overlevnadsvillkor for biblioteken. Biblioteken upplevs ofta som stela och traditions

bundna och "kan behova skynda pa sin fornyelse''. Dagens manniska har nya 

forvantningar pa den service som erbjuds runt omkring benne och det skapas hela tiden 

nya forvantningar. Om biblioteket haller fast vid det gamla invanda betyder det att de "inte 

tar till vara pa alla de mojligheter som finns for att utveckla sin verksamhet''. Om 

biblioteket vill framsta som en social inrattning med kvalitet maste de ha formaga att 

uppfylla ocksa de nya forvantningar som uppstar.21 o Rutqvist sager i en artikelintervju att 

biblioteken maste anpassa sig efter det radande samhallsklimatet. Pa 1970-talet handlade 

det om kultur, pa 1990-talet handlar det om kunskap och IT.2tt Oarfor har man i 

biblioteket inrattat ett sarskilt dataruin med ordbehandlare och dataspel, Rutqvist menar att 

datorer sakerligen kommer att fungera som ett av framtidens sprak och "det ar viktigt att 

det ocksa finns att tillga for alla".2J2 Biblioteken ar till for manniskor i samhallet och 

maste darfor i viss man surfa pa trenderna, ar biblioteken vakna och oppna kan de 

dessutom ligga i spetsen pa dessa. Det skall de ocksa gora, poangterar Rutqvist. Dagens 
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starka betoning pa utbildning, kunskap, kompetensutveckling och larande ser Rutqvist 

som bibliotekets chans, "dar blir vi valdigt intressanta". Rutqvist menar att ett satt for 

biblioteken att mota manniskors behov av kompetensutveckling ar att kopa den litteratur 

besokama fragar efter.213 

7.2 Sammanfattning 

bmskoldsvik ar en industikommun dominenid av tillverkningsindustrin. Dess bibliotek 

invigdes 1988 i tjanstecentret Arken vid stadens hamninlopp. Avsikten var att ge Arken 

karaktaren av ett kunskapshus. Biblioteket har, parallelt med GOK-projektet ocksa del

tagit i ett arbetsmiljoprojekt med ekonomiskt stod fran Arbetslivsfonden. Bada projekten 

har praglat bibliotekets verksamhet. 

Utgangspunkten for Ornskoldsvik~ del av GOK-projektet har varit respekt for Iantagarens 

kunskap och onskemal, att lantagaren far inflytande over bibliotekets verksamhet har setts 

som en garanti for allsidighet och demokrati. Arbetet har syftat till att und·erHitta for 

Umtagaren att finna det han eller hon soker, vilket bl.a. yttrat sig i att sma forandringar av 

SAB-systemet gjorts i form av indelning i temabeteckningar. Genom att anvanda sig av 

iden med det tredelade bi blioteket .har man vel at gora biblioteket mertillgangligt for 

l{mtagarna, inspiration har ocksa hamtats fran bokhandlarnas slitt att skylta och utnyttja 

lokalema, vilket ledde till okad utlaning. Biblioteket hade , vid projektets borjan, ett stort 

mediebestand och valde att gallra becker som inte langre efterfragades for att kunna 

framhava den ovriga delen av bokbestfmdet. Lantagama har, inom projektets ram, fatt 
komma med forslag till medieinkop och alia dessa forslag har lett till inkop i den lokala 

bokhandcln. All a -inkop pa lantagarcfterfragan har gatt utanfor de ordinarie medieanslagen 

med hjalp av projektpengar da det i Hingden anses svart att ha rad att kopa in alla de 

becker som onskas. Det anses pa biblioteket som viktigt att i ekonomiskt strama tider 

utveckla det natverk som finns bibliote~en emellan. 

Bibliotekechef Anna-Christina Rutqvist anser att bibliotekets kvalitet maste bedomas 

utifran dess forrnaga att tillgodose .lantagarnas onskema] och krav, traditioner maste 

brytas och biblioteket maste anpassa sig till samhallets fOrandringar. Biblioteket har en . 

stor uppgift att fylla nar det galler kunskap, kompetensutveckling och larande, anser 

Rutqvist. 
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8 GOK-PROJEK'fEI' : GOTEBORG 

Som tidigare namnts ar det bara Linnestadens stadsdelsbibliotek av goteborgsbiblioteken 
som anslutit sig till GOK-projektet. Innan Linnestadens bibliotek oppnades genomfordes 
en stadsdelsnamndsreform i Goteborg; Dess mal kom att underlatta anslutandet till och 
genomforandet av GOK-projektet vid Linnestadens bibliotek och darfor. behandlas aven 
stadsdelsnamndsreformen och dess innebord for Linnestadens bibliotek i detta kapitel. 

8.1 Stadsdelsnamnden Linnestaden och dess betydelse for 

bibliotekets verksamhet 

I januari 1990 tradde SDN-reformen (stadsdelsnamndsreformen) i kraft i Goteborg. 
Reformen innebar att besluten fordes ner pa en lagre niva och ansvaret delegerades over 
till de fOr andamalet inrattade stadsdelsnam""nderna. Avsikten var att forlagga besluten 
narmare invanama och att invanama skulle fa mojlighet att personligen paverka sina 
politiker. De mal som komrriunfullmaktige angett for SDN-reforrnen ar demokrati och 
inflytande, vilket skall uppnas genom effektivitet, service, helhetssyn och samarbete samt 

decentralisering och lokala losningar.214 

L INN E 

STADEN 

SDN Linnestadens logotype, 

vi/ken speglar stadsdelens . 

omgivningar. 

SDN Linnestaden ar nurnmer 8 i ordningen av de 21 

stycken olika stadsdelsnamnderna i Goteborg. SDN 
Linnestaden omfattar omradena Annedal, Haga, 
Masthugget, Olivedal och Anggarden. SDN:s kansli 
befinner sig pa andra och tredje vfmingen i den bygg
nad som pa bottenplanet inhyser Saluhallen Briggen. · 
SDN ar en central forvaltning med ansvar fOr bam

och aldreomsorg, skola och socialtjanst samt kultur 
och fritid. SDN:s uppgift i Linnestaden ar, enligt 

stadsdelschef Ann HeHman, att informera, fungera 
som radgivare och hanvisare nar manniskor har be
hov av att hitta ratt inom den kommunala apparaten. 
Hellman menar att Saluhallen Briggen ar en idealisk 

placering for en stadsdelsnamnd. Det ar "latt for 

allmanheten att knalla upp en trappa och fa besked i 
olika fragor" och det finns mojlighet att na folk med 
aktuell information rorande t.ex. trafikomHi.ggningar, 

byggnadsarenden och miljoproblem.2 15 
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Under 1993 skedde en omorganisation inom Linnestadens stadsdelsforvaltning. 

Biblioteket leddes tidigare av en biblioteks~ och kulturchef sam var bibliotekarie. 

Organisatoriskt ligger nu biblioteket under SDN~forvaltningens kansli.216 

Tanken pa att det skulle finnas ett bibliotek i varje stadsdel hade Hinge funnits inom 

Goteborgs Biblioteksnamnd. Det var dock fOrorterna sam hade prioriterats och inte stads

delarna i centrum. Nar SDN-reformen genomfordes ville de politiska partierna i 
Linnestaden att stadsdelen skulle fa ett eget bibliotek. Det skulle vara i linje med SDN

reformens tankar om att integrera verksamheterna i stadsdelen med varandra, att ge med

borgarna till gang till information, litteratur och kultur och att skapa en "stadsdelskansla". 

Det var framfOr allt socialdemokraterna.och vanstern sam drev fragan om ett bibliotek. 

Det sam drev dessa politiker var (utover SDN:s mal) folkbildnings-tanken. Moderaterna 

och folkpartiet sUi.llde sig visserligen positiva till tanken pa inrattandet av ett bibliotek, 

men ansag att det inte VS\r ekonomiskt Uigligt att satsa pa ett saciant projekt. Sa lange 

ekonomin var sa pass dalig tyckte moderatema att de bokbusshallplatser som fanns i 

Linnestaden skulle fa racka. I ett forslag till verksamhetsplan for Linnestaden skrivs det 

att avstandet till stadsbiblioteket eller Majornas bibliotek for barnfamiljer, yngre barn och 

stadsdelens aldre far anses vara alltfor langt. Bok-bussens Mllplatstider anse~ ocksa vara 

otillrackliga for de forvarvsarbetande. Det poangteras ~tt bokbussens uppgift ar att 
komplettera den fasta biblioteksverksamheten och att det i Linnestaden handlar om att 

bokbussen ersatte_r en fast biblioteksverksamhet. Bokbussens kapacitet anses inte racka 

till att "fylla behoven av biblioteksservice i en stadsdel med Linnestadens struktur och 

befolkning:'2 J 7 

Slutligen inrattades det, trots datiga ekonomiska tider, ett bibliotek. Nar planeringen av ett 

stadsdelshus i den gamla brandstationen gjordes reserverades samtidigt plats for ett 

bibliotek och beslutet om inrattandet av ett bibliotek drevs igenom med en knapp majoritet 

av socialdernokrater och vansterpartister. Att Linnestaden, i tider da biblioteksarenden 

oftast rorde sig om nedHiggningar, bestamde sig for att starta ett helt nytt bibliotek ar 

anmarkningsvart. I Goteborg lades vid den tiden tva stycken bibliotek ned, Linnestadens 

svar blev upprattandet av ett nytt bibliotek. Det som var av star betydelse for inrattandet 

av ett bibliotek i Linnestaden var dels inforandet av SON med dess mal om ett nannande 

till stadsdelens invtmare, dds det faktum att Linnestaden, trots daliga tider, var "en rehitivt 

valrnaende stadsdel" .218 
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Tva av de overgripande rnalen for biblioteksverksarnheten ar att den ''skall erbjuda och 

tillhandahttlla biblioteks- och kulturverksarnhet sarnt komrnunal information" och att 

"bibliotekets innehall och verksamhet skall utformas i samrad rned Linnestadsboma". 
Mer exakt innebar malen bl.a. att: 

- metodema for lfmtagaranpassning och kundbemotande skall fortsatta att utvecklas 

- verksamheten skall sarnarbeta med skolbiblioteket och ovriga verksamheter in om 

Linnestaden 

- servicen i lasrummet vad galler tillgangen till skrivteknisk utrustning och 

informationssokning skall utvecklas 

- nya datorbaserade metoder for informationssokning skall utvecklas och provas i syfte att 
effektivisera och fOrbattra servicen till Linnestadsborna 

- ytterligare former for information till Linnestadsborna skall utvecklas219 

Biblioteket och stadsdelsnamnden delar reception, vilket innebar att det framst ar personal 

fran SDN som skater in- och utlaning samt praktiskt arbete sasom bokinplastning, vid 

sidan av sin uppgift att sta till tjanst vici arenden rorancle SDN. Sarnarbetet innebar bl.a. 

H\gre kostnader for biblioteket an om det skulle haft belt egna lokaler. Dock innebar sarn

arbetet med SDN i receptionen att man ar tvungen att anpassa sig till SDN:s kontorstider. 

Att det ar SDN:s personal som till storsta delen skater bibliotekets rutiner innebar att 

bibliotekari.erna kan agna mer tid at lantagarfragor och katalogsokningar etc. Biblioteks

chef Christina Persson ser inga nackdelar med att det ar SON-personal isUillet for 

bi bliotekarier sam skoter biblioteksarbetet i receptionen, han rnenar ·att det ar "guld vart 

med sadana externa kontakter" som innebar att man kanjobba vidare inat i forvaltningen. 

Biblioteket kan i sarnarbete med SDN erbjuda ett bredare kulturutbud och fler aktiviteter 

samt erbjuda olika organisationer och foreningar att hyra lokalen da biblioteket hailer 

stangt. Som insatser for 1994 namndes bl.a. att reception en skulle utvecklas till en kvalit

ativt battre informationscentral och senare aven ett medborgarkontor, vilket ar under upp

byggnad. 

8.2 Varfor ansiOt sig Linnestadens bibliotek till GOK-projektet? 

Nar beslutet att inriitta ett bibliotek tagits anstallde SDN Linnestaden Ulla Forsen, sorn 

tidigare varit regionschef for 24 stadsdelsbibliotek, som utvecklare av biblioteket. Under 

varen 1990, nagra rnanader innan Jasrurnmets oppnande, tog Forsen kontakt med Statens 

Kulturdid for att bora om det fanns projektpengar av nagot slag att soka. Det man i 
Linnestaden sokte var ett "metodutvecklande projekt dar okat brukarinflytande och 

otraditionella arbetsmetoder skulle vara huvudtemat". 220 SDN Linnestaden hade da till

rackligt med pengarfor att kunna ti1lhandahalla bibliotekslokaler, men det fanns in ga 
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pengar till medieinkop. Inom Statens Kulturract hade tanken pa att bl.a. experimentera 
med bokbestandet och satta servicen till lantagarna i forsta rumrnet vuxit sig stark och 

riktlinjerna for vad som senare skulle bli GOK-projektet hade sa smatt borjat att vaxa 
fram. Personal fran SDN Linnestaden fick fran Statens Kultumid erbjudande om att folja 
med pa studieresor till Tyskland och Danmark och bestamde sig sedan for att deltaga i 
GOK-projektet, som da annu var i sin linda. 

Enligt nuvarande bibliotekschef Christina Persson vill man inom SDN Linnestaden 
uppmuntra lokala lOsningar som ar avsedda att skapa· demokrati och effektivitet. SDN 
Linnestaden skriver i en verksamhetsplan att brukama idag staller hogre krav pa 
inflytande over den service de erbjuds. Brukamas behov har okat samtidigt ·som de 

ekonomiska fOrutsattningarna har blivit mer begransade. Det gliller att "med sa liten 
resursinsats som mojligt producera sa mycket som mojligt pa ett satt som star i 

overenssUimmelse med de formulerade malen och som gor brukama nojda".221 For 

bibliotekets del har det inneburit att man relativt smidigt har kunnat ansluta sig till GOK
projektet eftersom det till stor del handlar om att narma sig lantagama och att utnyttja 
tillgangliga resurser pa ett mer effektivt satt. ,.. 

8.3 Nya aktiviteter i den gamla · brandstationen 

Linnestadens bibliotek ar beHi.get pa Tredje U.nggatan 16 i Goteborg, bara ett par hundra 

meter fran Jiirntorget. (se bilaga 1) Huset ar ganska tidstypiskt for de industriby ggnader 
som uppfordes i slutet av 1800-talet. Det bestar av tva flyglar med ett torn i mitten, har 

nagot gotiska drag och bar getts en mattfull monsterornamentik i teglets muming. 

Den biblioteksverksamhet som fanns i 
omradct innan Linnestadens stadsdels
bibliotek komtill var det pa privat 

ini tia ti v upprattade Dicksonska 
folkbiblioteket eller Goteborgs stads 

folkbibliotek som det officiellt bette. 
Biblioteket var bdage~ i arbetarstadsdelen 
Haga och var vid den tiden landets nast 

storsta folkbibliotek. Dicksonska 
folkbibli9teket invigdes 1897 och var den 

Goteborgs stads folkbibliotek, pa de.nna bild medorsta byggnaden iN arden sam u·pp-_ 

fasader at SodraAlli- och Kaponniergatorna. fordes specifikt fOr att vara folkbibliotek. 

Bildk!illa: Bring, Om folkbibliotek, 1897 
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Dicksonska·var lange det enda folkbiblioteket i Goteborg, men efterfoljdes sa sm~mingom 
av flera folkbibliotek. Lokalema borjade snart, trots tillbyggnad, att bli for sma och det 

kern funderingar pa ett nybygge. Ar 1%7 kunde Goteborgs stadsbibliotek invigas vid 
sorn man da sade, den dyraste centrala tomten i staden, d.v.s. dess nuvarande placering 
vid Gotaplatsen. Dicksonska folkbiblioteket hade da fullgjort sin uppgift scm arbetar
bibliotek och verksamheten upphorde. 

1nvanarna i stadsdelen Linnestaden hanvisades vid nedlaggandet ay 
Dicksonska folkbiblioteket till bibliotek utanfOr den egna stadsdelen samt till cirktilerande 
bokbussar. Det fanns 17 stycken bokbusshallplatser i Linnestaden, vilket kan-anses vara 
relativt manga for ett sa geografiskt litet omrade. Omradet, da som nu, var dock mycket 
tattbefolkat och det var langt till narmsta bibliotek. Manga av Linnestadsboma upplevde 
det som svart att passa ihop sina egn·a tider med bokbussens och darfor restes krav pa en 

fast biblioteksenhet i stadsdelen. Bokbussen kunde inte helt tillfredsUi.lla de behov som 
fanns bland Linnestadens invanare. Ar 1989 togs beslut om.att inratta en fast biblioteks-· 
enhet och 1991 startades den forsta delen av biblioteksverksamheten, i form av ett 

lasrum, och aret darpa bokhallen. Bokbusshallplatsema finns fortfarande kvar, trots att 
det nu finns en fast biblioteksverksamhet i Linnestaden. 

Den byggnad dar idag biblioteket, SDN och Saluhallen.Briggen finns har haft manga 
funktioner och 1891 blev den t.ex. brandstation. Det var da en mycket _valbehovd in
rattning i omradena Haga, Annedal och Masthugget eftersom dessa sja1vstandigt 
fungerande forstader vaxte med en otrolig hastighet och manniskor bodde trangt i sma 

trahusH\ngor, scm ur brandsakerhetssynpunkt var helt oacceptabla.222· Med aren blev · 

brandstationen for liten och 1985 kom beslut om byggande av en ny huvudbrandstation i 
Garda. Den gamla brandstati.onen fyllde inte pa samma satt sin funktion och kom sa 
smaningom att laggas ner. Da ateruppvacktes en gammal tanke pa att bygga en saluhall, 
det ·geografiska laget var perfekt; mitt i Linnestaden och tillgangligt for de fiesta 

invanarna. Tanken pa en saluhall var dock inte det enda forslaget utan det kom atskilliga 
andra och troligen var det ·frestande for kommunen att fylla ut den magra kommunkassan 

genom att salja fastigheten. Sa skedde dock inte och 1986 lamnades en motion in till 
komrnunfullmaktige gallande inrattandet av saluhall och fritidslokaler. Varken stadsdels
namnd eller bibliotek fanns vid den tidpunkten med i bilden. Bibliotekets och stadsdels
namndens verksamheter har komniit in i huset efter hand soni man gjort upp planerna for 
saluhallen, da man kommit ~tt se huset som en helhet, ett stadsdelshus, dar man har 

fOrsokt att knyta ihop de olika verksamhetema.223 
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8.4 Utvecklandet av Linnestadens bibliotek 

Linnestadens bibliotek startades och utvecklades, som tidigare namnts. av Ulla Forsen. 

Nar sjalva utvecklingsarbetet var klart fick Forsen anstallning pa annat hall och ansvaret 

Himnades sa smaningom over till bibliotekarie Christina Persson. Linnestadens bibliotek 

har tva ansUillda bibliotekarier, dels bibliotekschefen Christina Persson, som ar heltids

ansUilld, del s Margareta Hammenberg som har en tjanst pa 75%. Dessutom fi nns 1,75 

assistenttjanster. 

Persson har varit anstalld sedan september 1992 och Hammenberg kom in i 
verksamheten 1 mars 1993. Under tiden 1 augusti 1994 till 30 april 1995 arbetade dar 

aven Berit Olander, som var ALU-ansUilld och senare fick en tillfallig anstallning som · 

projektledare for den genomforda anvandarundersokningeil. 

Vid uppl:>yggandet av ett bibliotek koper man vanligtvis under en bing planeringsperiod in 

backer och andra medier till bi~lioteket: I Linnestaden beslots det att med borjan i 

september 1990 oppna ett lasrum med ett hundratal tidskrifter, dagstidningar, en del 

referenslitteratur och nagra barn backer for hemHm. Bokurvalet var mycket begransat och 

biblioteket kom under den perioden ibland att kallas for det "bokldsa biblioteket". Det 

drojde ytterligare 1.5 ar innan det "riktiga'' biblioteket, d.v .s. bokhallen, slog upp sina 

portar. Lasrummet oppnade i september 1990 och bokhallen j december 1992. 

Biblioteket bestar alltsa av tva olika avdelningar: lasrummet och bokhallen. 

(se bilaga 2) I lasrummet finns tidningar, tidskrifter, referenslitteratur och kommunal 

information (i tatt samarbete med SON Linnestaden) och i bokhallen fi nns fack- och 

skonlitteratur for bam och vuxna. Totalt har bibliott~ket 450m2 till sitt forfogande och har 

ett hestand pa 14 000 volymer. De olika avdelningama Jigger i tva plan, lasrununet finns 

pa forsta vaningen med forbindelse till SON, bokhallen finns pa andra v~mingen med 

trapp- och hissforbinde]se. Bokhallen ar inte oppen i lika star utstrackning sam 

H:isrummet och det faktum att bokhallen ligger pa en annan vaning gor att den ar relativt 

latt att stanga till. 

8.4.1 Lasrummet 

Det forsta som meter besokaren nlir denne kommer in i bibliotekets lokaler ar Hi.srummet 

och den utl<fmings- och aterHimningsdisk dar a11a utlanings- och aterlamningstransaktioner 

samt inskrivningar av nya lantagare utfors. Disken fungerar, som tidigare namnts , som 

reception for bade biblioteket och stadsdelsnamnden. Till star del ar det stadsdels

namndens personal som, samtidigt som de star till tjanst med uppgifter rorande SDN, har 
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~ . . 
hand om utlfming och aterlamning m.rn. Integrationen av SDN:s reception och 

bibliotekets expedition har mojliggjort en fungerande utHiningsverksarnhet och ett efter 
omstandighetema relativt generost oppethallande av lasrummet. 

Langre in i lokalen mots besokaren forst av ett stort bokbord, dar ett urval av aktuell barn

och vuxenlitteratur till hemlan stalls upp. Detar ett forsok fran bibliotekspersonalens sida 

att locka de besokare scm kommit enkom for att lasa tidningen att ta stegen upp till bok

avdelningen eller att atminstone i forbifarten lana hem en av bockerna pa.bokbordet. Bok

bordet ar ocksa ett satt att sta till tjanst med backer aven pa fredagar, nar bokhallen halls 

sUingd. Denna service ar, enligt enkatundersokningen, mycket uppskattad av 

besokarna.22-l Det bekraftas ocksa av personalen i Umedisken. I lokaleri finns ocksa en 

specialdesignad skyltsnurra scm anvands for att uppmarksamma aktuella eller sarskilt 
lasvarda backer. 

I den hogra del en av Hisrummet finns dagstidningar och tidsk.rifter alfabetiskt 
uppsUillda och i ett anslutande hom finns sittplatser i form av Hitoljer och en soffa, dar 

besokarna i golvlampornas belysning kan ta del av nyheterna for dagen. 

Fortsatter besokaren in i lasrummet finner denne det s.k. Europatorget: hyllor 

fyllda med EU-information fnin dels Europasekretariatet, dels Ja till EU- och Nej till EU

organisationerna. Darutbver finns en CD-ROM-spelare med olika europadatabaser dar 

den intresserade kan soka fram information for att fa svar pa sin speciella fraga. l 

samband med EU-valet i november 1994 var den delen av biblioteket, enligt personalen, 

val utnyttjad. Man tror bland personal en att nu nar Sverige gatt med i EU, kommer 

Linnestadsboma att vilja ta reda pa vad de olika bestammelsema innebar just for dem. 

Bredvid Europatorget finns bokhyllor med referenslitteratur som den vanlige 

Jantagaren kan tros ha anvandning fOr, sasom uppslagsverk, sprakliga handbocker och 

andra standardverk. 

Lite langre bort star en ordbehandlare till allmanhetens forfogande. Enligt personalen i 

utlaningsdisken utnyttjas den flitigt. Det har aven kommit forfragningar om det finns 

mojlighet att boka tid for ordbehandlaren. Man har bland personalen overvagt att infora en 

bokningslista, men kommit fram till att det skulle vara dels alltfor tidskravande, dels 

alldeles for osakert eftersom det ar svart att berakna bur lang tid det tar att skriva, da det 

nastan all tid tar langre tid an man tror. Att ~atta upp tider som sedan inte kan fOljas skapar 

irritation som, far man formoda, kan riktas mot biblioteket och dess personal. For att fa 

anvanda ordbehandlaren maste man anvanda en diskett kept i lanedisken. Att tamed en 

egen diskett ar inte tillatet p.g.a. risken for datavirus. Att sk.riva direkt pa Mrddisken ar 

idag mojligt, men det finns starka funderingar pa att infora nagot slags sparr i framtiden. 

Detta eftersom en besokare skrivit ut en skilsmassoansokan pa datorn och av misstag 

sparat den pa Mrddisken. Senare under dagen kern en vaninna och fick upp kvinnans 

ski lsmassohandling. 
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Efter denna rundtur i lasesalen aterstar kommunens och stadsdelsnamndens information. 

Alia protokoll fran SONs moten och information om vad som kommer att tas upp vid 

nasta mote finns har tillgangligt for allmanheten, liksom annat material och statistik 

gallande stadsdelen och Goteborg. Dessutom finns har Sveriges alla telefonkataloger samt 
en mynttelefon till besokarnas fOrfogande. 

8.4.2 Bokhallen 

Tar besokaren trappoma eller hissen upp till andra vaningen mots denne forst av en lag 

inforrnationsdisk dar bibliotekarien star till tjanst for att hjalpa till med att finna r~itt bok 

el\er information. Fortsatter besokaren vidare in i bokhallen uppUi.cker denne pa sin 

vanstra sida barnavdelningen med bilderbocker, skon- o·ch facklitteratur for barn i olika 

aldrar. Lite Hi.ngre bert finns en sarskild avdelning for ungdomar, dar finns litteratur som · 

man tror attraherar denna a\dersgrupp samt ett soffhorn med belysning. 

Utefter vaggen, likt en orm som slingrar sig runt hela bokhallen samt i mitten av lokalen, 

finns hyllor med skonlitteratur. Detektivromaner ar placerade for sig och traditionella 

romaner for sig. Facklitteraturen finns utplacerad pa olika stallen i lokalen och ar 

grupperad i olika ternan sasom "alternativt vetande", "geografi & historia" och "medicin 

& filosofi'', detta i GOK-projektets anda. (se bilaga 3) · 

Pa var sida i lokalen finns tva terminaler med GOTLIB utplacerade, den for 

Goteborgs folkbibliotek gemensamma datoriserade bibliotekskatalogen. 

Mitt i lokalen star ett start gammalt slagbord dar bibliotekarien brukar lagga ut en del av 

de backer som lamnats tillbaka men som annu inte har hunnit stallas tillbaka pa hyllan. Pa 

sa satt kan besokarna sjalva ta for sig av det scm de finner tilltalande. Olander menar att 

bocker som nyligen varit utl!made har en formaga att framsta som mer attraktiva an de 

backer som star att finna pa hyllorna. Ur personalsynpunkt ar systemet fardelaktigt 

eftersom en del av bockerna genast kommer i cirkulation och inte behaver stallas upp pa 

hyllan igen. 
Vid inredandet av lokalen lades stor vikt vid att bade goraden trivsam och att 

halla nere kostnadema. Via olika auktioner och kontakter Jyckades man fa tag pa gamla 

traditionella mohler fran privathem och skolor. Dessa mohler har gjorts i ordning och vid 

behov klatts om. Resultatet blev ett robust men inbjudande rum med vardagsrumskansla. 

Pa ett par stallen i lokalen finns bord dar besakarna kan arbeta ostort i skydd av 

avskannande bokhyllor. Dessutom finns nagra soffor dar det ar mojligt att sla signer en 

stund med en god bok. Persson skriver att mableringen ar "en blandning av gammalt och 

nytt , valt for att passa till rummets karaktar, samt att inbjuda till langre eller kortare 

stunders studier eller annan lasning" .225 
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Ovanfor bokhallen finns en tredje vfming dar man planerar att iordningstalla Hisplatser och 

ge besokama mojlighet att sjalva soka i olika databaser. Persson benamner den tredje 
vaningen "studiebiblioteket". 

8.5 Vad innebar GOK-projektets overgripande inriktningar for 

Linnestadens bibliotek? 

I ett informationshafte om Linnestadens bibliotek och GOK-projektet beskrivs i elva 

punkter vad projektets fyra bvergripande inriktningar innebar specifikt fdr Linnestadens . 

bibliotek.226 Jag har tagit upp dessa punkter med bibliotekspersonalen och bett dem for

klara narmare vad de innebar mer konkret. Till detta har jag sedan fogat egna iakttagelser. 

l.Att uppbyggnaden av mediabestandet skall ske nara dem som ska11 

bruka biblioteket: 

- foreni ngar, organisationer, studieforbund m .fl. 

- forskolor, skola , aldreomsorg 

- enskilda individer 

Foreningar, organisationer och studieforbund har, enligt Persson, fatt information om att 

de kan vara med och valja becker till biblioteket. Biblioteket har under arens lopp tagit 

kontakt med en del foreningar med stor kompetens inom sitt intresseomrade (t.ex. en 

schackklubb) for att fa deras expertrad vid bokinkop. Avsikten ar att de specialkunskaper 

som finns samlade hos stadsdelens fOreningar skall tas till vara och utnyttjas, bibliotek

arien har ingen mojlighet att vara expert pa alia amnesomraden. 

Ett samarbetsprojekt med Familjeradgivningen Folkungagatan 16, 
Linn.estadens bibliotek och Folkhalsosek.retariatet i Goteborg paborjades 1992 och av

sl uta des i februari 1995. Projektet fick namnet ''Karlek maste vi alia ha" och syftet var att 

"underHitta for manniskor att hitta bland den samlevnadslitteratur som finns i bokhandel 

och pa bibliotek, och att hitta till familjeradgivning". 227 Det gick till sa att biblioteket 

placerade ut bocker som behandlade amnet samlevnad pa familjen\dgivningen. Bockerna 

byttes ut mot andra titlar med samma tema med jamna mellanrum. Besokarna hade 

mojlighet att pa plats lasa dessa backer och upplystes om att de dels fanns till utlaning pa 

Linnestadens bibliotek, dels att de gick att fa tag pa i bokhandeln. 

Tonaringarna ar en grupp som inte ar sarskilt val representerad bland besokarna pa 

Linnestadens biblioteket. For att na ut till dem startade biblioteket ett projekt paden nar

liggande Nordhemsskolan. Projektet gick ut pa att eleverna fick skapa ett brukarrad fOr att 
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besUimma vilka CD-skivor biblioteket skall kopa in. Man hoppas pa sa satt fa ton

aringarna att kanna sig delaktiga i bibliotekets verksamhet och att de ska1l lockas att 

besoka biblioteket. 

Biblioteket har inlett diskussioner med skolbiblioteken for att klargora arbets

fordelningen dem emellan och vilken typ av becker som skall finnas pa respektive 

bibliotek. 

Forskolan hyr nagra kvadratmeter av biblioteket. Tva forskollarare som under 

namnet Linneide arbetar med kultur i forskolan samt metodutveckling anvander denna 

yta, som ligger i anslutning till barnbockernas placering. Linnestadens bibllotek har for 

vana att deltaga i den arliga goteborgska Barnkulturstafetten, som syftar tHI att framja 

kultur for barn. 

MeHan 5 och 10% av bibliotekets inkop harror fran forslag fran brukarna. Persson sager 

att i princi p kops 100% av de backer scm harror fran lantagarforslag in. Bi bliotekets 

lantagare har, enligt Persson, en framtradande roll i och med att de i storre utstrackning an 

brukligt arvid ett "vanligt" folkbibliotek far vara med och paverka inkopen. Givetvis har 

bibliotekets personal sjalva ett finger med i spelet nar det verkligen kommer till 

avgorande. men Persson menar att lantagarnas forslag tas pa stcirsta allvar. Inkop av den 

titel lantagaren onskat ifragasiHts i regel inte, aven om bibliotekarien skulle anse att 

biblioteket redan ager en likvardig titel. Inkopen pa Hintagaronskemal begransas till 

vuxenlitteratur. Kurslitteratur kops normalt inte in· eftersom biblioteket anser att det 

ansvaret bor ligga pa varje skolas och universitets bibliotek. 

Vid bibliotekets reception finns syrenfargade formular, dar lantagaren kan skriva ned 

inkopsforslag och lamna till bibliotekarien. (se bilaga 4) Om lantagaren sa onskar kan han 

eller hon aven lamna namn och telefonnummer sa meddelar biblioteket lantagaren per 

telefon nar boken kopts in. Det gar ocksa bra att skriva ned den onskade titeln pa en egen 

papperslapp och sedan lamna den till bibliotekarien eller lagga den i bibliotekets brevlada. 

Om en lantagare fragar efter en bok som inte finns pa Linnestadens bibliotek och 

bibliotekarien tycker att den kan vara intressant aven for andra lantagare kan hon saga: 

"Den har boken skall vi nog ta och kopa in". Lantagarna uppmuntras av bi bliotekarierna 

att lamna inkopsforslag pa becker som inte finns pa Linnestadens bibliotek, men som de 

tycker borde finn as dar. Om det onskemal lantagaren har anses vara sa speciellt att man.pa 

Linnestadens bibliotek inte tycker sig kunna kopa in boken brukar man be Frolunda 

bibliotek, som ar regionbibliotek, att kopa in den. Linnestadens bibliotek kan sedan lana 

den darifran for lantagarens rakning. 

Telefonfnigor tas pa lika stort allvar som fd1gor stallda av lantagare fysiskt narvarande i 

biblioteket. Biblioteket har kopt in tva mobila telefoner, dels for att bibliotekariema skall 
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kunna vara antraffbara pa telefon aven om de inte befinner sigjust i bokballen, dels for att 

kunna sta i direkt kontakt med en lantagare vid telefonforfragan. I det senare fallet har 

bibliotekarien mojlighet att stalla eventuella foljdfragor nar han t.ex. ar nere i lasrumrnet 
for att pa lantagarens fOrfragan sla i uppslagsverk. 

Hammenberg rnenar att inkopsfdrslagen fran besokarna pa senare tid har minskat i antal. 

Pa min fraga omanledningen svarar hon att bibliotekspersonalen "har koll pa vad folk vill 

ha", d. v .s. att mycket av det som Hintagarna efterfragar redan finns pa biblioteket. 

Persson menar att anledningen fdrmodligen ar att man "har 'ratt' backer just for 

manniskor i detta omrade''. Han menar vidare att biblioteket numera t.o.m.ligger lite fore 

lantagarna eftersom personal en lart sig vilka backer lantagarna ar intresserade av. Persson 

menar att det ar "oerhort tillfredsstallande att kunna saga att den boken har vi redan 

kopt''.228 lbland kan det vara svart att rakna hur manga av de inkopta bockerna som 

verkligen harrdr fran li3.ntagarforslag eftersom det hander att biblioteket och Hintagama gar 

om varandra, d. v .s. att biblioteket koper in en bok ungeHir samtidigt som det kommer ett 

inkepsforslag fran en lantagare. Om biblioteket fick in sa manga inkopsforslag fran 

Hintagarna att det tackte hela inkepet menar Persson att man sa gott sam uteslutande skulle 

ha.lla sig tilllantagarnas onskem~H. Olander menar att anledningen till att biblioteket inte 

far in sa manga inkopsforslag beror pa att biblioteket inte tillrackligt aktivt gar ut till 

besokarna med budskapet att de har mojlighet att paverka bokutbudet. Fran bibliotekets 

sida ar man radd for att da fa sa manga inkopsferslag att man inte kan tillgodose alla. Det 

skulle kunna skapa ett missnoje bland lfmtagarna mot GOK-projektet i allmanhet och 

biblioteket i synnerhet, biblioteket gar ut och lovar nagot som det sedan inte kan hall a. Det · 

finns en radsla fOr att fer! ora det fortroende och den nara relation biblioteket harmed sina 

besokare. 

Persson skriver att nastan halften av volymerna i bibliotekets mediebestand ar utlanade 

minst en gfmg vmje manad. Detta menar hon \lara "ett tecken pa att brukarinflytandet over 

bokinkopen har medfort att 'ratt' becker har kopts in".229 Persson menar att biblioteken 

skall se olika ut i olika omdiden och att "det kan bli verklighet om lantagarna far 

bestamma bokinkopen" .230 Bade Persson och Hammen berg menar att de fiesta inkops

ferslag berer becker som biblioteket anda annars skulle ha kept in och att det inte handlar 

om nagra direkt kontroversiella backer, aven om man, enligt Hammen berg, sam bibliotek 

ar ratt ensamt om att ha en del backer i sitt bestand. Exempel pa detta ar t.ex. den 

jungianska litteratur biblioteket har i sina samlingar. Det finns dock, enligt Persson, en 

del backer bland forslagen som man inte tankt pa att kepa in, men som tack vare forslaget 

sedan kepts in. Hon menar att det ger bestandet en "extra kvalitet''. 
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Persson anser att bibliotekets arbete skall vara kundcentrerat isUi.llet fOr 

bestandscentrerat, man bor strava efter en liberalare inkopspolicy. Genomsnitts

bibliotekariens intressen ar inte desamma som den genomsnittlige lantagarens och det ar 

hog tid att arbeta bort den "uppfostrande installning'' som funnits mer eller mindre val for

ankrad bland bibliotekarier. Persson menar att man pa Linnestadens bibliotek bemodar sig 

mycket med att ge lantagarna ett vanligt bemotande och en hog serviceniva. Bibliotekarie

yrket ar ett serviceyrke. 

GOK-projektet innebar, enligt Persson, inte ett ifdigasattande av god litteratur. Det talas 

om god litteratur och hog litterar kvalitet , Persson men:ar att man ocksa maste tanka pa 

lasupplevelsen. En lasupplevelse kan man aldrig ta ifran en manniska. Att en bok har hog 

litterar kvalitet har dock in get med moralisk kvalitet att gora, d.v .s. en god bok slutar inte 

nodvandigtvis med att det goda vinner over det onda. Vad som vantar lasaren ar omojligt 
att saga, valje Hisupplevelse ar unik. Persson antyder att kvalitet inte· ar nagot entydigt och 

att lasning och beha.llning av en text ar nagot mycket indi viduellt. "Varje lasupplevelse ar 

unik'' sager Persson. 

GOK-projektet kommer, enligt Persson, inte pa nagot satt i konflikt med de 

kulturpolitiska mal en. Man maste ta i beaktande att maten utformades 1974, for mer an 20 

ar sedan och at~ det har skett manga forandringar i samhallet sedan dess. Mal en kan all tid 

tolkas. hur resultatet blir beror pa varifran de betraktas, man Hir vaga olika altemativ mot 

varandra och gora ett val. 

Det ar en ''demokratisk tanke att Uita folk valja vad de vill lasa", menar 

Olander. Persson anser att en enskild titel inte ar sa viktig i det stora hela. Nar man far in 

ett lantagarforslag gallande en bok som bibliotekspersonalen anser vara mer eller mindre 

tvivelaktig kops boken anda in. Den eller de lantagare som ar intresserade skall fa 

mojlighet att lasa boken, sedan gallras den. Det handlar, enligt Persson, om attityden till 

Hi.ntagaren och om respekt for dennes val. En bok i mangden ar inte vard att odsla tid pa, 

menar Persson, som ocksa ifragasatter om det ar bibliotekariens uppgift att fungera som 

litterar smakdomare over lantagarens bokval. 

Ett av de overgripande malen for biblioteket ar att dess verksamhet skall utformas i 

samrad med Linnestadsborna. Pa forfragan berattar Hammenberg att det till stersta del en 

skedde vid uppbyggandet av .biblioteket. Anledningen hartill ar att det ar vid upp- . 

byggnaden av ett bibliotek som grunden Higgs, det ar da verksamhetens huvuddrag 

bestams samt dess inriktning och syfte. Bibliotekspersonalen lyssnade aktivt till vad 

manniskor ville ha for ett bibliotek och hur det skulle utformas. bl.a. efterfragade 

Linnestadens invanare generosare oppettider, vilket biblioteket inte fullt ut kunnat leva 

upp tilL aven om det har blivit b~ittre med tiden. Numera galler lantagarnas paverkan av 

verksamheten mestadels forslag tilllitteraturinkop. 
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2. Att mediab·estandet , som hogst skall besta av 30 000 volymer, skall 

exponera s samt grupperas pa ett for brukarna Iatti llgangligt och 

inspirerande satt 

Persson menar att begransningen i antalet volymer ar gjord for att forsakra sig om att 

biblioteket har tillrackligt med utrymme for att kunna exponera bockerna pa ett bra satt. Pa 
Linnestadens bibliotek finns inga magasinsutrymmen, utan alla medier maste forvaras i 
bibliotekslokalen. Att taket sattes vid 30 000 var en grov uppskattning. Idag tror Persson 

att lokalen inte tal mer an 20 000 eller mojligen 25 000 volymer. Det ar helt enkelt en 

fraga om hur trangt man vill ha det. Persson menar att ett bibliotek i Hingden forlorar pa 

att ha ett stort hestand. Det ar battre att ha ett mindre hestand sa att Hintagarna hittar. 

Meningen ar inte att biblioteket skall ha alit utan att det skall vara "ett fOnster in till 
den stora biblioteksvarlden". Att det ar ett litet bibliotek och darfor inte kan ha alit ar 

nagot som ofta papekas bade bland personal en och infor lantagarna. 

Det har, enligt Persson, visat sig att utlaningen under 1993 har okat sa mycket att ·ca 

halften av bibliotekets davarande 12 000 volymer var utlanade varje manad. Det medfor 

att biblioteket har svart att tillfredsstalla alla behov. Biblioteket har 50% av sitt bokbestand 

sUindigt utlanat. Den hoga utlaningen menar Persson beror paden snabbhet biblioteket 

har nar det galler t.ex. reservationer och en hog servi-ceniva samt ett litet och bra 

bokbestand. Dessutom skall ett nyoppnat bibliotek ha en hog utlaningsfrekvens, 

poangterar Persson. annars ar det en felsatsning. Fragan man kan sUilla sig ar dock hur 

stor andel av bokbestandet som kan cirkulera utan att allvarligt paverka anvandarens 

mojligheter? 

Eftersom biblioteket har hoga utlaningssiffror satsar personal en mycket pa att 

oka urvalet. Det finns ocksa ett hogt nyhetstryck, d.v.s. U'tntagarna vill snabbt fatillgang 

till de senast utkomna bockerna. Det innebar att det finns en stor efterfragan pa· en liten 

grupp bocker. 

Det skonlitterara bestandet har till stor del byggts upp av utgallrade bocker fran andra 

bibliotek. Det ger, skrivs det i ett informationshafte om GOK-projektet och Linnestaden, 

"en intressant bild av bibliotekens inkopspolitik och vacker en rad fragesUHlningar." 231 

Linnestadens bibliotek hade vid starten inte tillrackligt med pengar for att man skulle 

kunna bygga upp ett grundbestand med enbart nyinkop. Darfor fick biblioteket bocker 

fnin det da nyligen nedlagda Tynnereds bibliotek. Hammenberg menar att de becker man 

overtog inte pa nagot vis var diHiga eftersom man redan rensat ut gamla och ointressanta 

bocker, mestadels rorde det sig om dubbletter. De fiesta av Tynneredsbockerna ar idag, 

enligt Hammen berg, bortgallrade eftersom Linnestadens bibliotek har ett eget hestand. 
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-· Pa Linnestadens bibliotek harman, som tidigare namnts, valt att i GOK-projektets anda 

franga det traditionella SAB-systemet for att underHitta for lantagaren. Amnesgupper som 

har en naturlig anknytning till varandra har forts samman i ternan och markerats med olika 

symboler. Persson menar att ovanligt manga av besokarna pa Linnestadens bibliotek ar 

systemkannare, d. v.s. dear bekanta med och kan tillfredstallande hantera SAB-systemet. 

Det genomsnittliga procentantalet systemkannare i Sverige ar 10%, i Linnestaden skulle 

motsvarande antal vara 30%. Persson menar att det i Linnestaden bor mfmga valutbildade 

manniskor med god biblioteksvana, vilket kan medfora "omvand forvirring" . 
Systemkannarna kan bli besvikna for att de inte far anvandn.ing for sina systemkunskaper 

dade kommer till Linnestadens bibliotek eftersom mediema dar inte ar ordnade efter 

SAB-systemets principer. Persson menar att det ar viktigt att respektera dessa manniskors 

kunskaper, men ocksa att de som inte ar systemkannare ar fler och att man darfor i forsta 

hand skall vanda sig till de biblioteksovana, vilka kan finna SAB -systemet krangtigt och 

tillkonstlat. Persson skriver i en ansokan till Statens Kulturrad att en stor del av 

Linnestadens befolkning ar systemkannare, men att den annorlunda bokuppstallningen 

anda upplevs som mer positiv an negativ av personal och Umtagare.232 

1 februari 1995 genomfordes vid Linn€stadens bibliotek en enkat

undersokning. Den visar pa att det finns lantagare sorn finner uppstallningen i ternan for

virrande och onskar att skyltningen skall kornpletteras med det traditionella SAB-systemet 

for att underlatta sokandet efter litteratur. Det far antas att det ar personer med god 

biblioteksvana som kanner till systemet. I undersokningen papekas att de allra flesta 

besokare annars inte kanner till SAB-systemet.:!33 

Nagot som staller till problem ar att GOTLIB annu inte tillater lokala anmarkningar om 

bockemas placering, d.v.s. det finns inte nagort grafisk mojlighet att lagga in de symboler 

som man pa Linnestadens bibliotek anvander for att markera siria olika tema. Det innebar 

att det inte finns nagon logisk koppling mellan datorns SAB-beteckningar och detema

beteckningar som anvands pa Linnestadens bibliotek. Att det finns ett glapp mellan den 

information man far via datorkatalogen och hur det ar skyltat pa hylloma bekraftas i 

enkatundersokningen.23-+ Darfor kravs det att bibliotekspersonalen har mycket god 

kunskap om bestandet och kanner till hur man har placerat bockema i de olika tema

gruppema. 

bet finns forslag pa att komplettera hyllornas temabeteckning med SAB

beteckning. Nackdelen ar att systemkannama ar fa och man staller sig fragan om ett fatal 

besokares onskemal skall fa styra skyltningen. Ett annat fOrslag ar att anvanda en annan 

programvara eller att utveckla det befintliga programmet sa att man pa dataskarmen kan fa 

fram mer information om pa vilken hylla man kan hitta den bok som finns pa 

Linnestadens bibliotek.235 Det finns planer pa att kopa in sadan programvara for att 

kunna Iagga in de egna symbolerna for olika ternan och fa en logisk koppling mellan 

hyllan och katalogen. 
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Tanken med temasystemet ar att "underlatta for besokaren sorn inte behover soka becker 

pa flera inte alltid sjalvklara amnen", skriver Persson i en ansokan till Statens 

Kultum1d.236 De olika temana ·har skapats i avsikt att fOra ihop amnen som naturligt hor 

ihop. Exempel pa ternan ar "altemativt vetande", "hav & sjo" och "medicin & filosofi" . 

Varje bok marks rned en etikett dar den symbol vars tema boken tillhor finns markerad. 

En skylt i bokhallen upplyser om vilket terna varje symbol representerar. 

Alia medier i biblioteket ar uppstallda enligt bibliotekets ternasystem, undantagen ar dock · 

den referenslitteratur som finns till allmanhetens forfogande i Hisesalen. Referens-litt

eraturen ar ordnad efter SAB-systemets principer. Anledningen till att referens-litteraturen 

inte omfattas av den egna temauppstallningen ar, enligt Persson, att lasesalen skall 

fungera som det lite striktare "kunskapsbiblioteket", till skillnad fran bokhallen som skall 

fungera som "lustbiblioteket" och att man an sa Hinge int~ har sarskilt mycket referens

litteratur. Persson menar att man hittills inte har arbetat aktivt med bestandet av referens

litteratur, men att man under bosten 1995 kommer att starta ett projekt inriktat pa 

samhallsinformation eftersom det formodligen skall startas ett medborgarkontor i 

stadsdelen. Om mojligt skall biblioteket med bjalp av statliga ALU-pengar projektansUilla 

en" ADB-bibliotekarie". 

Eftersom det ar ett litet bibliotek och man inte bar lika manga backer som 

stOrre bibliotek tycker man sig inte behova stalla upp facklitteraturen i alfabetisk ordning 

efter forfattare utan nojer sig med att del a in den i genrer inom temagruppema. Dessutom 

ar en stor del av bockerna sUindigt i cirkulation och stannar inte sarskilt lange -pa hyllan 

och personalen anser inte att det kanns sarskilt motiverat att satta upp bockema efter 

forfattamamnet, bockerna hittar anda sina lasare. 

Det bar visat sig att den typ av exponering av medier och det brukarinflytande pa 

medieinkopen, som ar en del av GOK-projektet, givit ett mycket bra resultat. Kvaliteten 

pa bokbestandet bar, enligt Persson, uppratthallits samtidigt som utlaningsfrekvensen 

okar, bl.a. beroende pa anvandarstymingen. 

Nar det galler tidskrifter finns de fiesta tillgangliga i Hisrummet, men da det forekommit 

stOlder har personalen kant sig tvingad att placera vissa sarskilt populara tidskrifter bakom 

disken. Dessa kan lasas mot att besokaren lamnar en pant i form av t.ex. sitt Hinekort. 

Detta fick personalen en kritisk kommentar om i brukarundersokningen. 

Vi dare uppger 45% av besokama, apropa tillganglighet och mojlighet att sjalv 

hitta i bib1iotekets samlingar, att de tycker att det ar latt att hitta och 41% uppger att det ar 

ganska Hitt att hitta. Det var endast ett fatal besokare som ansag det vara svart eller ganska 

svart att hitta. Nar det galler skyltningen i lokalerna anser 53% av de tillfragade att den ar 

bra och 36% att den ar ganska bra. Endast ett fatal av de tillfragade ar missnojda med 

skyltningen eller upplever den som dalig.2~7 
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:: 

3. Att biblioteket skall kunna avsta helt fra.n vissa amnesavdelningar for 

att ha mojlighet att ge battre service vad galler andra 

Hammenberg menar att det inte hor till bibliotekets policy att helt avsta fran vissa 

omraden. Tanken finns dock att biblioteket skall kopa in farre becker inom vissa 

amnesomraden eftersom dessa inte ar lika efterfn\gade. Det beror alltsa mycket pa vad 

lantagarna fragar efter. Persson skriver i en ansokan till Statens Kultun·ad att alia bibliotek 

inte kan innehalla allt och att Linnestadens bibliotek avsiktligt avstar fdin inkop av viss 

litteratur in om nagra amnesomracten. Exempel pa sadana avdelningar kan vara matrecept-. 

samlingar, elementara resehandbocker och kladsomnadsbocker rned monster. Dessa 

becker kan ge hog utlaningsstatistik, men far anses vara kostsamma dade regelbundet 

rnaste bytas ut. Persson menar att "det maste ifragasattas om det verkligen ar denna typ av 

becker som utgor den modema folkbildningen". Detta tankesatt kravet dock lyhordhet 

for brukamas onskemal, sarnt aktivitet fran personalen som skall presentera altemativ. 

Persson skriver ocksa att valet att avsta fr~m viss litteratur kraver en "tilltro till att den fria 

cirkulationen av medier fungerar".238 Senare bar man, enligt Persson, upptackt att det 

inte gatt att helt avsta fran vissa avdelningar eftersom lantagare har onskat att biblioteket 

skall kopa in bocker inom dessa omraden. Det har belt enkelt visat sig vara svart att 

genomfora tillsammans med ett helt fritt brukarinflytande och utan att ovriga bibliotek 

inom det lokala bibliotekssystemet arbetar·med samma malsattning. Personalen hat bojt 

sig for 13.ntagamas onskemal och det finns nu pa biblioteket en del medier inom de 

omn\den som man fran borjan sade sig avsta fran. 

4. Att nya inkopsrutiner och inkopsvagar vad galler medier skall provas 

for att oka snabbheten. 

Sa gott sam alla becker kops in direkt i bokhandeln fOr att I~mtagarna skall fa boken sa 

fort scm mojligt. Persson poangtcrar att snabbheten ar viktig, det skall inte ta ett halvar 

innan en aktuell bok finns pa biblioteket. Forutom att det ar snabbare ar det ocksa billigare 

att kopa bockema i bokhandeln an att kopa dem fran Bibliotekstjanst. 

Enligt den genomforda enkatundersokningen ar 28% av besokarna belt nojda 

med vantetiden pa en bestalld bok, 10% tycker att de fatt vanta ganska lange och 3% att 

vantetid.en pa en bestalld bok ar lang. Bortfallet i svarsfrekvensen pa den har fragan ar 

27%. I det dagliga arbetet ar det just servicen att snabbt kunna fa den onskade boken som 

ar mycket uppskattad.239 
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:: Nar det galler kostnadsaspekten menar Persson att man med en bokhandelsrabatt pa 30 % 

schablonrnassigt kan spara atminstone 50 kronor pa en bok som kostar 250 kronor 

genom att kopa den i' bokhandeln jamfort med att kopa den i Bibliotekstjansts 

"pansarband" , eller biblioteksband som de ocksa kallas. En mindre kostnad for 

inplastning tillkomrner dock om man valjer att gara sitt inkop i bokhandeln. En berakning 

pa bandets Mllbarhet maste ocksa garas, en bok i "pansarband" Mller vanligtvis mycket 

langre an en bok i farlagsband. 

Hammenberg menar att boken visserligen slits ut fortare om deri inte ar 

inbunden i "pansarband" , men hon menar ocksa att en del backer inte slits sa mycket. Om 

en bok slits ut och den fortfarande ar efterfragad koper biblioteket in ett nytt exemplar. 

Hammen berg papekar att det dock inte ar sakert att just den boken fortfarande ar lika 

intressant for lantagama, det kanske har kommit en ny bok inom samma amnesomrade 

som kan ersatta den forsta. Olander menar att det ocksa ser mycket trevligare ut med ett 

forlagsband an ett biblioteksband· och att man kan locka till .sig nya grupper av lasare. 

Gamla avskavda biblioteksband kan, enligt Persson, Mila hur Hinge som helst, medan 

sjalva boken kan vara i ett bedrovligt skick. Bokens framsida, som vanligtvis bestar av en 

paklistrad papperssida·, slits fort ut och boken ser da inte Uingre sa lockande ut. Persson 

menar att bockema da ser mer attraktiva uti form av inplastade farlagsband. Lantagamas 

intryck ar ofta att Linnestadens bibliotek har "det fraschaste bokbestandet i sta ' n" . 

Persson menar att det framst ar snabbheten och aktualiteten som ar de viktiga faktorema. 

Det galler dock som bibliotekarie att veta vilka becker som skall frarn snabbt och vilka 

som inte behovs lika omgaende. 
Ett undantag ar bilderbocker for bam, som kan bli utsatta for mycket h art 

slitage. Dessa kops darfor normalt in fran Bibliotekstjanst sa att de blir utrustade med de 

slitstarka "pansarbanden". 

Bokhallen halls stangd pa fredagar eftersom bibliotekspersonalen da gar till bokhandeln 

for att se vad som har kommit ut den senaste tiden. Bibliotekspersonalen ser efter vad de 

tror kan intressera lantagarna och vad som har uppmarksammats i rnedier. De inkops

farslag som Htmnats av lantagama tas ocksa med for att, ide flesta fall, senare resultera i 

ett inkop. Svensk Bokhandels host- och varboksnummer far ofta tjana som referenska.lla 

fOr att belagga lantagarens onskemal samt som overblick over den aktuella litteratur

utgivningen. 

En annan aspekt pa att man i hog grad farsoker att kopa in de backer som 

efterfragas av lantagama ar att man vill gora urvalet i bibliotekets egna samlingar stOrre, 

Linnestadens bibliotek ar till viss del fortfarande under uppbyggnad och har annu inte ett 

tillrackligt stort bokbestand.2-tO 

68 



Bockerna plastas och lanas, om sa onskas, ut direkt, oavsett om de kan katalogiseras med 
en gang eller inte. Det innebar att nya backer kommer i cirkulation mycket snabbt, vilket 
uppfattas som en stor hojning av servicekvaliteten. Persson skriver i en ansokan till 

Statens Kulturrad att det forutom snabbhet i medieinkop ocksa gjorts forsok att forbattra 
servicekvaliteten i informationsarbetet. Malsattningen har, enligt Persson, varit att vara 

bade snabb och korrekt och att forsoka overbrygga det faktum att biblioteket inte 
innehaller alia svar pa fragor inom sina egna vaggar. Det har ocksa ansetts vara viktigt att 
"hoja serviceniva med hjalp av ny teknologi som t.ex. att tillhandahalla ordbehandlare for 

allmanheten." 2-+I 

5. Att reservati oner effektueras snabbt 

Linnestadens bibliotek inforlivades i GOTLIB i december m?mad 1991, innan dess var 
biblioteket tvunget att klara sig utan katalog och utan att kunna . gora eller ta emot 
reservationer och Jan fn1n andra bibliotek. Visserligen hade biblioteket sjalvt inte sa 

mycket backer eftersom bokhallen inte oppnade forran i december aret darpa sa det fanns 
inte nagot storre behov av att katalogisera de egna bockerna. Dock kan det tyckas att 
eftersom biblioteket inte hade sa mycket backer borde det ha varit desto mer angeHiget att 
fa till stand Ian fran andra bibliotek for att kunna fylla det egna bestandets luckor. 

Linnestadens bibliotek har numera alla sina medier inlagda i GOTLIB och 

reservationer och besUi.llningar kan laggas in med hjalp av den sifferkod som finns · 
markerad pa Hinekortet. Bibliotekspersonalen ar mycket noga med att reservationer och 
Hin effektueras snabbt och registrerar genast reservationen i datorn. Nar boken kommit in 
till biblioteket Htr lantagaren ett meddelande hem om att boken kan hamtas pa biblioteket. 

Eftersom Linnestadens bibliotek utger sig for att vara ett litet bibliotek och darfor inte kan 
tillhandahalla allt i det egna bestandet tar man bort den sedvanliga bestallningsavgiften for 

backer som maste lanas in fran andra bibliotek. Lantagaren skall inte behova lida for att 
Linnestadens bibliotek ar litet och inte kan tillhandahiilla alit i de egna samlingarna, anser 

bi bli otekspersonalen. 

6. Att biblioteks inredningen skall vara flexib e l samt inbjudande och 

funktionell for brukarna 

Pa Linnestadens bibliotek har man, enligt personalen, valt att se bokhyllan som en 

utlaningsmobe1 istallet for en forvaringsplats. Manga av oockema placeras med framsidan 
uUit , vilket Persson kallar for bokhandelsmodellen. Det ar en blandning mellan 
frontexponering (bockerna stalls med framsidan synlig) och lagerforvaring (bockerna 

sUills med enbart ryggen synlig), d.v.s. man varvar mellan att stalla upp bockerna pa 

traditionellt satt med ryggen utat och att stalla dem med framsidan utat, detta for att locka 

till lasning. 
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Det har lagts ned mycket arbete pa att gora bibliotekslokalen inbjudande sa att besokama 

skalllockas att sla signed en stund med en bok. Sittvanliga soffor och fatoljer finns och 

de manga vaxtema utgor ett grant inslag i den ljusa lokalen med stora fonster. En sarskild 

ungdomshorna med egen soffa och backer som kan tankas intressera ungdomar har ocksa 

inrattats. 

7. Att bibliotekslokalerna skall kunna brukas- aven utanfo r oppettiderna

foreningsaktiviteter och liknande i syft e att "oppna" lokalerna pa manga 

olika satt for lantagarna 

Foreningar har mojlighet att hyra bibliotekslokalerna nar biblioteket ar stangt for att 

bibliotekslokalema skall kunna brukas aven utanfor oppettiderna. Syftet med detta ar att 
utveckla ett nara samarbete med de foreningar som finns i Linnestadens narhet och for

battra den service som biblioteket kan erbjuda dem. Biblioteket upplater, som ovan 

namnts sidan 61, t.ex. en del av bokhallen at Linneide, som sysslar med utveckling av 

fOrskoleverksamhet och kultur for bam i forskolealdern. 

I enkatundersokningen framgar det att den punkt som betraktats med mest kritisk blick ar 

bibliotekets oppettider. Linnestadens bibliotek har idag mest oppet pa kontorstid eftersom 

man ar beroende av SDN:s arbetstider da man anvander sig av personal fn1n SON for 

utliining och aterlamning. Att utaka oppettiderna -pa kvallar och helger kraver i sa fall mer 

personal.2-+2 Det ar i synnerhet personer som forvarvsarbetar som ar missnojda med 

bibliotekets oppettider och det galler dels att biblioteket inte i sarskilt star utstrackning har 

kvallsoppet, dels att bokhallen ar sUingd pa fredagar och lordagar.2-+3 Om en liintagare 

fn~.gar efter en bok pa tider da bokhallen halls stangd kontrollerar bibliotekarien i 
katalogen att boken inte ar utlanad och gar sedan upp i bokhallen och hamtar den 

efterfragade boken. 

8. Att kontinuerlig omprovning av rutiner och arbetssatt sker utifran 

lyh ordhet in for forandringar och brukarnas behov. 

I en ansokan till Statens Kultumid . angaende okade ekonomiska bidrag skriver Persson 

att eftersom verksamheten okat kraftigt ifragasatter personalen sUindigt varje 

arbetsmoment och rationaliserar de rutiner som finns vid Linnestadens bibliotek. Det 

galler i synnerhet det inre arbetet. Personal en forsoker att satsa sa mycket som mojligt av 

sin tid pa direkt lantagarkontakt.2-+-+ 
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9. Att stor vikt lliggs pa marknadsforing och information om bibliotekets 

mojligheter. 

Hammenberg menar att det i synnerhet var vid starten av biblioteket som man satsade pa 

marknadsforing. Man anvande sig da av Linnebladet, en tidning som delas ut gratis till 

hushallen i Linnestaden och aven finns att hamta pa stadsdelens offentliga inrattningar 

sasom biblioteket. I denna stadsdelstidning vande man sig inte till nagon riktad miHgrupp 

utan till allmanheten. Numera ar det nastan sa att man undviker att marknadsfora sig, man 

har helt enkelt ont om tid och personal. Det finns planer pa att i framtiden ga ut och 

marknadsfora sig pa bl.a. skolor och daghem, men man vagar idag inte eftersom man har 

sa mycket att sta i. Man tror sig fran bibliotekets sida inte ha mojlighet att ta hand om 

dessa nya grupper eftersom bibliotekspersonalen samtidigt har en allmanhet att betjana. 

Dock fOrsoker personalen ta sig tid att ga ut och bokprata o.s .v. om de blir direkt 

ombedda att gora det. 
Persson menar aven hon att biblioteket inte har nagon aktiv marknadsfOring, 

men att bibliotekariema sta11er upp med bokprat etc om det kommer forfragningar. Nar 

biblioteket anordnar arrangemang av olika slag anvander man sig av traditionell 

marknadsfOring med affischering samt annonsering i Linnebladet. Nagot man nyligen 

borjat med ar att Higga ut visitkort med bibliotekets namn och oppettider pa de sma kafeer 

som finns i omradet. Detta har varit uppskattat, men fragan ·a.r om man med detta nar ut till 

manniskor som inte redan ar biblioteksbesokare. 
En vlktig del av marknadsforingen sker, enligt Persson, i attityden mot 

besokama. Detar viktigt att ge besokarna en bra och effektiv service sa att de kanner sig 

nojda och komrner tillbaka. 

Nar det galler sarskilda kategorier av J~mtagare som t.ex. aldre och rorelsehindrade 

personer har biblioteket en del sadana lantagare som sjalvmant kontaktar biblioteket och 

ber att fa ta del av boken kommer-verksamhet. 
Om dessa lantagare sjalvrnant skall ta kontakt med biblioteket krliVs det dock 

att de kanner till vilka mojligheter som finns och vad bibliote~et kan erbjuda dem. 

Bibliotekets dilemma ar att om man skulle ga ut och marknadsfOra sig, men sedan inte 

kan ta hand om de nya manniskor som kommer till biblioteket harman inte vunnit nagot. 

Snarare harman skapat en massa problem; biblioteket hinner inte tillgodose de nya 

behoven samtidigt som de tidigare besokarna inte far lika mycket uppmarksamhet. 

Resultatet blir att bada kategoriema av besokare kanner sig missnojda med bibliotekets 

service, de har inte fatt den service de forvantade sig. Att biblioteket sager sig vilja satsa 

mycket pa marknadsforing och information om bibliotekets mojligheter kan sagas rimma 

ilia med det faktum att personalen, av radsla fOr att fa en anstorrnning fran besokarnas 

sida, inte gar ut sarskilt aktivt och inforrnerar om den service och de mojligheter som 

71 



biblioteket erbjuder. I enkatundersokningen konstateras att de informationsmojligheter 

som finns pa Linnestadens bibliotek maste marknadsforas battre. Den kvalificerade 

biblioteksinformation som finns maste lyftas fram, men i synnerhet galler det den 

kommunala informationen.2-J5 

Enligt enkatundersokningen anser 90% av besokarna att vantetiden for 

betjaning ar kort eller ganska kort. Vantetiden uppfattas som ganska Hing eller ganska 

lang av ett fatal av de tillfn1gade besokama.246 Ht av bibliotekets besokare binner till 

mojligheten att paverka bokinkopen. Det kravs att biblioteket bi:ittre marknadsfor denna 

mojlighet. For att kunna folja upp inkopsforslagen i en snabbare takt kravs dock mer 

personal som kan skota bokinkop.247 

Sa Hingt marknadsfOring utat, men det finns aven en marknadsfOring inat organisationen. 

SDN har en personaltidning benamnd Linne-Nytt, som kan sagas skapa samhi:irighet for 

alia som arbetar inom SDN. A vsikten ar att alia yrkeskategorier inom SDN skid! fa lika 

start utrymrne till sitt forfogande. I Lin~e-Nytt kan t.ex. aktuel1a handelser, kommande 

projekt och utvarderingar i Linnestaden tas upp. 

10. Att intensivt samarbete med invanarna 

verksamheten utvecklas 
s tad sdelen, vad galler 

Vitsen med SDN-reforrnen var att den kommunala servicen skall narmas brukama, sa att 

servicen skall passa invanarna i just den stadsdelen. Darfor gick bibliotekspersonalen, 

innan bibliotekets oppnande, ut pa fodildra- och foreningsmoten for att fraga stadsdelens 

invanare vad de ville ha fOr bibliotek och hur det skulle foras in i den lokal man hade till 

sitt forfogande. Persson poangterar att det ar viktigt att manniskor kanner igen sig och 

upplever delaktighet i bibliotekets verksamhet, biblioteket skall vara Umtagamas och inte 

personalens. Avsikten ar att manniskor skall narma sig Hisning, att de har tillgang till 

information som de kan om:vandla till kunskap. Att manniskor ar delaktiga i biblioteket ar 

grunden for deras nyttjande av d~t. Besokama skall kanna sig hemma i biblioteket och fa 
ett bra bemotande fran personalens sida. Detar ocksa viktigt att biblioteket har ett bok

bestand som tar lantagama pa allvar. Dessa tankar placerar den traditionella biblioteka.rie

rollen i ett nytt ljus. 

Den fOrsta reaktionen personalen fick fran stadsdelens invanare var, enligt Persson, att 

biblioteket skulle vara "jattestort, ha jattemycket backer och ha oppet jamt". Nar GOK

projektet startades var det hogkonjunktur, men vid ingangsattandet av projektet blaste det 

snaia vindar med arbets!Oshet och sparbeting. Darfor hade man inte de ekonomiska 

fOrutsattningama att uppfylla des sa forsta onskemal. Darfor borjade de, Hi.r man formoda, 
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blivande Hintagarna fundera over vilken typ av bocker man ville ha. Det kom in fOrslag pa 

e nskilda forfattare som manniskor hade fina lasupplevelser av och ville att andra skulle fa 
rnojlighet att lara kanna, forslagen blev darfor forst av typen "Jag tycker att biblioteket 
sl<all ha Karin Boyes bocker''. Sedan kom det in onskningar om sarskilda amnesomraden 

scm t.ex. jungiansk litteratur och litteratur som behandlar och inspirerats av new age 
(paradigm som satter andliga varden i centrum och stravar bort fran materialismen). 

Persson menar att det inte fanns nagon enorm lust bland Hintagama att "gora 
b i bliotekariens jobb''. Det ar dock viktigt att lantagarna har mojligheten att paverka 

b i bliotekets inriktning. 

1 1. Att metoder for resultatuppfoljni ng utarbetas. 

En utvardering av GOK-projektet genomfordes, pa uppdrag av Statens Kulturrad, av det 
engelska fOretaget Comedia. Se delkapitel "12.4 Cornediautvarderingen". Comedia
undersokningen galler GOK-projektet i stort pa de tre olika biblioteken och omfattar inte 
specifikt Linnestadens bibliotek. Darfor utforde man pa Linnestadens bibliotek under 

februari manad 1995 en brukarundersokning for att se i vilken inan bibliotekets tjanster 
utnyttjades och uppskattades. Se vi dare delkapitel "12.1 ~nklitundersokning utford vid 

Linnestadens bi bliotek". 

8.5.1 Folkbildningsbegreppet 

Ovan har de tre forsta riktlinjerna for GOK-proj ektet och det satt pa vilket de applicerats 
specifikt pa Linnestadens bibliotek tagits upp. Den fjarde riktlinjen for GOK-projektet, 
''Provning av vad folkbildningsbegreppet inneblir for 1990-talets folkbibliotek", kommer 

nu att tas upp. 

Persson anser att den modema folkbildningen ar den nya informationsteknologin (IT). 
Biblioteket skall ge manniskor mojlighet att paverka sin situation genom att tillhandahalla 

sadant som kan komma dem till gagn i deras sokande efter kunskap. Bibliotekarien skall, 
menar Persson, inte vakta over den kunskap som finns sa att den inte slipper ut, titan 

skall underUitta fOr brukama genom att gora kunskapen tillganglig. Enligt en artikel i 
tidningen Arbetet sager Persson: "Varje Hiiltagare kommer rued en egen kunskap och 

Jivserfarenhet som det ar viktigt att vi bibliotekarier respekterar". Nlir det galler den nya 

folkbildningen som det talas om inom GOK-projektet kan den, enligt Persson, se ut som 
sa att bibliotekarien hjalper till att plocka fram inforrnationen och lar besokama att sjalva 

leta i databaser sorn hittills ti ll starsta delen bara funnits tillgangliga for bibliotekarien. 
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Den nya folkbildningen skall syfta till att minska k1yftan mellan infonnationsstarka och 

infonnationssvaga grupper.248 I enkatundersokningen frarngick det att manga besokare 

sjalva ville kunna komma ih information via olika databaser, bl.a. ville man ha mojligbet 

att soka i Artikel-sok, universitetsbibliotekets katalog ocb Internet. Besokarnas onskemal 

kommer i stor utstrackning att tillgodoses inom den narmaste framtiden genom en 

nyinkopt CD-ROM-vaxlare med mojlighet att soka i universitetsbibliotekets katalog och 

Artikel-sok.249 

Persson menar att en nackdel nar det galler bibliotekens utvecklingskapacitet ar kirens 

utformning, d.v.s. att de bibliotekarier som idag finns pa Sveriges folkbibliotek till stor 

del be star av kvinnor med pensionsaldem i antagande. Att medelaldem i bibliotekarie

karen ar sa pass hog innebar att den utbildning ocb det synsatt scm verksambeten bedrivs 

rned ar 20 ar gammal. Det har sedan dess kommit mycket ny teknik som ar mer eller 

mindre obekant for dessa bibliotekarier. -Persson menar att det behovs en ny syn pa 

bibliotekets uppgifter och pa bibliotekens anvandare. Kanske aven att det behOvs en ny 
typ a\; bibliotekarie med andra vyer och nya ideer. 

8. 6 Intresset for Linnestadens del av GOK-projektet 

Det scm uppmarksammats angaende GOK-projektet ar framst Kalmars gallringsiver ocb 

en all man radsla fOr att folkbi blioteken skallforvandlas till statligt finansierade pressbyra

kiosker, dar den goda litteraturen far Hi.rnna plats for den mer komrnersialistiskt inriktade 

popuHirli tteraturen. 

Nar det galler Linnestadens del i projektet har den i rikspressen ocb 

bibliotekstidskrifterna varit relativt osynlig ocb bara omnamnts i forbifarten sam en deli 

GOK-projektet. I goteborgspressen bar Linnestadens bibliotek inte undgatt orn

namnanden, men nagon debatt har det inte varit tal om. Den uppmarksamhet biblioteket 

fatt i pressammanhang har gallt relativt fa och korta artiklar rorande bi bliotekets invigning 

ocb dess m.ojligheter etc. Bland bibliotekspersonalen vid Goteborgs folkbibliotek har 

intresset, enligt Persson, varit relativt svalt for att inte saga obefintligt. Persson menat att i 
allmanhet bar Jantelagen g alit. De stOtre biblioteken bar inte vi sat nagot storre intresse for 

Linnestadens verksamhet, kanske for att de sjalva anser sig ba en tillfredsstallande service 

och tycker att det ar bekvarnast att arbeta sa scm de all tid gjort. Kanske handlar det om det 

kanda att ingen blir profet i sin egen stad eller det s.k. storebrorssyndrornet fran huvud

bibliotekets sida, d.v.s. Linnestaden scm litet stadsdelsbibliotek skall inte komma och tro 

att dear markvardiga. 
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Sa fort Persson kommit utanfor Goteborg har hon uppUickt att intres$et for GOK

projektet och Linnestadens bibliotek har varit start. Manga bibliotek har bett henne att 

komma och foreHisa om projektet, vilket hon trots sma personalresurser alltid forsokt att 

ta sig tid till. Det har ocksa kommi t manga forfragningar om studiebesok pa Linnestadens 

bibliotek. Under 1993 kom 60 grupper fdin olika bibliotek och kommuner for att titta pa 

bibliotekets verksamhet. Det som besokama framfor alit tittat pa ar hur sma bibliotek och 

filialer kan utvecklas. Persson har varit noga med att papeka att det inte gar att plagiera 

Linnestadens bibliotek pa andra orter eftersom projektets grundsten ar den Iokala 

anpassningen och "principen att alla bibliotek inte behoverse likadana ut."250 Persson 

anser inte att alla bibliotek borde vara som de Gbk-anslutna, men hon anser att 

bibliotekspersonalen bor fundera over vilken attityd man har gentemot besokaren. Den 

lokala narmiljon skall ocksa vara viktig vid utformandet av biblioteket och dess tjanster. 

Vi dare bor man fundera over vern man ar till for och vilka uppgifter man har, ar man t.ex. 

ett stadsdelsbibliotek eller ett huvudbibliotek. Enligt Persson ar skillnaden mellan GOK 

och andra bibliotek inte sa star. Skillnadenligger i att man koper in bbckema sjalv och att 

man ser pa bokutbudet med Hintagarens ogon och letar efter det som man tror denne kan 

uppskatta. 

UtOver dessa mer eller mindre formella besok har, enligt Persson, manga 

spontana besok gjorts. Studenter vid Bibliotekshogskolan i Boras har ocksa fOrlagt 

enskilda arbeten till bi blioteket, undertecknad ar ett ex em pel. 

GOK-projektet har alltsa foljts av ett nationellt intresse, medan det funnits ett 

Jokalt ointresse for projektet i Goteborg, 

8. 7 Sammanfattning 

Linnestadens bibliotek ar det enda av biblioteken i Goteborg sam anslutit sig till GOK

projektet. Beslutet om en SDN-reform (stadsdelsnamndsreform) 1990 syftade till attfor

lagga besluten narmare invanarna och har betytt mycket fOr bibliotekets tillkomst och ut

formning. Organisatoriskt !'yderbiblioteket under SDN-forvaltningens kansli. Nar SDN

reformen infordes uppkom en vilja att inratta ett bibliotek i stadsdelen. Det skulle stamma 

bra overens med SDN-reformens tarikar om att integrera stadsdelens verksamheter med 

varandra och erbjuda medborgama ett kulturutbud. Avstandet till huvudbiblioteket ansags 

vara fOr stort och de bokbussar som cirkulerade i stadsdelen ansags inte tillrackliga for 

stadsdelens forvarvsarbetande. Att Linnestaden valde att vid den tidpunkten inratta ett nytt 

bibliotek Hir sagas vara anmarkningsvart da andra stadsdelar drog in pa eller lade ned 

biblioteksverksamheten. Nagra av de overgripande malen for Linnestadens bibliotek ar 

dels att erbjuda medborgama biblioteks- och kulturverksarnhet samt kommunal inform

ation , dels att utforrna bibliotekets verksamhet tillsammans med Linnestadsboma. 
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Bi bliotek och stadsdelsnamnd har ett start samarbete, vilket bl.a. yttrar si o i att de delar 
' 0 

reception och att det ar stadsdelsnamndens personal som skoter in- och utlaning av 

medier. For biblioteket mojliggor detta ett generosare oppethrulande, dock ar man tvunget 

anpassa sig till de kantorstider sam galler inom SDN. Bibliatekschef Christina Persson 

menar att detta samarbete ar mycket vart ach att det, forutam interna kantakter, ger 

bibliatekarierna mojlighet att agna mer.tid at lantagarfragor. 

SDN Linnestaden hade vid starten av biblioteket ekonamiska forutsattningar 

for att tillhandahalla bibliotekslakaler, men det fanns inga pengar till m~dieinkop. Strax 

innan invigningen av biblioteket tog man darfor kontakt med Statens Kulturrad for att 

hora sig for om det fanns nagat projekt dar temat var okat brukarinflytande och 

atraditianella arbetsmetader. GOK-projektet var da i sin linda och representanter for 

Linnestadens bibliotek erbjods att folja med pa studieresor till bibliotek i Tyskland och 

Danmark. Linnestadens bibliotek bestamde sig for att deltaga i projektet. 

Den forsta bibliateksverksamhet som fanns i det omn\de som idag benamns Linnestaden 

var Dicksonska falkbiblioteket, som startades 1897 och var lange det enda folkbibliateket 

i Goteborg. Nar Goteborgs stadsbibliatek invigdes vid Gotaplatsen 1967 upphorde 

verksamheten vid Dicksonska folkbiblioteket ach invanarna i Linnestaden hanvisades till 

bibliotek utanfor den egna stadsdelen samt cirkulerande bakbussar. Omradet var tatt

befolkat och det var langt till narmasta bibliotek. Det beslutades darfor 1989 om 

inrattandet av en fast biblioteksenhet, vilken kom igang tva ar senare. Bokbuss

hallplatserna finns, trots en val fungerande biblioteksverksamhet, annu kvar. Den 

byggnad dar biblioteket idag finns har harbargerat manga verksamheter genom tiderna, 

b.l.a. en brandstation. Vid nedHiggandet av brandstationen ateruppvacktes en tanke pa att 

bygga en saluhall. Bibliotekets och stadsdelsnamndens verksamheter kom in i bilden alit 

eftersam planerna for saluhallen gjordes upp och huset kom att ses som en helhet dar de 

olika verksamheterna knots samman. 

Linnestadens bibliotek har 1,75 bibliotekarietjanster ach lika man ga assisenttjanster, 

biblioteket har ocksa haft tillfalliga ALU-anstallda. I september 1990 oppnades ett Hisrum 

med tidskrifter, dagstidningar och ett mycket begransat bokurval. I december 1992 

oppnades det riktiga biblioteket, sam kom att benamnas bokhallen. A vdelningama ligger i 

tva plan ach kan darfor Hitt stangas av om sa onskas. 

I Hisrummet finns en utlanings- och aterHimningsdisk som fungerar som 

reception for bade biblioteket och stadsdelsnamnden. I lokalen finns ett bokbord, dar ett 

urval aktuell litteratur finns till hemlan, vilket innebar att stadsdelens invanare kan 

erbjudas viss biblioteksservice aven pa fredagar, da bokhallen ar stangd. Vidare finns en 

tidningshoma med sittplatser, ett s.k. Europatorg med litteratur och sokmojligheter i data

baser om EU, hyllor med referenslitteratur. Dessutom finns till allmanhetens fbrfogande 

en ardbehandlare samt information fran kommunen och stadsdelsnamnden. 
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Bokhallen lir beUigen en trappa hogre upp och dar finns en informationsdisk, 

en barnavdelning, en ungdomshorna, skon- och facklitteratur. Facklitteraturen ar, istallet 

for klassificering enligt SAB-systemet, uppdelad i olika ternabeteckningar. Mitt i lokalen 

finns ett slagbord dar nyligen aterllimnad litteratur Higgs ut. Vid inredningen av lokalen 

har stor vikt lagts vid att gora lokalen trivsam och att halla nere kostnaderna . Gamla 

sittvanliga soffor har darfor kopts in och gjorts iordning for att skapa en trevlig atmosfar. 

OvanfOr bokhallen fitms en tredje vi'ming dar bibliotekspersonalen planerar att 

iordningstalla lasplatser och ge besokarna mojlighet att sjalva soka i olika data baser. 

De bibliotek som deltog i GOK-projektet fick sjalva valja hur de riktlinjer som utgick fran 

Statens Kulturrad skulle appliceras pa den egna verksamheten. For Linnestadens del 

resulterade det i elva punkter: 

1 Att uppbyggnaden av mediabesti'mdet skall ske nara dem som skall bruka 

biblioteket: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

- foreningar, ~rganisationer, studieforbund m.f.l. 

- forskolor , skola, aldreornsorg 

- enskilda individer 

Att rnediabestandet, som hogst skall besta av 30 000 volymer, skail 

exponeras samt grupperas pa ett for brukarna lattillgangligt och 

inspirerande satt 

Att biblioteket skall kunna avsta helt fran vissa amnesavdelningarfor att ha 

mojlighet att ge battre service vad galler andra 

Att nya inkopsrutiner och inkopsvagar vad galler medier skall provas for 

att oka snabbheten 

Att reservationer effektueras snabbt 

Att biblioteksinredningen skall vara flexibel samt inbjudande och 

funktionell for brukama 

Att bibliotekslokalema skall kunna brukas- liven utanfor oppettiderna

foreningsaktiviteter och liknande j syfte att "oppna" lokalema pa manga 

olika satt fOr li'mtgama 

8 Att kontinuerlig omprovning av rutiner och arbetssatt sker utifran 

lyhordhet infor forandringar och brukarnas behov 

9 Att stor vikt laggs vid marknadsfOring och information om bibliotekets 

mojligheter 

10 Att intensivt samarbete med invanarna i stadsdelen, vad galler 

verksamheten utvecklas 

11 Att metoder for resultatuppfOljning utarbetas 
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Christina Persson anser att den moderna folkbildningen ar den nya informations

teknologin. Biblioteket skall, anser hon, vara till gagn for manniskor i deras sokande efter 

kunskap och under latta fOr brukarna genom att gora kunskapen tillganglig. Bi blioteket har 

en uppgift i att minska klyftan mellan informationsstarka och i nformationssvaga grupper. 

Persson menar att det ar en nackdel att en stor del av karen bestar av kvinnor med 

pensionsaldem i sikte, dessa bibliotekarier beharskar inte den nya teknik som idag finns 

tillganglig. Persson efterlyser en ny syn pa bibliotekets uppgifter och pa bibliotekens 
anvandare. 

Den verksamhet som bedrivs vid Linnestadens bibliotek har inte i nagon hogre grad upp

marksammats i rikspressen, utan bar bara namnts i forbifarten som ett av de deltagande 

biblioteken i GOK-projektet. lntresset for verksambeten vid Linnestadens bibliotek har, 

enligt Persson, ocksa varit litet hos goteborgs bibliotekarier, bon anar sig till en viss 

Jantelag. Vid bibliotek utanfor goteborgsomradet bar Linnestadens bibliotek dock upp

marksammats mycket. Persson har ett flertal g{mger ombetts att komma och forelasa om 

GOK-projektet och manga ar de bibliotek och kommuner som forlagt studieresor till 

biblioteket i Linnestaden. Persson menar att projektets grundsten ar den lokala 

anpassningen, narmiljon skall vara viktig for utformandet av bibliotekets verksambet. 

Hon poangterar att alla bibliotek inte skall vara som de GOK-anslutna, dock bar man 

fundera over vii ken attityd man bar gentemot besokaren, vern verksamheten ar till fOr och 

vilka uppgifter man bar. 
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9 FRAGOR SOM V ACKT DISKUSSION OCH 

MENINGSSKILJAKTIGHETER KRING 

GOK-PROJEKTET 

Den intensiva debatt som uppstatt kring GOK-projektet bar nationellt sett berort verksam

heten vid Kalmar och i viss mfm Ornskoldsviks bibliotek. Kalmar bar. karaktar av 

· Hinsbibliotek och den gallring som dar skett har darfor upprort manga inoJP biblioteks

varlden. Linnestadens bibliotek har i stort sett statt utanfor debatten i sin egenskap av ny

oppnat och litet bibliotek i ett stOrre system eftersom det inte fanns nagot bibliotek i 
Linnestaden innan och anslutningen till GOK-projektet darfor inte inneb~r nagon brytning 

med tidigare rutiner. Ornskoldsvik bar inte berorts av debatten i nagon storre utstrackning 

eftersom det dar redan fanns en viss man av lantagaranpassning nar det galler bokurvalet. 

Den nationella debatten bar i synnerhet speglat en radsla for att biblioteken skall gallra 

bort det s. k. kulturarvet och att bi b1ioteken skall oversvammas av popuHirli tteratur. 

Kritikerna har i debatten koncentrerat sig pa skonlitteraturen, trots att GOK-projektet i lika 

h~g grad bandlar om facklitteratur. Nationellt sett har projektet fatt mycket upp

marksambet. men verksambeten vid Linnestadens bibliotek har i detta sammanhang 

knappt berorts. 

Debatten fick fart redan innan GOK-projektet pa allvar kommit igang och 

handlade forst om folkbibliotekens ansvar att forvara aldre litteratur ocb senare om 

bokurvalet och bokinkop pa begaran liksom folkbibliotekets roll i allmanhet. Mer an 200 

artiklar rorande GOK-projektet publicerades i dagstidningar och periodika under 1991 

och 1992.251 Debatten har tidvis varit mycket het och intensiv, i synnerhet i de stdrre 

dagstidningarna, de lokala tidningarna och i bibliotekstidskrifterna. Dessa bar ibland 

ansetts sig nodgade att benamna amnet som slutdiskuterat ocb vagra att ta in fler inlagg i 
de batten eftersom dessa med tiden tenderat att bli alltfor manga: 

9.1 Gallring 

Om gallringen vid stadsbiblioteket i Kalmar bar det sagts att den utloste arhundradets 

storsta biblioteksdebatt, det som ban de pa lokal niva blev riksangeHigenhet. Ants Viirman 

pa Svenska kommunforbundet sade t.ex. "ska man se till bur manga spaltmeter som 

skrivits pa vilket sakunderlag, far man nog saga att detta ar arhundradets storsta 

kulturrabalder"252 Barbro Thomas pa Statens Kulturrad forklarar rabaldret med att 

Sverige "ar en liten nation med ett litet underlag fOr bokutgivning". Hon preciserar att det 
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i England ges ut 50 000 titlar arligen och att klassikema st.andigt nytrycks. Situatianen ar 

en helt annan i Sverige, dar det ges ut 4 000 titlar varje ar och att det "kan ta decennier 

in nan en klassiker kommer i ny upplaga" .253 

9.1.1 Kalmars gallringsforfarande 

Innan GOK-prajektet ens pa allvar hade kommit igang i Kalmar inleddes en omfattande 

debatt i framst lokalpressen, vilken senare aven fick genomslagskraft pa riksplanet, dar 

externa kritiker kritiserade GOK-projektet och i synnerhet gallringsforfarandet.254 Att 

gallringsdebatten handlat just om Kalmar beror pa att man dar har utfort gallringar av 

stora delar av bestandet. Bl.a. har delar av den donerade s.k. Rosenska samlingen, en 

samling innehiillande vardefulla verk fran 17-, 18- och 1900-tal, gallrats och bjudits ut till 

forraljning. En del antikvariska becker saldes till antikvariat i Sverige ach Tyskland.255 

Det dementeras fran biblioteksledningens sida att dessa becker skulle ha salts till 

underpris. Misstaget fran bibliotekets sida lag i att inte skapa forteckningar over vilka 

backer som saldes. Resultatet blev att forvirring uppstod da det inte fanns ordentligt 

kontroll pa vad som egentligen hade salts. Nagra misstag skedde och backer sam 

egentligen borde ha bevarats Himnades till forsaljning, ett antal bocker "rad~ades" dock av 

bibliotekarier med negativ insUillning till GOK-projektet. Den ryktesspridning som 

uppstod hade fOrmodligen undvikits om forsaljningen skett vid en offentlig auktion rned 

fullstandiga forteckningar over de backer som gallrats ut.256 P.g.a. den cimfattande riks

och lokaldebatt sam uppstod beslutade Kalmar kulturforvaltning att backer som kunde 

identifieras till den Rosenska samlingen inte skulle saljas utan fick tillsammans med ett 

urval andra backer hilda den permanenta bokutstallningen "Bibliotekets ratter" ,257 

Fran biblioteksledningens sida havdade man att gallringen av magasinet inte hade nagot 

med GOK-projektet att skaffa; gallringen var eftersatt och skulle anda ha utforts forr eller 

senare. K.ritikerna menade att huvudbiblioteket isUHlet for att gallra och salja delar av 

magasinsbestlmdet borde bereda mer plats for aldre och inte sa efterfragad litteratur for att 

pa sa vis bevara kulturarvet. Gallringen ansags vara forhastad och kritiken kom snart att 

riktas mot GOK-projektet. Kritikema havdade att utgallringen av magasinet var en 

fOrutsattning fOr att genomfora GOK-biblioteket eftersom tanken med projektet till star 

del var att skapa mer rymd och luft saval mellan som pa hylloma. Frontexpaneringen som 

innebar att bockerna skulle vandas med framsidan uOit for att uppmuntra till lan 

kritiserades starkt och avfardades som kommersiellt trams. Enligt kritikema var gallringen 

aven en forutsattning for att den nya inkopspalitiken med inkop pa direkt efterfragan 

skulle kunna genomforas och man befarade att bokbestandet skulle utarmas saval 

numerart som litterart.258 
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Kritiken mot Ka\mars gallringsfOrfarande, vilket ocksa paverkade den allmanna synen pa 

GOK-projektet i stort, gjorde att Statens Kultumid beslutade sig for att avsHi Kalmars 

ansokan om bidrag for det andra och tredje verksamhetsaret. Sattet att skota gallringen 

ansags ha skadat projektets anseende i allmanhetens ogon. Kalmar valde dock att i egen 

regi fortsatta arbetet kring G6K-projektet, om an i lfmgsammare takt. Till det tredje 

verksamhetsaret fick Kalmar aterigen del av Statens Kulturrads bidrag till GOK-projektet. 

Nar det gall de sjalva gallringsdebatten tyckte man fran Statens Kulturdtds sida ai:t for

lappet kring debatten borde klarHiggas. Institutionen for pedagogik vid Hogskolan i 
Bon'is fick darfor i uppgift att gora en analys, resultatet blev "Vad hander i Kalmar: 

uppfattningar om debatten kring GOK-projektet 1991-1992 vid biblioteket i Kalmar".259 

Las vidare om detta i delkapitel 12.3 "Utvardering av debatten kring Kalmars del av 

GOK -projektet''. 

9.1.1.1 Vad innebar debatten kring Kalmar biblioteks gallring 
for GOK-projekt~t som· helhet? 

Att gallringen sa starkt kom att sammankopplas med GOK-projektet upplevs nog av de 

GOK-anslutna biblioteken, Kalmar i synnerhet, som lite olyckligt, man har eften1t insett 

att det var fel tidpunkt att gallra.260 Debatten har p.g.a. den sa uppmarksammade 

gallringen blivit lite snedvriden och framst kommit att behandla Kalmars pastadda · 

gallringsiver. Fragorna om bokurval, lantagarinflytande och arbete for att gora biblioteket 

mer li:ittillgangligt forsvann i debatten och overskuggades av gallringsforfarandet. Anled

ningen till den intensiva debatt som uppstod var formodligen att man i Kalmar inte hade 

full kontroll pa vilka backer som salts och om de f[ltt ratt pris. 261 I 6rnskoldsvik uppkom 

ingen liknande de batt kring gallringen eftersom man dar hade genomfort ett kontinuerligt 

gallrande redan innan det bestamdes att biblioteket sku1le deltaga i GOK-projektet. I 

Linnestaden blev det inte heller aktuellt med en debatt liknande den i Kalmar eftersom 

Linnestadens bibliotek var helt nytt nar det gick med i G6K-projektet, d. v.s. det fanns 

inget uppdamt gallringsbehov av samlingama. 

Problemet for biblioteken nar de skall gallra ar att bockerna inte langre obemarkt kan 

slangas, istallet ar kutymen idag att bockerna skall bjudas ut till forsaljning. Barbro 

Thomas pa Statens Kulturrad menar intervjuad for en artikel av Karin Asmundsson att 

man forr i tiden gallrade i smyg och sHingde bockema i sopsackar som i skydd av nattens 

marker kordes till tippen. Thomas vander gallringen till nagot positivt genom att backer 

som tidigare legat i magasin lyfts fram i ljuset och manniskor far mojlighet att kopa dessa 

backer. Thomas menar vidare att manga av de backer som gallras ut ar mycket triviala 

och ointressanta.262 Nar man valjer att lamna ut bockerna till forsaljning fih biblioteket 

ocksa rakna med att fa blickarna pa sig, oppenheten ar storre och insynen total. 
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9.1.2 Linnestadens gallringsforfarande 

Gallringsforfarandet skapade, sorn tidigare namnts, ingen debatt nar det gallde 

Linnestaden, formodligen p.g.a. att biblioteket var nystartat och darfor inte hade nagra 

uppdarnda gallringsbehov. Pa Linnestadens bibliotek gallras bockerna nar personalen 

tycker att bockema inte Hingre ser attraktiva ut eller nar de inte Janas i sarskilt hog ut

strackning. Bibliotekspersonalen anser att det ar viktigt att lamna plats for nya och frascha 

bocker.. 

Till sornrnaren koper biblioteket ofta in populara titlar i pocketupplaga, dessa 

benamns semesterexempl ar. A vsikten ar att erbjuda Hintagarna en Hittlast lektyr till 

somrnarens lata dagar. Nar semesterperiaden ar over gallras i regel de fiesta av de har 

bockerna bart eftersorn de efter semestervistelserna ibland inte ser sa attraktiva ut. Innan 

bockerna gallras kontrollerar personalen att titeln redan finns pa Hovasdepan, en 

gemensam bokcentral for biblioteken i Goteborg dar ett nystartat bibliotek snabbt kan Hi 

ett forsta grundbestand. Finns titeln inte pa Hovasdepan skickas det utgallrade bok

exemplaret dit. Finns titeln pa Havasdepan har det blivit praxis pafolkbiblioteken att man 

Staller ut gallrade backer till forsaljning. Det handlar inte om nagra stora belopp 

biblioteket kan Hi in per bok, en symbolisk summa pa 5 eller 10 kronor. Dessa summar 

ger i bibliotekets budget ett relativt obetydligt tillskott i kassari, men det blir i alla fall en 

liten summa och bockema kommer till anvandning. Pa Linnestadens bibliotek bjuds inte 

de utgallrade bockema ut till forsaljning utan Himnas, sedan parmarna avlagsnats, till 

pappersatervinningen. Anledningen ar, enligt Persson, att man ar radd for negativ upp

miirksamhet. Dels ar det onodigt att utsatta GOK-projektet for ytterligare uppmarksarnhet 

kring gallringen eftersam Kalmars gallring redan fatt sa rnycket uppmarksamhet i bade 

riks- cch lakalpressen, dels skulle en utforsaljning av gallrade backer kunna ge stadsdels

politikerna fel signaler. Stadsdelspolitikerna skulle kunna fa intrycket att biblioteket har sa 

gott om pengar att det kan kosta pa sig att gallra och bibliateket skulle da formodligen fa 

mindre pengar vid uppgorandet av nasta budget. Persson menar att politikema inam SDN 

forrnodligen tror att uppgiften for biblioteket ar att tillhandahalla backer, vilket Persson 

menar ar en snedvriden bild. Den viktigaste uppgiften ar, enligt Persson, att tillhandahalla 

ratt backer, d.v.s. sadana backer som manniskor villlasa. Berit Olander rnenar att felet 

has manga bibliotekarier ar att de inte gama vill gallra. 

9.2 PopuUirlitteratur 

GOK-projektet har, vid sidan om gallringsforfarandet, iiven vackt en radsla for att 

biblioteken skall oversvammas av underhallningslitteratur av samre kvalitet ach att 

biblioteken skall ta till kornrnersialistiska knep i sokandet efter nya lantagare. Nedan foljer 

nagra av de ideer sam man pa de tre GOK-anslutna biblioteken framfor. 
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9.2.1 Kalmar bibliotek 

I Kalmar visade sig den stOrsta delen av inkopsforslagen pa vux:ensidan utgoras av 

facklitteratur, ca 75%. Under en niomanaders period under 1993/ 1994 uppgavs 15 titlar 

vara "av uppenbar trivialkaraktar", vilket utgjorde ca 4% av det totala antalet inkops

forslag Hi.mnade av vuxna lantagare. Man hanvisar till ett specialarbete utfort vid 

bibliotekshogskolan i Boras, dar det konstateras att biblioteket i brnskoldsvik under 1990 

kopte in "en betydligt stOrre andel triviallitteratur jamfort med biblioteket i Kalmar". 263 

Det specialarbete som har narnns heter "GOK-projektbibliotekens inkopspolicy : en 

undersokning av biblioteken i Kalmar ocb Ornskoldsvik" och ar skrivet av Marianne 

Berglund. Berglund bar undersokt antalet FLN ocb spanningsbocker pa biblioteken i 

Kalmar och Ornskoldsvik under aren 1985-1990. Resultatet blev, enligt Berglund, att 

bada bibliotekens inkop av dessa genrer bar okat nagot, dock mer i brnskoldsvik an i 

Kalmar.26-+ 

9.2.2 Ornskoldsviks bibliotek 

Anna-Christina Rutqvist pa Ornskoldsviks bibliotek skriver att, efter tre armed GOK

projektet ocb inkop av de becker Hintagarna fragat efter, bar resultatet till storsta delen 

blivit kvalitetslitteratur, d.v.s. Hintagama bar mest fragat efter sadan litteratur som brukar 

klassas sam god litteratur. "Manga befarade att det 'bara' skulle bli Jackie Collins ocb 

Margit Sandemo som efterfdigades av lantagarna", skriver Rutqvist. I realiteten koptes 

det vid Ornskbldsviks bibliotek bara in en bok av Jackie Collins. Drygt balften av den 

onskade litteraturen ar skonlitteratur.265 

9.2.3 Linnestadens bibliotek 

Christina Persson pa Linnestadens bibliotek menar att en titel inte ar sa viktig i det stora 

hela, en bok i mangden ar inte vard att odsla tid pa. Persson rnenar att nar man far iri ett 

lantagarforslag gallande en bok som bibliotekspersonalen anser vara mer e11er mindre 

tvivelaktig kops boken anda in. Den eller de lantagare sorn ar intresserade skall fa mojlig

het att lasa boken, sedan gallras den. Det handlar, enligt Persson, om attityden till Umtag

aren och om en respekt for dennes val. Man kan vara tillmotesgaende eller uppfostrande 

som bibliotekarie, anser Persson, som ocks~ ifragasatter om det ar bibliotekariens uppgift 

att fungera som litterar srnakdornare over lantagarens bokval. Bland personal en finn s 
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tanken att det nog kravs ett litet bibliotek for att det skall kunna fungera, litenheten ar 

positiv. Enligt Persson ar skillnaden mellan GOK och andra bibliotek inte sa stor. 

Skillnaden ligger i att man pa Linnestadens bibliotek koper in bockema sjalv och att man 

ser pa bokutbudet med biblioteksbesokarens ogon och letar efter det sam man tror denne 

kan uppskatta. 

9.3 Sammanfattning 

Den de batt som uppstatt bar nationellt sett berort verksamheten vid Kalmar bibliotek och i 
viss man verksamheten vid Ornskoldsviks bibliotek. Linnestadens bibliotek har daremot 

helt statt utanfor den nationella debatten. Debatten har tidvis varit het och intensiv och har 

speglat en radsla for att biblioteket inte langre skall representer'a det s.k. kulturarvet och 

oversvammas av popularlitteratur. Redan innan GOK-projektet hade kommit igang i 
Kalmar startades en debatt i lokalpressen, vilken sedan fick genomslagskraft pa 

riksplanet. Det som rorde upp kanslorna var att man i Kalmar borjade att gallra delar av 

den . s.k. Rosenska samlingen, vilken inneholl vardefulla antikvariska bokverk. 

Biblioteksledningen anklagades for att underminera kulturarvet och for att ha salt 

vardefulla backer till underpri s. Misstaget fran Kalmars sida lag i att inga riktiga . 

forteckningar upprattades over vad som skulle saljas, vilket resulterade i att nagra rnisstag 

gjordes. P.g.a. den debatt som uppstod beslutade kulturforvaltningen i kalmar att becker 

som tillhorde den Rosenska samlingen skulle hilda den permanenta bokutstallningen 

"Bibliotekets ratter". Biblioteksledningen havdade a det besUimdaste att gallringen inte 

hade nagot sam band med GOK-projektet, utan att den skulle ha genomforts i vilket fall 

som heist eftersom gallringen i Kalmar var kraftigt eftersatt. Kritikerna ansag dock 

gallringen vara forhastad och kritiken kom snart att riktas mot GOK-projektet. Gallringen 

ansag vara en fOrutsattning for den frontexponering och den inkopspolitik med inkop pa · 

efterfdigan som praktiseras inom projektets ramar. Gallringsforfarandet i Kalmar ansags 

ha skadat GOK-projektets anseende sa till den grad att Statens Kulturrad beslutade att inte . 

ge Kalmar nagot projektbidrag det andra och tredje aret. Kalmar fortsatte dock 

verksamheten i egen regi och fick det tredje verksamhetsaret aterigen del av Statens 

Kulturrads bidrag. Debatten kring Kalmar uppmarksammades sedan i en analys gjord pa 

uppdrag av Statens Kulturrad. 

Den starka sammankoppling som kom att goras mellan gallring och GOK-projektet upp

Jevdes nog av de i projektet deltagande biblioteken som olycklig. De batten blev darfor lite 

snedvriden och fragor gallande bokurval , Hintagarinflytande och arbete for att gora 

biblioteket mer tillgangligt overskuggades av Kalmars gallringsforfarande. I 

brnskoldsvik uppkom ingen liknande debatt eftersom det dar, inn an ansi utandet till 
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GOK-projektet, kontinuerligt gallrats. I Linnestaden var det inte heller aktuellt med nagon 

gallringsdebatt eftersom biblioteket var helt nytt och inte hade nagot uppdamt 

gallringsbehov. Barbro Thomas pa Statens Kulturrad menar att gallringen i sig ar positiv, 

da den lyfter fram becker som tidigare legat i magasin och att de nu kan finna nya Hisare 

da de bjuds ut till forsaljning. Det ar dock ett faktum att gallring idag sker under full 

msyn. 

Pa Linnestadens bibliotek sager man sig gallra bockerna nar de inte Hi.ngre ser attraktiva ut . 

eller nar de inte langre Hinas av nagon. Till sommaren kops populara titlar in i pocket

upplaga, vilka ar avsedda att forstro semesterfirare. Nar sommaren ar slut gallras dessa 

backer eftersom de inte Hingre ser sa attraktiva ut. Nar en bok gallrats kontrollerar 

bibliotekspersonalen om titeln finns pa Hovasdepan, den gemensamma bokcentralen fOr 

Gateborgs folkb_ibliotek. Finns den inte dar skicka~ den dit for att kurina anvandas vid 

uppstartandet av nya bibliotek. Finns titeln redan pa Hovasdepan stalls boken vanligtvis 

ut till forsaljning, sa dock inte pa Linnestadens bibliotek, dar man Himnar den till 

papperslhervinningen. Bibliotekschefen anser det dels onodigt att utsatta GOK-projektet 

for ytterligare uppmarksamhet nar det galler gallringen, dels skulle en utforsaljning av 

gallrade backer kunna ge stadsdelspolitikerna fel signaler. 

Debatten har ocksa kretsat kring en radsla for att biblioteket skall oversvammas av dalig 

underhallningslitteratur. Vid alla de tre GOK-anslutna biblioteken sager man att endast en 

mindre del av de titlar som inkopts pa lantagaronskemal ar becker av mindre god kvalitet, 

resultatet har till stOrsta delen blivit kvalitetslitteratur. Christina Persson anser att en 

enskild titel inte ar sa viktig i helheten. Om en lantagare onskar en bok som personalen 

anser vara mer eller mindre tvivelaktig kaps den anda in och gallras efter det att de som ar 

. intresserade last den. Persson menar att det handlar om vilken attityd man anvander 

gentemot lantagaren och en respekt for dennes vaL Enligt Persson ar skillnaden mellan 

GOK-anslutna bibliotek och andra bibliotek inte sastor, skillnaden ligger i att man inom 

GOK-projektet och pa Linnestaden ser pa bokutbudet med lantagarens ogon. 
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10 PRESENTATION AV OLIKA STANI>PUNKTER I 
DEN ALLMANNA DEBA'riEN KRING 
GOK-PROJEKTET 

Pa nationell niva har projektet initierat en debatt om bibliotekets roll, i synnerhet dess 

folkbildningsroll, effekter pa utformningen av nya och ombyggda bi bliotekslokaler, en 

storre koncentration pa H'lntagaren , storre intresse nar det galler gallring av becker. 

Debatten har tidvis varit het och det sags ha utbrutit "en Gronkopingsaktig pajkastning" 

dar "alla tavlar om att ta lira och heder av varandra och misstankliggora varandras 

syften" .266 Detar ett fatal personer som utkristalliserats och sam statt for den intensiva 

debatten. Debattdrema har varit forfattare, forskare, kulturskribenter och biblioteksfolk. 

For en utomstaende .kan dock de batten verka vara en storm i ett vattenglas, dar insandare 

efter insandare argumenterar for eller emot sattet att placera bockerna pa. 

10.1 Debattorer med negativ instiillning till GOK-projektet 

En sida av debatten har hand! at om en radsla fOr att biblioteket inte Hingre skall ta som sin 

viktigaste uppgift att varna om den gada litteraturen, att biblioteken skall marknads

anpassas och oversvammas av massmarknadslitteratur. Massmarknadslitteraturen anses 

redan ha ett gott grepp om marknaden och behover ingen hjalp for att overleva, vilket 

daremot anses vara fallet med den goda litteraturen. Massmarknadslitteraturen har gott om 

distributionskanaler sasom bokhandlar, varuhus, kiosker och bokk.lubbar, medan den 

gada litteraturen i stor utstrackning far forlita sig till bibliotekens fonnaga att varna om 

den. Dessutom ar massmarknadslitteraturen sa billig att manniskor sjalva kan kopa den 

om de sa vill, den goda litteraturen trycks i mindre upplagor och blir foljdaktigen dyrare. 

Eftersom inte alla manniskor har mojlighet att kopa den goda litteraturen skall den 

tillhandaMllas av biblioteken, massmarknadslitteraturen kommer linda att lasas och darfor 

ar det inte riktigt att lagga skattemedlen pa att beskydda den. Det finns en uppenbar radsla 

for att det dagsaktuella och lattillgangliga skall lyftas fram pa bekostnad av kvalitets

litteraturen. 
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10.1.1 Lars Lonnroth 

Litteraturprofessorn och tillika f.d. kulturchefen pa Svenska Dagbladet Lars Lonnroth 

anser att "bara tanken pa marknadsanpassade bibliotek far det att ga kalla karar langs 

ryggen" pa honom.267 Han fruktade att folkbiblioteken skulle fOrvandlas till "helfestliga 

forlustelsestallen dar publiken med hjalp av Jarviga GOK-projekt och diverse faniga 

jippon skalllockas att Hisa annu fler daliga bastsaljare av Jackie. Collins" .268 Lonnroth 

menar vi dare att det har gatt val lang nar biblioteket inte langre k.an locka till sig ltmtagare 

enbart med hjalp av den gada litteraturen uta.n maste ta till kommersiella knep. Det har 

uppstatt nagot slags klappjakt pa l?mtagare dar det galler att, till vilket pris som heist, 

locka till sig nya. Lonnroth fruktar att biblioteket med detta tillvagagangssatt skall forlora 

tidigare Hintagare ochjamfOr det med en prast som ignorerar de troende kyrkobesokama 

"bara han kan locka nagra fler icke-troende att fylla kyrkbankarria."269 

Folkbiblioteken anses, av Lonnroth, ha en fostrande funkti on och ett ideellt 

skimmer liggande over sig. Efters.om biblioteken finansieras helt av skattemedel skall de 

sta emot det kommersialistiska i dagens samhalle och representera den goda litteraturen 

och den hogtstaende kulturen. Lonnroth skriver att ett bibliotek som inte staller krav pa 

bestandets litterara kvalitet inte fortjanar "ett ores stOd av allmanna medel" eftersom det 

i nte langre fyller nagon "ideell eller fostrande funktion" .270 Lonnroth menar a~t det 

visserligen ar positivt om bibliotekarierna blir kostnadsmedvetna och serviceinriktade, 

men att det ar an viktigare att bibliotekariema fungerar som "den goda litteraturens 

apostlar" sa att biblioteksbesokarna "finner fram till bra becker ocksa nar de placerats pa 

normalt vis i hyllorna" .271 

10.1.2 Peter Corman 

Foljande uppgifter grundar sig pa en telefonintervju med forfattaren Peter Curman; f.d. 

ordforande for Sveriges Forfattarforbund, fran den 8juni 1995. Curman menar att GOK

projektet har forvandlat biblioteket till "ett slags Kiviks marknad med bra.skande metoder 

for att fanga in ovilliga lasare". De bibliotekarier som deltagit i GOK-arbetet.har, menar 

han, "visat pa brist pa verklig sjal vkansla", vi dare skall bibliotekets filosofi inte vara att . 

" tunna ut och popularisera bestandet for att fanga in nya lasare" . Curman anser att det 

visserligen ar Jovvart att forsoka na nya grupper, men att biblioteket inte skall falla offer 

for det slags kulturpopulism som t.ex. de utatvanda bokframsidorna innebar, vilket alltfor 

mycket liknar bokhandelns kommersialism och vilket dessutom stjal mycket plats som 

skulle kunna upptas av kvalitetslitteratur. Biblioteket har ett kulturpolitiskt ansvar och 

skall leva upp till de kulturpolitiska malen, darfor skall det inte vara en pressby rakiosk 
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med ett sortiment av popularlitteratur. Man skall, menar Curman, "lyfta fram biblioteket 

pa dess egna villkor" och inte harma ICA-afnirens reklamjippo eller bokhandelns reor. 

Istallet for jippoarrangemang av detta slag, sorn han anser forminskar bibliotekets 

egentliga varde, skall man se till vad biblioteket ar bra pa samt forsUirka och marknads

fOra det. Biblioteket skall vara medborgamas kollektiva minne, fungera som ett historiskt 

kollektiv och "inte falla offer for marknadskrafternas villkor". Biblioteket skall inte 

marknadsanpassa sig, utan fungera som en motvikt till marknaden och utover de efter~ 

frngade titlarna erbjuda den kultur som marknaden inte kan erbjuda. 

Bibliotekets uppgift ar, enligt Curman, att fungera som en kunskapshard som 

erbjuder och representerar kunskap. Biblioteket skall inte "krama sig och gora sig till". 

Biblioteken ar, enligt Curman, idag mer populara an nagonsin och behover inte ta till 

sadana metoder scm man sysslat med i Kalmar. Biblioteket skall tillhandahalla nya och 

gamla tankar och inte nedlata sig till att satsa pa triviallitteratur for att locka till sig nya 

grupper av Hmtagare. Curman anser att "tycker man inte om det biblioteket har att erbjuda 

far man lata bli att ga dit", "man skall inte piska in folk i biblioteket". Biblioteket skall 

visa respekt for individens integritet genom att tillhandahalla kvalitetslitteratur och inte 

nedlata sig att ta in triviallitteratur. 

Curman menar att ambitionen med GOK-projektet ar bra, men inte sattet att genomfora 

det pa. Han menar .att man in om GOK-projektet har ' 'missuppfattat bibliotekets roll". 

Biblioteket skall inte vara en bokhandel som tillhandahaller bara det senaste och det mest 

populara, utan det finns for biblioteken bade en kvalitetsaspekt och en bevarandeaspekt. 

Bi bliotekariens roll ar att sta till' tjanst med en professionell hantering av backer. 

Bibliotekarien skall ur den arliga bokfloden pa ca 35 miljoner bocker valja ut vilka som 

skall finnas pa biblioteket och hur de skall ordnas. Curman liknar bibliotekariens roll vid 

tradgardsmastarens, vars uppgift ar att se till att tradgarden, altemativt biblioteket, inte 

forvildas. Darmed inte sagt att biblioteket inte skall forandras och folja med i sin tid, 

"bibliotekets verksamhet skall inte vara stillastaende" , menar Curman. Dock skall 

biblioteket inte marknadsanpassas. Biblioteket skall anpassa sig till samhallets forandring 

genom att tex. erbjuda mojligheter att soka i Internet och andra digitala informations

media. Curman menar att det inte finns nagon motsattning mellan bocker och information 

i digital form, tvartorn kompletterar de varandra och det finns ingen risk for att boken 

skulle utkonkurreras. Nar det galler marknadsforing sa behovs det, menar Curman, mer 

av den varan, biblioteken har hittills varit tamligen diskreta. Peter Curman avslutar med 

att papeka att det ar bra med nya asikter, han menar att det ar viktigt att det finns "andra 

asikter". Curman grundar sin kritik pa vad scm skedde i Kalmar. Vad GOK-ideema 

innebar i Goteborg (Linnestadens bibliotek) eller Ornskoldsvik sager sig Curman inte 

vara insatt i. 
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10.1.3 Ovriga kritiker av GOK-projektet 

Skribentparet Marianne Berglund och Gert-Ove Fridlund hor till de flitigare av de lokala 

debattbrer som sUillt sig negativa till GOK-projektet. De ansag att den bibliotekarie som 

inte "kan locka tilllasning pa annat satt an genom aggressiv massexponering av de backer 

som marknadskrafterna redan lyft fram" inte "bar i litteraturvarlden att skaffa". 272 De 

menar vidare att GOK-projektet "gar ut pa att fresta lokalbefolkningens reaktioner med 

hjalp av en revolutionerande, mattfullt aggressiv och massiv exponering av popularmedier 

i bibliotekets forstuga". GOK-projektet bar, enligt Berglund och Fridlund, fatt bibliotek

arierna att locka lfmtagarna till impulsHin ist:allet for att satsa pa att ge varje lantagare "ratt" 

bok.27.3 

Den i Kalmarverksamme forfattaren Anders Johansson anser att bibliotekariens viktigaste 

uppgiff ar att "dra en lans for den goda boken". Klarar de inte av det anser Johansson att · 

de lika gama kan Uigga ned sin verksamhet och overlata bokformedling- och distribution 

gt marknaden. Biblioteket bar, anser Johansson, "vara ett altemativ till den kommersiella 

bokhandeln" . Han anser att GOK-projektet Miler pa att forvandl a Kalmar stadsbibliotek 

till ''en massmarknadsanpassad kopia" och att projektet darfor maste laggas ne.r.27-l 

Erik Hedin var bibliotekarie vid biblioteket i Lottorp i Kalmar Hin under tiden for GOK
projektets genomforande och skrev 1hskilliga debattinlagg i amnet. Hedin koncentrerade 

sin kritik paden omfattande gallring som genomfbrdes i Kalmar och menar att gallrings

arbetet ar under all kritik och att man forstbrde "ett fint gamma! Hinsbibliotek" .27.5 

Tillsammans med Anders Johansson talar Hedin om "avsaknad av professionalism" och 

att i synnerhet Kalmars genomforande ar "en skarn for svenskt biblioteksvasende".276 

Bibliotekariema har, menar han, visat prov pa d1Hig yrkesetik och har "pa ett par veckor 

sopat bort tidigare generationers modosamt uppbyggda boksamlingar".277Hedin menar 

att GOK -projektet inte presenterat nagot nytt, men att det' bar blasts upp till groteska 

proportioner av "en knlturchef som inbillar sig sta i spetsen for en framtida revolution av 

svensk folkbiblioteksverksamhet". Hedin anser GOK-projektet vara verklighetsflyktigt 

och att man i Kalmar "seglat ut pa okanda vatten" med seglen "fyllda med GOK

projektets luftpastejer" .278 

Birgitta Kurten-Lindberg hor till en av de fa goteborgsskribentema angaende GOK

projektet och bon menar att de fallande utlaningssiffroma pa folkbiblioteken gjort en del 

bibliotekarier desperata och skri ver: "darom vittnar det nu riksbekanta GOK-projektet, dar 

man nu for att locka nya kunder till va'rje pris tycks vilja poppa upp bibliotekets 

bokbestand". Hon menar dock att om mojligheten fanns att ha alia litteraturkategorier pa 
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bibliotekets hyllor skulle det vara att rekommendera. Han anser att det inte finns nagon 

anledning att "mastra nag on manniska for hennes indi viduella lasvanor", men art det med 

ekonomiska sparbeting maste bli kvalitetslitteraturen sam skall kopas in eftersom den har 

svarare att klara sig paden oppna marknaden. Kurten-Lindberg skriver vidare att om 

biblioteken Higger "tonvikten pa dagslandelitteratur" behovs det over huvud taget inga 

bibliotek. Biblioteket kan , i sin iver att locka till sig nya lantagare, forlora sina tidigare 

lantagare. Att locka med "gHHtigare bokutbud" gor att biblioteket forlorar i tro

vardighet.279 

10.2 Debattorer med positiv installning till GOK-projektet 

Det finns en sida i debatten som menar att den svenske medborgaren ar kapabel att sjalv 

besUi.mma vad han eller hon viii Jasa, att det ar dags att gora sig kvitt den uppfostrande 

installning som anses ofta och lange ha harskat pa folkbiblioteken. Det ar inte 

bibliotekariernas uppgift att valja ut den litteratur sam repres.enterar den goda smaken och 

forneka den litteratur som inte uppfyller dessa kvalitativa litterara krav intrade till folk

biblioteken. Foresprakarna for denna linje menar att det inte ar sakert att bibliotekarien ar 

kapabel att avgora om en bok kan ge lantagaren en fin lasupplevelse eller inte, det kan 

bara den enskilde lantagaren avgora. Biblioteket maste alltsa, for att kunna overleva i 
dagens samhalle, lyssna mer till sina lantagare och anpassa sitt litteraturutbud till dessas 

smak. Det ligger, menar man, en klar fara i att envetet Mlla fast vid att biblioteket skall 

vara en institution sam enbart skall representera vad som, enligt den gangse upp

fattningen, klassas som kvalitativt god litteratur. En genomgaende tanke verkar vara att 

det inte ar bra att vara for tvarsaker i sin bedomning av vad som ar bra och vad ·som ar 

dil.ligt och att bibliotekarien inte nodvandigtvis arden person som bast avgor vad som bar 

finnas pa folkbiblioteket. 

10.2.1 Foresprakare for GOK·projektet med anknytning till de 

tre GOK-anslutna biblioteken 

Apropa oron for att biblioteken skulle oversvammas av triviallitteratur menar Christer 

Bergqvist och Jan Herstad att man inom karen alltfor mycket fort diskussioner om 

huruvida enskilda titlar "befinner sig pa ratt eller fel sida om den av ass uppsatta kvalitets

gransen", de anser att man istallet bor "betrakta bibliotekets bokbestfmd som helhet". De 
anser att lantagaren sjalv ar kapabel att avgora om en viss bok ar vard att lana och menar 

att "vi maste acceptera att manniskan kan ha andra varderingar an genomsnitts

bibliotekarien" . De menar att eftezfragestyrda inkop inte automatiskt innebar att Kalmar 
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stadsbibliotek forvandlas till en Pressbydikiosk. Det ar, enligt dem, ovasentligt om en 

eller annan "dalig underhallningsroman" kommer in i bibliotekets samlingar, de anser det 

vara desto allvarligare om "inaktuella data- och statistikbocker" lats sta kvar i referens

hylloma och poangterar att detta ocksa galler "all a backer som kops in och som aldrig nar 

fram tilllasama" .280 Herstad skriver: "ett folkbibliotek blir inte automatiskt battre for att 

det far fler volymer", han anser att folkbibliotekets hestand skall forandras, att bevara 

dokument ar forskaingsbibliotekens uppgift. Han tillagger att forskningsbibliotek, lane

centraler och folkbibliotek fick mojlighet att komplettera sina samlingar innan den i 

pres sen sa uppmarksammade gallringen.2R 1 

Vad som anses vara ''god'' litteratur och vad som skall fa finnas pa biblioteken ar 

dessutom inte nagot absolut utan det vaxlar ofta med tiden. Anna-Christina Rutqvist, da

varande bibliotekschef pa brnskoldsviks bibliotek, berattar om Roald Dahls barn- och 

ungdomsbok "Kalle och chokladfabriken", som pa 1970-talet fick mycket negativa 

recensioner i Btj:s sambindningshaften. De fiesta bibliotekarier anvande denna ka.lla for 

att informera sig om nyutkomna backer och foljaktligen koptes boken in av valdigt fa 

svenska folkbibliotek. Rutqvist skriver att "Ka11e och chokladfabriken" idag finns pa de 

fiesta bibliotek och att den, "till skillnad fran de utsHi.tade barnbocker som fick valvilliga 

recensioner och som fortfarande star och trangs i hyllorna pa manga stall en'', fortfara~de 
lases. Hon poangterar att det ar viktigt att inte vara for tvarsaker i sin bedomning och. att 
folkbibliotekens kvalitet bor bedomas "utifran fOrmagan att tillgodose Hintagarnas 

onskem~il och hogt sUillda krav". Rutqvist menar, apropa frontexponeringen, att "backer 

som skyltas tydligt H'lnas ut betydligt mer an de som star i den traditionella hyllraden."282 

Nar det galler ifn1gasattandet av den gallring som skett vid framst biblioteket i Kalmar, 

men aven i viss utstrackning vid de ovriga GOK-anslutna biblioteken menar Ulla Forsen 

(davarande bibliotekschef vid Linnestadens bibliotek) och Christina Persson (nuvarande 

bibliotekschef vid Linnestadens bibliotek) att gallringen ar en naturlig del i 

folkbibliotekens arbete. De anser att alia folkbibliotek maste gallra "for att kunna fullgora 

sina uppdrag som informations- och kulturformedlare" .283 

Det maste alltsa, enligt dessa asiktsforetradare, finnas en viss gallring for .att 

sortera ut den facklitteratur som foraldrats och den skonlitteratur som inte Uingre kanns 

aktuell, dels for att det ar farligt for bibliotekets trovardighet att tillhandaballa inaktuella 

uppgifter, dels for att litteratur som inte langre anvands bor gallras ut for att lamna plats 

pa hyllorna for aktuelllitteratur. Magasinsutrymmen ar idag dyra och eftersom biblioteken 

sallan har tillrackligt bra ekonomi for att kunna forvara all den litteratur man har blir 

lOsningen att gallra vissa delar av bestandet. Bibliotekspersonalen blir tvungen att goraen 

rimlig avvagning nar det galler bur mycket av den litteratur man har som man kan tillata 

sig att spara samtidigt som det galler att man har tillrackligt mycket plats for den nya 

litteraturen. 
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10.2.2 Ovriga foresprakare for GOK-projektet 

Marianne Ginman, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid finska Abo 

Akademi, menar att det inte finns nagon konflikt i att biblioteken anp<,1ssar sig efter de 

behov som finns bland dess anvandare. Han menar att biblioteken vet for li te om sina 

anvandare och vad de har for behov. Ginman menar att biblioteken haft attityden att 

"kunden far noja sig med vad han far" eftersom servicen ar gratis. Av tradition bar 

bibliotekarien ansetts veta bast och att det nu ar dags att "ta reda pa vern sam vill ha vad 

pa vilket satt" .28-+ 

Nils Freden, davarande prefekt pa Bibliotekshogskol an i .Boras, anser att bibliotekets 

uppgift ar "att fa till stand moten me11an fOrfattaren och lasaren" och att biblioteket darfor 

maste skapa miljoer som attraherar Hisarna. Freden menar att GOK-projektet handlar om 

bibliotekets satt att fungera och inte bara om att "exponera bockenia pa ett annorlurtda 

satt" .285 

10.3 .GOK-projektet - en provokation? 

Historiskt sett bar det si:illan varit populart att genomdriva forandringar. Detar alltid 

tryggare att halla fast vid det gamla som ar valkant och sam man vet hur det fungerar. Det 

finns vanligtvis ett fatal eldsjalar sam driver arendet vidare och en mer eller mindre · 

massiv opinion sam ar emot. Kritikerna visar pa en viss aterhallsamhet och en vilja att 

hiilla fast vid det gamla. De som ivrar for forandringar och kommer med nya visioner ar 

ofta unga manniskor och de som vill Mila fast vid det gamla och bevara traditionerna hor 

oftast till den aldre generationen. Detar ett naturligt drag da yngre manniskor ofta ar mer 

oppna for forandringar, medan aldre manniskor ofta ar mer benagna att fortsatta som 

forut eftersom det visat sig fungera. Att ta ett steg ut i det bla innebar alltid ett visst 

risktagande och man gor alltid vissa misstag eftersom situationen ar mer eller mindre ny. 

GOK-projektet vacker nya fragestallningar om bl.a. vad som skall vara folkbibl iotekets 

uppgifter, skriver Staffan Parnell. Ofta talas det i biblioteksvarlden om att biblioteket skall 

vara en "icke-kommersiell oas i det offentliga rum met" ,286 Parnells ideer lam par sig val 

att tas upp i detta sammanhang. 
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10.3.1 Forvaltarskap respektive anpasslighet 

Det gamla talesattet "Nar fOrandringens vindar blaser bygger vissa vindskydd, andra 

vaderkvarnar" tycks galla. Staff an Parnell skriver att konflikter i bi blioteksdebatten i 

grunden beror pa olika attityder till kraven pa fOrandring. De tva sidorna menar Parnell 

karaktariseras av forvaltarskap respektive anpasslighet. Det handlar om olika biblioteks

ideologiska ramar. Forvaltaren utmarker sig, enligt Parnell, ofta med en hogstamd retorik 

och baserar sig pa "allmant omhuldade ideal" och kulturpolitiska dokument. Denne utger 

sig for att forsvara ett kulturhistoriskt arv och kulturpolitiska mal och varderingar som 

ursprungligen framsprungit ur folkrorelsebiblioteken och den anglosaxiska folk

biblioteksrorelsen. Anpassaren framstar, enligt Parnell, som mer insatt i teknik- och 

mediautveckling och de samhalleliga fOrandringsprocesser som paverkar bibliotekens 

situation. Extrema fall av anpassaren kan besta i opportunism, men a,npassarens situation 

kan ocksa ses som en overlevnadsstrategi och betonar da andra delar i bibliotekets 

samhalleliga uppgifter an forvaltaren genom att satsa pa informationsforsorjning snarare 

an kultur och folkbildning. Anpassaren bygger sin filosofi pa att en forandring skett nar 

det galler de samhallsekonomiska forutsattningarna for driften av offentliga bibliotek. 

Forvaltaren forsvarar biblioteket som institution och palagger det vissa kulturpolitiska 

uppdrag, dessutom skall det kulturhistoriska arvet och boklig bildning vardas. 

Anpassaren fOrsvarar daremot biblioteket som samhallelig institution och ser som.sin 

uppgift att finna nya roller och uppgifter for biblioteketnar samhallet och de ekonomiska 

forutsattningarna fOrandras. Ofta ar anpassaren redo att ga ganska langt for att genom

driva nya ideer och kan ibland vara redo att ignorera kulturpolitiska mal for att Hi det nya 

projektet att fungera. Parnell infogar dock att fa debattorer skulle kunna klassificeras som 

renodlade forvaltare eller anpassare och att det pa l<ing sikt sakerligen skulle vara en dalig 

strategi att dri va nagon av dessa sidor till sin yttersta spets.287 

10.4 Sammanfattning 

Den debatt som uppstatt kring GOK-projektet har tidvis varit het och debattorerna har 

fOrsokt att smutskasta varandra. De som deltagit i debatten ar forfattare, forskare och 

kulturskribenter och biblioteksfolk, allmanheten har sallan lagt sig i debatten. Kritikema · 

har visat pa oro for att biblioteket inte langre skall representera den goda litteraturen utan 

oversvammas av massmarknadslitteratur. Man har varit radd att det dagsaktuella skall 

lyftas fram pa bekostnad av kvalitetslitteratur. 

Lars Lonnroth, litteraturprofessor och f.d. kulturchef pa Svenska Dagbladet, 

menar att GOK-projektet innebar att Hintagama lockas till att lasa diUiga bestsellers. Han 
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menar att det uppstatt en klappjakt pa l{mtagare, dar biblioteket tar till diverse forkastliga 

kommersiella knep for att locka till sig nya lantagare, Lonnroth fruktar att biblioteket pa 

detta vis komrner att forlora tidigare lantagare. Folkbiblioteket har, anser Lonnroth, en 

fostrande funktion och skall genom att motverka det kommersialistiska respresentera den 
goda litteraturen och kulturen. 

Forfattaren -och f.d. ordforanden i Sveriges forfattarforbund Peter Curman 

anser det lovvart att forsoka na nya grupper, men att biblioteket genom att t.ex. 

frontexponera bockerna alltfor mycket liknar den kommersialism sbm praktiseras inorn 

bokhandeln. Biblioteket har ett kulturpolitiskt ansvar och skall inte ha popularlitteratur i 

sitt sortiment. Detta menar han forminskar bibliotekets egentliga varde. Biblioteket skall 

istallet vara medborgarnas kollektiva minne och fungera som en rnotvikt till den 

kornmersialistiskt inriktade marknaden, biblioteket skall vara liktydigt med kunskap och 

kvalitet. Curman anser att de som inte attraheras av det scm biblioteket har att erbjuda far 

soka sin kulturstimulans pa annat hall. GOK-projektet ar, enligt Curman, bra, men han ar 

kritisk till sattet att genom-fora det pa da han menar att man inom projektet rnissuppfattat 

bibliotekets roll. Biblioteket har dels en uppgift sorn formedlare av kvalitetslitteratur, dds 

som bevarare av kulturarvet. Det ar, anser Curman, bra att biblioteket anpassas till 

sam ballet, men inte att det marknadsanpassas till vad som onskas av lantagama. 

De debattorer som deltagit i den Jokala debatten har mestadels varit bibliotekarier och 

forfattare. De anser alia att bibliotekets uppgift ar att representera och varna om kvalitets

litteraturen. GOK-projektet anses av kritkema inte vara det altemativ till den kommersiella 

bokhandeln man viii att biblioteket skall vara och darfor anser man att GOK-projektet 

maste laggas ner. GallringsfOrfarandet far mycket kritik och de bibliotekarier som stallt 

sig positiva till GOK-projektet anses sakna professionalism. GOK-projektet anses inte 

presenterar nagot nytt, utan bara vara verklighetsflyktigt. 

De skribenter som bar anknytning till Goteborg ar fa, Birgitta Kurten-Lindberg ar en av 

dem. Hon anser att fallande utlaningssiffror gjort en del bibliotekarier desperata i jakten 

pa nya lantagare. Hon anser att det, i synnerhet i en ekonomsikt svar situation, maste vara 

bibliotekets uppgift att representera den goda litteraturen, annars forlorar biblioteket i 
trovardighet och fyller ingen funktion. 

De scm intagit en positiv installning till GOK-projektet vill gora sig kvitt den 

uppfostrande installning man anser har funnits bland bibliotekarier. Bibliotekarien ar inte 

nodvandigtvis den som ar bast lampad att avgora vad som ger lantagaren en fin 

Hisupplevelse utan biblioteket maste lysnna mer till sina lantagare. Det finris, menar man, 

en fara i att envetet balla fast vid att biblioteket skall representera enbart den litteratur som 

anses tillhora den goda smaken. 
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Christer Bergq v ist och Jan Hers tad anser att det har forts alltfor mycket diskussioner om 

enskilda titlar, att Kalmar bibliotek tilli:impar efterfragestyrda inkop innebar inte 

automatiskt att biblioteket forvandlas till en Pressbyrakiosk. De menar att man maste se 

till helheten i bibliotekets hestand. De anser att bibliotekets hestand bor fbrandras, det ar 

forskningsbibliotekens uppgift att bevara dokument. 

Anna-Christina Rutqvist pa brnskoldsviks bibliotek menar att vad som anses 

vara kvalitetslitteratur inte ar nagot absolut utan vaxlar med tiden och bibliotekarien bor 

inte vara for tvarsaker i sin bedomning. 

Ulla Forsen och Christina Persson pa Linnestadens bibliotek anser, angaende 

gallringsdebatten, att gallring ar en naturlig deli bibliotekets verksamhet for att kunna 

fungera som informations- och kulturformedlare . . 

De som Staller sig positiva till GOK-projektet menar alltsa att det maste finnas en viss man 

av gallring for att sorterayt foraldrad skon- och facklitteratur. Biblioteket har inte rad att. 

Mila alllitteratur i magasin, det maste ibland gallras for att ge plats for ny litteratur. 

Kritikerna av GOK-projektet tillhor ofta den aldre generationen och bar visat pa en vilja 

att halla fast vid det gamla och att bevara traditionerna. De som stallt sig positiva till 

GOK-projektet ar oftast unga manniskor som kommer med nya visioner om vad 

biblioteket skall ha for roll. Staffan Parnells resonemang om forvaltarskap och 

anpasslighet passar har bra att ta upp. Parnell menar att konflikter i biblioteksdebatten 

beror pa olika attityder till kraven pa fbrandring, vilka karaktariseras av forvaltarskap 

respektive anpasslighet. Forvaltaren stoder sig pa kulturpolitiska dokument och vill 

fcrsvara ett kulturhistori skt arv och kulturpolitiska mal. Anpassaren ar a sin sida mer 

insatt i den IT -utveckling och de forandringar i samhallet som paverkar bibliotekets 

situation. Att driva nagon av dessa asikter till sin spets skulle, enligt Parnell, vara en dalig 

strategi. 
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11 BIRGITTA MODIGH PA STATENS 

KULTURRAD OM GOK-PROJEKTET 

Nedan redovisas de uttalanden Birgitta Modigh, avdelningsdirektbr pa Statens Kultum1d 

och handHiggare for GOK-projektet, gjort under en telefonintervju undertecknad utforde 

med henne 1995-06-20, samt de tankar hon uttryckt i skrift. Nar fotnot saknas harror sig 

uppgiftema fdin nyss namnda telefonintervju. 

11.1 Debatten kring gallringen och den kvalitativa nivan pa 

bibliotekets samlingar 

Den debatt som uppstatt ar unik fOr Sverige, havdar Modigh. Inte i nagot annat land i 

Vasteuropa skulle en sadan debatt ha uppstatt kring ett liknande projekt. Modigh 

understryker att Sverige utan tvekan har strangare kvalitetskrav an manga andra -lander i· 

Vasteuropa, i t.ex. Tyskland och England existerar over huvud taget inte den har sortens 

diskussion. Norge befinner sig i en situation som liknar den svenska med en stark 

folkbildningstradition som menar att biblioteken skall representera den goda kulturen. 

Dan mark har, enligt Modigh, kvalitetskrav, men inte ails i samma utstrackning som 

Sverige. De finska folkbiblioteken bar daremot inte alls samma stranga kvalitetskrav som 

sina svenska kolleger. 

De engelska folkbiblioteken inrattades del vis i svitema av den utslagning och 

dryckenskap som den industriella revolutionen forde med sig och ett av skalen till 

inforandet var att myndighetema ville undvika att manniskor hangav sig at dryckenskap 

och vald.288 For att kunna konkurrera med den attraktionskraft som de publikinfriande 

pubama utovade erbjod de offentliga biblioteken litteratur av mer popular karaktar. I 

England skulle GOK-projektet formodligen inte skapa sa stora rubriker eftersom ett 

sadant projekt dar inte Satter fragorna pa sin spets och ifragasatter djupt grundade 

uppfattningar om vad folkbiblioteket skal1 sta for och vilka dess uppgifter ar, vilket det 

kan anses gora i Sverige. 

Modigh menar att man i och med GOK-projektet inte sankt den kvalitativa nivan pa 

bestandet sarskilt mycket. "Smallitteratur och battre becker" harman inte slutat att kopa 

in , snarare bar det blivit en storre bredd pa bestandet. I synnerhet galler det den fack

litterara sidan, dar det kopts in titlar som man annars kanske inte skulle ha Uinkt pa. I ett 

oppet brev till Biblioteksbladet dementerar Birgitta Modigh att GOK-projektet skulle 

innebara att biblioteken oversvammas av skrap. Modigh skriver att sainte alls ar fallet: 
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"sett till det total a bokbest~mdet ar antalet skrapbocker obetydligt". Om man tror att 

l<intagama bara onskar sig dalig litteratur underskattar man, enligt Modigh, "grovt deras 

smak och omdome". Modigh menar att anklagelserna for att kvalitetsnivan skulle ha 

sankts inte ar sarskilt befogade och att Sverige intemationellt sett anda Miler en mycket 

hog kvalitetsniva. Vidare skriver Modigh att folkbiblioteken inte har nagot bevarande

ansvar i den meningen att de skall bevara·allt, eftersom det finns en fungerande Hinekedja. 

Det ar vi :~tigt att den statliga kulturpolitiken ar tillganglig for alla och dar har folk

biblioteket, som ofta arden enda lokala kulturinstitutionen, ett stort ansvar.289 Modigh 

menar att det ar "lite absurt" att krava att ett enskilt folkbibliotek till fullo skallleva upp till · 

de kulturpolitiska malen. Men om man med de kulturpolitiska maten menar att varje 

enskilt bibliotek har ett litteraturpolitiskt ansvar kommer GOK-projektets rikt-linjer, enligt 

Modigh, i konflikt med de kulturpolitiska mal en. 

Birgitta Modigh menar att GOK-projektet inte nodvandigtvis innebar att man gallrar i 
hogre utstrackning an normalt. I varken Ornskoldsvik eller Linnestaden harman gallrat 

mer an pa bibliotek som inte ar anslutna till GOK-projektet. Kalm·ar har mojligen gjort 

det, men de hade heller inte gall rat ordentligt pa valdigt lange. AnJedningen till att det blev 

en sadan de batt pa riksplanet om Kalmars pastadda gallringsi ver var att Kalmar gick ut 

offentligt med att man genomfOrde en omfattande gallring. Hade man inte gatt ut offentligt 

med att man gallrade hade det inte bliv1t en sadan debatt pa riksplanet, mojlige_n· i 
bibliotekstidskrifterna menar Modigh. Som det ar nu har debatten blivit inriktad pa den 

gallring som genomfOrts i Kalmars. Modigh menar att debattorema inte varit intresserade 

av att ta reda pa hur projektet var tankt, utan att man satsat all sin energi pa gallrandet i 

Kalmar. 

11.2 Ovriga. fclgor 

Pa fragan vad som skiljer ett GOK-bibliotek fran ett "vanligt" bibliotek svarar Modigh att 

det inte finns nagra "vanliga" bibliotek eftersom alia bibliotek" gor nagot speciellt. Pa 
GOK-biblioteken tanker man mycket pa att gora bokbestanden tillgangliga och likasa -pa 
att se till vad som ar bast for besokarna. Man tanker, enligt Modigh, pa dessa saker aven 

pa andra bibliotek, men det ar inte konsekvent genomfort och man foljer inte helt ut 

GOK-projektets riktlinjer. Det ar alltsa bur pass konsekvent man ar i dessa fdigor, som 

skiljer GOK-anslutna bibliotek fran icke GOK-anslutna bibliotek. Modigh anserinte att 

aJla bibliotek skall vara som GOK-biblioteken och hon tycker inte att man skall kopiera, 
' 

men daremot att man kan hamta ideer darifd'tn. 
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Birgitta Modigh menar att dagens folkbildning ar det livslanga studerande som idag 

existerar. Manga manniskor studerar under bela sin livstid. Det handlar om ett maJ

medvetet och malinriktat studerande. Det handlar inte langre om fria studier som t.ex. 

studiecirklama i sekJets borjan , utan om studenter som ar medvetna om vad de behover. 

11.3 Sammanfattning 

GOK-projektets handlaggare pa Statens Kulturn\ d, Birgitta Modigh, anser att den debatt 

som uppstatt k.ring projektet ar unik for Sverige, utan tvekan bar Sverige hogre kvalitets

krav an de flesta Hinder i Norden och Vasteuropa. I t.ex. England skulle GOK-projektet 

fOrmodligen inte skapa sa stora rubriker eftersom biblioteket dar inte ifn1gasatter djupt 

grundade uppfattningar om vad biblioteket skall stli fOr och vilka uppgifter det har. 

Modigh menar att man med GOK-projektet inte sankt biblioteksbestandets kvalitativa niva 

sarskilt mycket, utan snarare att man fatt en stOrre bredd pa bestandet, i synnerhet pa den 

facklitterara sidan. Den som tror att bestandets kvalitativa niva skulle sankas i och med att 

lantagama far paverka bestandet misstar sig, anser Modigh. Folkbiblioteken har, papekar 

Modigh, inget bevarandeansvar i den meningen att de skall bevara alit, da det finns en 

fungerande lfmekedja. GOK-projektet innebar, menar hon, inte nodvandigtvis att det 

gallras mer an vanligt. Anledningen till att det blev en sadan debatt kring Kalmars 

gallringsforfarande var, anser Modigh, att Kalmar offentliggjorde att man genomforde en 

omfattande gallring. Debatten har varit inriktad paden gall ring som genomforts i Kalmar 

och Modigh menar att kritikema inte har varit intresserade av att ta reda pa hur projektet 

var tankt att fungera. 
Modigh menar att GOK-projektet inte skiljer sig sa mycket fran "vanliga" 

bibliotek. Skillnaden ar att man ar mer konsekvent i fragor som ror att gora bokbestanden 

mer tillgangliga och att se pa verksamheten med besokarnas ogon. Dagens folkbildning 

ar, enligt Modigh, det livsl!mga studerande som idag existerar och dar studenterna ar 

medvetna om vad de behover. 
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12 UNDERSOKNINGAR OCH UTVAIIDERINGAR 
AV GOK-PROJEKTET 

12.1 Enkatundersokning utford vid Linnestadens bibliotek 

Under vecka 10, 1995 genomfordes en brukarundersokning vi_d Linnestadens bibliotek 

fOr att "ta reda pa vad besokarna tycker om -Linnestadens bibliotek for att utifran detta 

kunna forandra och forbattra verksamheten".290 (se bilaga 5) Den Hirdiga rapporten fick 

namnet "Vad tycker vara besokare om Linnestadens bibliotek? : sammansUi.llning av 

kundundersokning pa biblioteket mars-95". ALU-anstallda Berit Olander, som delade sin 

tid mellan arbetet med undersokningen och oppen tjanst i biblioteket genomforde 

undersokningen. vilken var ett led i de riktlinjer som satts upp for GOK-projektet, dar 

man foresatt sig att hoja sen,icekvaliteten,' verka for lantagaranpassning och okat brukar

inflytande. 
Undersokningen genomfOrdes i form av en skriftlig enkat bestaende av 17 

slutna fdigor om biblioteket och dess service samt en oppen fraga dar besokarna hade 

mojlighet att uttrycka sina ovriga synpunkter. Dessutom ombads besokaren att uppge 

kon, alder, sysselsattning och i vilket arende denne kommit till biblioteketjust den dagen. 

Enkaten utformades i en fyrgradig skala fOr att undvika de ofta intetsagande "lagom"-svar 

sam ibland kan erhallas vid en femgradig skala eftersom de som deltar i undersokningen 

da vid osakerhet kan valja alternativ numiner tre eftersom det varken ar "bra" eller 

"d~Uigt". Enkaten delades sedan ut till de personer sam under vecka 10 besokte 

biblioteket. De besokare sam inte sjalva tog initi-ativ till att fylla i en enkat blev strax 

uppsokta av nagon i personalen med en vanli.g f0rfn1gan om lantagaren hade mojlighet att 

fylla i en enkat. De onskningar sam uttrycktes om att inte delta i undersokningen 

respekterades. De. fiesta besokare upplevde det dock sam positivt att fa komma med sina 

synpunkter pa biblioteksverksamheten. Nar enkaten var ifylld kunde den lamnas i nclgon 

av de sarskilt utsUi.llda pappkart~nger som fanns utplacerade. vid utgangen, mojligheten att 

lamna in den ifyllda enkaten i bibliotekets reception fanns ocksa. Enligt undersoknings

rapporten lamnades det av 606 enkater in 361, vilketger en svarsfrekvens pa 60%. Av de 

inlarnnade enkatema sorterades 15 stycken bart eftersom de ansags vara ofullstandigt 

ifyllda. Under den aktuella veckan besokte 3 127 personer biblioteket och cirka 12% av 

dem besvarade enkaten.29l Med i berakningen av den sistnamnda siffran far tas att ett 

visst antal av besokarna korn tva eller flera ganger till biblioteket under den namnda 

veckan, hur start antal ar okant. Ingen besokare har dock fyllt i mer an en enkat. 
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Det visade sig att mer an halften av besokarna gatt till biblioteket i syfte att lana eller lamna 

becker och det ar 2640-aringarna (40%) som ar de flitigaste biblioteksbesokarna. De 

fiesta av bibliotekets besokare ar fervarvsarbetande (33%), feljt av universitets

studeranden (19%) och pensionarer (14%).292 Gruppen tonaringar ar sa gott som 

obefintlig.293 I undersekningsrapporten tas det upp om bibliotekets uppgift ar att ha till

rackligt manga becker eller att ha "ratt" becker och om det kanske t.o.m. ar ett matt pa 

kvalitet att hade fOr brukarna ratta bockerna. De fiesta av besekarna ger.hogsta eller nast 

hogsta betyg at bibliotekets samlade bokbestand.29-+ Dock visar matningen att besokarna 

inte ar helt nojda med bokbestandet och det blir, skrivs det i undersokningsrapporten, 

''sarskilt intressant" eftersom Linnestadens bibliotek ar ett bibliotek som "aktivt upp

muntrar sina besekare att vara med och paverka bokinkop".295 Vidare poangteras det att 

~·inkop, gallring och bevakning av litteraturutgivning maste ges ytterligare prioritet" och 

att personalens val att arbeta inne i biblioteket istallet fOr att arbeta uppsokande maste 

skarpas ytterligare for att battre kunna "halla efter samlingarna".296 I undersokningen 

uppger 80% av de tillfdigade att de tycker om lokalema och inte nagon av besokama ger 

Jokalerna lagsta betyg.297 Nar det galler personalens kompetens har fler an 80% av 

besokarna angett "bra" och "ganska bra", d. v .s. de tva hogsta betygen. Personal ens 

bemotande f<h av ca 98% av besokarna hogsta eller nast hegsta betyg.298 En tanke som 

kommit upp ar att bibliotekarierna eventuellt skulle bara skyltar sa att besokarna inte 

forvantar sig bibliotekariekompetens av assistenterna.299 Det kom i · undersokningen 

ocksl enskemal fran en del besekare att fa till gang till publika terminaler aven i lase sal en 

for att kunna soka i katalogen liven pa tider da bokhallen inte ar eppen.300 

Att satta besokaren i centrum ar, enligt bibliotekschef Persson, ett viktigt mal 

for GOK-projektet eftersom biblioteket ar till for besekaren. Sedan aterstar arbete med att 

tillfredssUilla de aterstaende procent av besokarna som betygsatt biblioteksper$onalens 

bemetande och kompetens med "ganska bra" och "ganska daligf')OI 

12.2 Jamforande studie utford vid Kalmar bibHotek 

Under varen 1994 skickades enkater ut till1012 slumpmassigt utvalda kommun-invanare 

i Kalmar i aldrama 19- ffi ar. Syftet var att "kartHigga de eventuella skillnader i las- och 

biblioteksattityder som kan finnas mellan de personer som anvander sig av biblioteket och 

dem som inte gar det".302 Enkaten var av kvantitativ karaktar och bestod av 18 fragor 

rorande lasbehov, biblioteksbesok, vad ett bibliotek bar erbjuda, om allman-heten harden 

information om biblioteket de behover samt de tillfragades intressen och om biblioteket i 
det sammanhanget fyller nagon funktion. Antal ifyllda och inlamnade enkater uppgick till 

788, vilket ger en svarsfrekvens pa 77,9%. Undersokningsrapporten fick namnet 
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-.. "Det blir bara inte av ... : vern behover Kalmar Stadsbibliotek : jarnforande studie av 
biblioteksattityder hos besokare och icke-besokare". 

Vid sarnkorning av Stadsbibliotekets lc'ineregister och tillganglig komrnunstatistik visade 

det sig att 47,6% av kommuninvanarna i aldrarna 19-80 ar inte hade Umekort. Enkat

undersokningen visade pa lik.nande resultat samt att drygt halften av de tillfragade inte 

hade besokt biblioteket under de senaste tre manaderna. Sblen till att man inte besokte 

biblioteket var ofta tidsbrist och flertalet av de som inte hade lanekort uppgav att de 

saknade intresse fOr vad biblioteket kunde erbjuda dem e11er att det inte "blir av". Bland 

icke-besokare med H\nekort uppgav en stor del att de inte har behov av biblioteket da de 

Htr tag pa de backer de viii ha pa annatsatt. Under det forsta aret med GOK-projektet 

hade huvudbiblioteket 39% fler besokare an aret innan och aven utlaningsstatistiken 

okade. Men det poangteras att detta inte behover innebara att biblioteket lyckats locka till 

sig s.k. icke-besokare, u.tan det kan vara sa att de sorn tidigare var flitiga biblioteks- . 

besokare borjat att besoka biblioteket oftare. Besokama prioriterade i forsta hand skon

litteratur, men ansag det som viktigt att satsa pa facklitteraturen, vilken de tyckte var 

otidsenlig och bristHillig. En stor del av de som besvarat enkaten ansag att de sak.nar 

information om bibliotekets utbud, detta gallde aven de som regelbundet besoker 

biblioteket. Vid forfragan sade si g 80% av besokarna utan.lanekort och drygt halften av 

icke-besokarna att de skulle utnyttja biblioteket i stOrre utstrackning om de kande till hela 

dess utbud. Det .poangteras i rapporten att biblioteket maste satsa mer pa att ratt 

information nar till ratt person. Ett tecken pa bristfallig information ar t.ex. att en stor 

andel av biblioteksbesokarna inte kande till att besokarna har rnojlighet att larnna inkops

forslag. Det konstateras "att biblioteket skulle fylla en stor funktion for manga som idag 

inte utnyt~ar biblioteket" ,303 

12.3 Utvardering av debatten kring Kalmars del av 

GOK-projektet 

Pa grund av att den de batt ·som forts kring GOK-projektets genomforande i Kalrriar, inte 

ansags vara tillrackligt saklig gav Statens Kulturdid i uppdrag at Hogskolan i Boras att 

"granska handelserna kring projektarbetet samt att analysera den omfattande 

pressdebatten" .30-+ Uppdraget gavs till Rolf Appelqvist, forskare vid institutionen for 

pedagogik pa Hogskolan i Boras och i mars 1993 var rapporten k.lar. Rapporten fick 

namnet "Vad hander i Kalmar: uppfattnin~ar om debatten kring GOK-projektet 1991 -

1992 vid biblioteket i Kalmar". Tyngdpunkten var lagd paden intensiva debatt sorn upp

statt i Kalmar. 
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Appelqvist gjorde en kartlaggning av de olika asikter sam finns kring GOK-prajektet ach 

den gallring scm genomforts i Kalmar genom att studera de manga artiklar som 

publicerats i amnet samt genom intervjuer med berorda parter. Rapporten analyserar 

pressdebatten, bibliotekets roll samt det forandringsarbete som bedrivits vid stads

biblioteket i Kalmar. lnte ovantat visade rapporten att pressdebatten till stor del 

koncentrerades till gallringsfragan, vidare att den omfattande debatten fororsakats av 

Kalmars eget agerande i fragan. Dock finns dar inga belagg for att Kalmar skulle ha 

misskott sin del av GOK-projektet. Appelqvist kommer fram till att projektets kritiker till 

storsta delen ar aldre bildade man sam kanner sina privilegier hotade och kanner sig 

forvirrade i ett multietniskt och komplext kunskapssamhalle.305 

Det riktiga i att anlita en psykolog scm utredare istallet for en pressforskare eller en 

ekonomisk utredare har ifragasatts. Appelqvist har anklagats for att i alit for hog grad 

stall a personliga asiktsfragor till de inblandade.· GOK-motstandarna sags vara "sarade i 
sjalen·· och undersokningen sags att istallet for att undersoka sakforha1landena kring 

debatten vilja "undersoka GOK -motstfmdarnas psykiska status" .306 

12.4 Comediautvarderingen 

GOK-projektet som helhet har, pa uppdrag av Statens Kulturrad, utvarderats av 

Comedia, e tt engelskt foretag med tidigare erfarenhet av bibliateksutvarderingar. 

Utvarderingen genomfordes av tre kultursociolager vid namn Liz Greenhalgh, Ken 

Worpole och Charles Landry. Anledningen till att Statens Kulturrad valde att ga utanfor 

landets granser nar det gallde att hitta en utvarderare var att man syftade till att fa en 

utomstaende och opartisk syn pa projektet. En inhemsk utredare skulle inte pa samma satt 

kunna vara opartisk p.g.a. den stora debatt sorn uppsHht i biblioteksvarlden, menade 

man. Det man sarskilt ville undersoka var vad som hindrar forandring och hur fomyelse 

inom biblioteksvarlden skall kunna astadkommas. 

Eftersom de engelska utredarna .inte hade tillrackliga kunskaper i svenska for 

att kunna tillgodogora sig det skriftliga material som finns dokumenterat angaende GOK

projektet skrevs mycket av materialet scm ror projektet pa engelska, liksom sjalva 

utvarderingen. 

Den 14:e juni 1995 visade Comedia, enligt en PM fran Statens Kulturrad, pa hogre 

besokssiffror, hogre cirkulation av bibliotekets media, battre kannedom om anvandare 

och icke-anvandare, battre utgangslage for bokurval , forandringar i arbets- och personal

organisation samt Iagarbetesorganisation har inforts i tva av biblioteken, mer och battre 

personalutbildning- mer kompetent personal, nya satt att exponera media, stbrre med

vetenhet om bokurvalet inom biblioteket och tillsammans med lfmtagama)07 
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Utvarderingen, som fick namnet "evaluating the GOK project & The Innovative. Capacity 

of the Swedish Library System", publicerades den 27 november 1995. Den be star av tva 

delar: en utvardering av sjalva projektet och en analys av de svenska bibliotekens 

rnojligheter till fomyelse: Avsikten med utvarderingen var att undersoka de svenska folk

bibliotekens formaga till fomyelse och att utvardera vilken effekt GOK-projektet fatt. I 

synnerhet uppmanades man att se till vad som kunde forandras och hur ett forandrings

tankande kunde uppnas. Utvarderingen skulle se till vilka problem folkbiblioteken ;can 

komma att sUillas for infer det tjugonde arhundradet. lntervjuer utfordes med biblioteks

personal , politiker samt motst!mdare respektive anhangare till GOK. Dessutom till- . 

fragades ett flertal organisationer som kan sagas ha berorts av GOK-projektet.308 

Comedia menar att framgangsrika institutioner soin de svenska folkbiblioteken bar svart 

att forandra ocb anpassa sig till forandringar, vilket de menar har sin grund i flera 

orsaker. Det har det skett stora forandringar i bibliotekens ekonorniska och sociala miljo i 

form av bl.a. nedskamingar i den offentliga sektom, en ny IT -teknik ocb uppbyggnad av 

elektroniska natverk for information, vilket biblioteket inte beharskar. Biblioteket .bar 

hamnat i en ny situation dar det plotsligt ar tvunget att forsvara och motivera sin 

verksambet i konkurrens med andra kultur- och undervisningsinstitutioner, vilket 

Comedia anser att biblioteken inte klarar av att genornfora pa ett tillfredsstallande slitt. De 

forandringar som kommit ar ingen engangsfOreteelse, skriver man i utvarderingen. 

Individen kommer att fa alit storre frihet och fler valmojligheter. Detta menar mari utmanar 

den traditionella bibliotekarierollen och bibliotekarien bor, istallet for att vaka over 

samlingarna. gora dem sa lattillgangliga som mojligt. I belhet anser Comedia att svenska 

folkbibliotek maste bli mer flexibla och oppna for fornyelse och forandringar)09 

Nuvarande prefekt vid Bibliotekshogskolan i Bonis, Romulo Enmark, var officiellt 

utsedd av Statens Kulturrad att granska Comediautvarderingen. Enmark menar att 

Comedia inte var nagon egentlig utvardering eftersom tyngden inte blg pa GOK-projektet. 

Enmark grundar sin kritik pa att utvarderingen gradvis forflyttar perspektivet fran GOK

projektet till att framfora ideer om hur biblioteksvarlden i start bor vara.31 o 

12.4.1 · Debatten kring Comediautvarderingen 

Att GOK-projektet blivit fo~emal for utredning undgick inte den litterara varlden och fran 

maj 1995 till januari 1996 bar den foljts av en tid vis het debatt. Nedan redovisas huvud

dragen i debatten. 
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12.4.1.1 Pressroster innan publicering av utvarde .. ingen 

Under maj mfmad 1995 fordes det pa Svenska Dagbaldets kultursidor fram kritik av Lars 

Lonnroth mot Comediautvarderingen. Lonnroth menar att utredningen inte ar kompetent 

utford och att den bara ger sken av att vara opartisk och att det ar "pittoreska forsok till 

areraddning av ett i grunden komprometterat kulturprojekt". Vi dare menar Lonnroth att 

utvarderingen ar ute efter att "marknadsfora en positiv bild av projektet genom att utfraga 

speciellt utvalda makthavare och kulturpolitiker som inte tagit del av den forodande kritik 

som redan riktats mot GOK" .311 

Goran Lannegren, direktbr for Statens Kulturract, besvarade kritiken med att 

uppmana Lonnroth att vanta till september, da utredningen beraknades vara klar och sade 

sig vara redo att da "ateruppta debatten om folkbibliotekens uppdrag och metoder att na 

sin publik''. Lannegren forklarade att anledningen till att man val de den engelska konsult~ 

firman Comedia var att det, p.g.a. de kanslor GOK-projektet uppvackt, varit "svart att 

hi tta en neutral och kornpetent utvarderare i Sverige". Foretaget har, enli gt Lannegren, 

"hogt anseende och enbred erfarenhet av att utvardera kulturverksamhet, i Storbritannien 

och andra delar av varlden '' .312 

Lonnroth svarade med att saga att den kritik som framforts angaende GOK

projektet inte tagits pa allvar i Cornediautvarderingeri, utan att det bandlar om att 

marknadsfora GOK-anhangamas bild av projektet eftersorn ingen av de liardaste kritik

erna bli vit kontaktade for intervju av Comedia.313 

Den 13 juni 1995 lamnade Kurt Lundgren, journalist pa tidningen Olandsbladet, sitt 

bidrag till SvD i debatten kring Comediautvarderingen. Lundgren gar hart at Kulturrads

direktor Lannegrens inlagg och sager om Lannegren att han "verkar inte veta vad han 

skriver om" och att han }agger ut ett slags "flumtext". Lundgren anser vidare att GOK

projektet for Kalmar bibliotek innebar "en ren rnassaker pa ett kulturhistoriskt mycket 

vardefullt bokbestand" i och med att delar av den Rosenska donationen larnnades ut till 

forsaljning. Som ansvarig for dessa "kulturella illdad" utpekas den davarande kultur

chefen Jan Herstad. Lundgren menar att GOK-projektet innebar ett bildningsforakt som 

grundar sig pa iden att den breda allman-heten ar "sa korkad att den bara orkar med 

videofilmer och romaner av Jackie Collins". Att Statens Kulturrad sat sat pa att utvardera 

GOK-projektet kommenterar Lundgren med: "Statens Kulturrad har anslagit miljoner till 

GOK-projektet. Nu gar det at annu mer penningar nar galenskapemaskall utvarderas. 

Arma land ... " .31-+ Birgitta Modigh menar, angaende den kritik av den da annu inte 

avslutade Comediaundersokningen som framfOrts, att Lars Lonnroth inte sjalv vet vad det 

ar han kritiserar.315 
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12.4.1.2 Pressroster i samband med och efter publicering av 

utvarderingen 

Prelirninart datum for publicering av Cornediautvarderingen var den 27 november 1995. I 

sam band med publiceringen bolls en presskonferens i Kalmar. Dagens Nyheter (DN) fick 

av Statens Kulturrad ensamratt till publiciteten och en DN-anknutenjournalist fick, med 

utgangspunkt fran den opublicerade rapporten, i uppdrag att skriva ett reportage. 

Journalisten Hakan Jaensson fick av Birgitta Modigh ett exemplar av den opublicerade 

rapporten med paskriften "Far ej spridas vidare. Publicering pre I. 27 I 11 ". Jaensson 

skriver: "fragan om hur vi skall utveckla det svenska biblioteksvasendet ar vard en oppen 

debatt". Da han fann villkoren for publiceringen oacceptabla val de han att strunta i 
Modighs paskrift genom artikeln "GOK gar igen" i Aftonbladet den 6 oktober 1995. 

Jaensson gar mycket hart at GOK-projektet i allmanhet och Comediautvarderingen i 

synnerhet. Statens Kulturdid anklagas for att ba kopt sig till resultatet, "en hyllning till 

GOK-projekt och sponsring", genom att anlita en konsultfirma som "tidigare visat 

sympati for just den har form en av biblioteksfomyelse" .316 

Den 28 november 1995 inforde Harry Jarv, sUi.llforetradande riksbibliotekarie, i SvD en 

debattartikel med titeln "GOK-projektet inte sa skadligt". Jarv anser att nagon egentlig 

forandring av bibliotekets verksamhet inte ar befogad. Bibliotekens uppgift ar att sa · 

snabbt som mojligt effektuera Hintagarnas bestallningar. Datorer kan vara utmarkta 

verktyg i biblioteksarbete menar Jarv, men de skall inte vara nagot annat an just 

arbetsredskap. Jarv talar i ironiska ordalag om attComedia kommit fram till att man i 
Kalmar !art sig att anvanda telefon och pa sa vis kommit i kontakt med affarsvarlden och 

att man i Ornskoldsvik har uppUickt att det finns backer till salu i bokhandeln. Jarv menar 

att Comedia overskattar GOK-projektets ro1l, att de fiesta av de som intervjuats i 

utvarderingen varit GOK-anhangare samt att flertalet av de bibliotek som til1fragats arbetat 

pa "satt sam liknar GOK-metoden redan innan projektet initierades". Det enda bestaende 

resultatet av GOK-projektet ar att en stor del av bokbestandet exponeras med omslagen 

synliga, vilket Jarv menar forsamrar Hintagarens valmojligheter da antalet bocker som kan 

Milas tillgangliga for lantagaren begransas. Jarv menar att GOK-projektet var onodigt, 

men att det inte ar sa skadligt "som det sag ut innan kritikeri lyckades dampa 

nyordningsentusiasmen i Kalmar" .317 

Bengt Hjelmqvist svarar den 28 december 1995 med en debattartihl benamnd 

"Folkbibliotekens plikt att gallra" i SvD pa Harry Jarvs inlagg. Hjelmqvist ger Jarv ratt i 

att de fiesta av de metoder som anvants tidigare har provats, men att det ar naturligt att nya 

forsok gors da mycket har hant pa informationsomradet. Hjelmqvist menar att det ar 
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betydelsefullt att debatten fors vidare och i synnerhet om projektet kan vacka entusiasm 

for bibliotek och Hisning hos en yngre generation. Apropa den gallringsdebatt som varit 

menar Hjelmqvist att "det ar folkbibliotekens privilegium och plikt att utrangera fOraldrad 

litteratur fran sina oppna hyllor". Besokarna skall motas av ett aktuellt bokbestand. Nar 

det sedan galler gallring i magasinen menar Hjelmqvist att "det ar en fniga om omdome 

och utrymme", han anser att det var ratt att gallringen i Kalmar stoppades. Apropa 

exponering med framsidan utat och Jarvs kritik av den senare menar Hjelmqvist att det 

inom rimliga granser ar bra med frontexponering. Folkbiblioteken skiljer sig fran 

forskningsbiblioteken pa sa vis att de vill ge service, men ocksa att de vill inbjuda till 

lasning bl.a. "genom att utnyttja omslagens lockelser" ,318 

Lars Lonnroth bidrog den 30 december 1995 till debatten med artikeln "GOK-projektet 

maste bekampas" i SvD. LOnnroth menar att den svenska biblioteksvarlden under Umg tid 

bar skakats av en konflikt mellan tva skilda ideal, dels folkbildningsidealet, dels 

serviceidealet. Folkbildningsidealet innebar att Hisaren skall foras till "hogre kunskap, 

insikter om det egna kulturarvet och berikande moten med vardefulllitteratur" . Service

idealet innebar att ge lasarna "effektivast mojliga hjalp och service oavsett smak och 

intressen" enligt principen "kunden har all tid ratt''. Lonnroth menar att in get av de bada 

idealen bor fa bli allenaradande, "folkbildningsambitioner utan odmjukhet och service

anda Ieder till bildningstyranni" och "serviceanda utan folkbildningsambitioner Ieder a 
andra sidan till fordumning". Lonnroth menar att folkbiblioteken anammat serviceidealet 

och "alltmer andrat sin inkopspolitik i riktning mot det efterfragade och kommersiellt 

g{mgbara", vilket Lonnroth menar har gynnats av hogskolorna for bibliotekarier, som i 

egenskap av "hogskolor med begransad status i forskarsamhallet" velat havda sig mot de 

aldre universiteten. Bibliotekshogskolan i Boras sags ha foredragit att, framfor boklig 

kompetens, satsa pa informationssokning via dator och "public relations" pa biblioteks

omradet. Apropa Comediautvarderingen anser Lonnroth att GOK-motstandarnas 

argument inte tagits pa allvar. 

Lonnroth haller med om att bibliotekarier maste "ta hansyn till olika 

manniskors behov och onskningar, undvika att satta sig pa hoga hastar, lara sig formedla 

kunskap pa ett lockande satt". Men GOK-projektet gar, enligt LOnnroth, langre och han 

menar att det ar dar felet ligger. GOK-anhangama viii fora en bibliotekspolitik dar man 

ignorerar den mer kvalificerade litteraturkritiken, tar bort respekten for kulturarvet, rensar 

ut folkbildningsidealen och gor biblioteken till "rena serviceinrattningar, som i framsta 

rummet inte vander sig till de bildningssokande och ambitiosa, utan till dem som fOr 

narvarande inte frivilligt laser bocker". Danor, skriver Lonnroth, "maste tyvarr GOK

projektet bekampas ocksa i fortsattningen" . Lonnroth anser att det ar viktigt att det aldrig 

mer upprepas och att det inte "blir vagledande for framtida bibliotekspolitik".319 

Med Lonnroths inlagg ansag SvD:s redaktion debatten tills vidare vara avslutad. 
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12.5 Sammanfattning 

Linnestadens bibliotek genomfOrde under vecka 10, 1995 en brukarundersokning for att 

utifran brukarnas onskerniH kunna fOrbattra servicen, verka fOr Hintagaranpassning och 

okat brukarinflytande. Undersokningen utforrnades i en skriftlig enkat rned 17 slutna 

fragor och en oppen. Mer an halften av bibliotekets besokare visade sig komma i syfte att 

lana eller Iamna bocker.Atdersgruppen 26- 40 ar utgjorde de mest flitigaste biblioteks

besokarna. De flesta besokare var forvarvarvsarbetande, foljt av universitetsstuderanden 

och pensionarer, gruppen tonaringar var mycket liten. Bibliotekets bokbestand fick av 

besokarna hogt betyg, men det framkom att det hoga betyget inte gall de bela bestandet. Sa 

manga som 80% av besokarna sade sig tycb. bra om lokalerna och personalens 

kompetens. Sa gott somalia besokare gav hogt betyg at personalens bemotande. 

Kalmar bibliotek genomforde under varen 1994 en jamforande studie dar en kvantitativ 

enkat skickades ut till ett stort antal slumpmassigt utvalda invanare i Kalmar i aldrarna 19-
80 ar. De tillfragade fick besvara 18 fragor som rorde lasbehov, bibliotek~besok, vad ett 

bibliotek bor erbjuda. om allmanheten har den information de behover om biblioteket 

samt de tillfragades intressen och om biblioteket dar fyllde nagon funktion. Det framkom i 

studien att drygt halften av de tillfragade hade Hinekort, vidare hade drygt halften av de 

tillfn1gade inte besokt biblioteke_t nagon gang de senaste tre manadema. Skalen sades vara 

tidsbrist. att det inte ''blir av" eller att de saknade intresse for vad biblioteket kunde 

crbjuda dcm. En stor del av de tillfragade sade sig sakna information om bibliotekets 

utbud. \'ilket ar ett tecken pa bristfallig information fran bibliotekets sida. 

Statens Kulturrad ansag att den debatt som uppstatt kring Kalrnars genomforande av 

GOK-projektet inte var saklig och Rolf Appelqvist vid institutionen for pedagogik vid 

Hogskolan i Boras fick i uppdrag att granska handelserna kring projektarbetet och att 

analysera pressdebatten. Rapporten var klar 1993. Appelqvist kartlade asikterna kring 

GOK-projektet genom att studera publicerade artiklar och intervjua berorda personer. I 

rapporten pavisades att debatten berort gallring~fragan och att debatten orsakats av 

Kalmar biblioteks eget agerande. Projektets kritiker ar, enligt Appelqvist, mestadels aldre 

man som kanner sig hotade och forvirrade i ett foranderligt samhalle. Appelqvist har fatt 

viss kritik for att i alltfor hog grad ha stallt personliga asiktsfragor till de tillfragade. 

GOK-projektet som helhet har, pa uppdrag av Statens Kulturrad, utvarderats av det 

engelska foretaget Comedia, som har tidigare erfarenhet av biblioteksutvarderingar. 

Statens Kulturrad valde att ga utanfor landets granser i sokandet efter en Hirnplig 

utvarderare, da man ville fa en utomstaende 'och opartisk syn pa projektet. Utvarderingen 

publicerades i november 1995. Tidi ga PM visade pa hogre besoks- och utlaningssiffror, 
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battre kannedom om anvandare och icke-anvandare samt battre utgangsHi.ge vid bokurval 

och verksamhetsforandringar. Den fardiga utvarderingen visade pa stagnation inom 

biblioteksvarlden och att attitydforandringar bammas av olika traditioner och institutioner. 

Kritik bar dock riktats mot Comediautvarderingens satt att gradvis forflytta perspektivet 

fran GOK-proj ektet till att foresla ideer for biblioteksvarlden i start. 

Utvarderingen blev upphov till en tidvis het debatt, bade fore och efter publicering. Den 

store debattoren, bade fore och efter publiceringen, var Lars Lonnroth. Lonnroth ansag · 

inte Comediautvarderingen vara kompetent utford och att utvarderingen varit partisk i 
fraga om vilka personer som intervjuats. Journalisten Hakan Jaensson valde, i strict med 

de direktiv som givits av Statens Kulturrad, att fore utvarderingens publicerande publicera 

sin kritik av den. Jaensson framfor hard kritik mot bade GOK-projektet och Comedia

utvarderingen. 

Riksbibliotekarie Harry Jarv ger sig efter Comediautvarderingens publicerin:g 

in i debatten och beskriver med stark ironi GOK-projektets arbetsmetoder och staller sig 

kritisk till bl.a. det urval av intervjupersoner som gjorts i Comediautvarderingen. Bengt 

Hjelmqvist ger sedan Jarv svar pa tal. Han Miler med om att de fiesta av GOK-projektets 

arbetsmetoder tidigare provats, men att det ar viktigt att fora debatten vi dare, da den kan 

vacka intresse for lasning och bibliotek hos den yngre generationen. Apropa gallrings

de batten menar Hjelmqvist att det ar folkbibliotekens plikt att gallra for att kunna· erbjuda 

besokaren ett aktuellt hestand och poangterar att folkbibliotek dar skiljer sig fran 

forskningsbibliotek. 
Lonnroth ger sig efter Comediautvarderingens publicering ater in i debatten 

och tycker sig bland dagens bibliotekarier urskilja tva skilda ideal: folkbildningsidealet 

och serviceidealet. lnget av dessa bar bli allenanidande, men Lonnroth anser att 

folkbiblioteken i alltfor hog grad har anammat serviceidealet. Detta har, menar han, 

gynnats av bibliotekarieutbildningens inriktning och ger M.rd kritik mot Biblioteks

hogskolan i Bon1s. Lonnroth menar vidare att Comediautvarderingen inte tagit GOK

kritikemas argument pa allvar och att GOK-projektet inte respekterar den kvalificerade 

litteniturkritiken, kulturarvet och folkbildningsidealen . Darfor menar han att det galler att 

till varje pris bekampa GOK-projektet. 
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13 DISKUSSION 

I detta kapitel fors en diskussion relaterad till de fyra riktlinjer for GOK-projektet som 

utgatt fran Statens Kulturrad. 

13.1 Omprovning av kvalitetsbegreppet 

Pressdebatten angaende GOK-projektets syn pa kvalitetsbegreppet bar haft en tydlig 

inriktning pa skonlitteratur, trots att GOK-projektet i lika hog utstrackning gallt fack

litteratur. Debatten har kretsat kring popularlitteraturens vara eller icke vara pa folk

biblioteken och anledningama till debatten kan anses vara flera. Biblioteket bar av havd 

ansetts vara ett slags kulturens hogborg dar litteratur av massmarknadskaraktar inte skall 

fa satta sin fot. Bibliotekets uppgift bar enligt manga varit att representera och hjalpa upp 

den "goda" kulturen eftersom den har ansetts ge lasupplevelser av hogre rang. 

Erfarenheten bar dessutom visat att kvalitetslitteratur ofta bar svart att klara sig pa den 

kommersiella marknaden eftersom den inte kops i tillrackligt manga exemplar fOr att ge 

betryggande ekonomisk avkastning. Popularlitteraturen finner daremot snabbt nya Hisare 

och finns snart att tillga praktiskt taget overallt i dagens svenska samhalle. 

Sverige ar ett litet sprakomrade, vars litteraturutgivning inte kan mata sig med 

lander sam har storre befolkningstal och storre sprakornrade. Det ar svart for ett forlag att 

ge ut en bok av en oktind (kvalitets)forfattare och fa satsningen att ga runt rent 

ekonomiskt. Den (popular)litteratur som finns att tillga paden svenska bokmarknaden 

domineras till stor del av backer av angloamerikanskt ursprung, d.v.s. oversattningar 

fran det engelska och amerikanska sprakomractet. Sverige som litet sprakomrade behover 

da stodjas och skyddas. Manga ser det sam bibliotekets uppgift, jamte det statliga 

litteratursti.:idet, att sti.:idja den svenska produktionen.av kvalitetslitteratur genom att istallet 

for angloamerikansk popularlitteratur kopa in svensk kvalitetslitteratur. Det talas om att 

folkbiblioteket har ett kulturpolitiskt ansvar.l de kulturpolitiska mal som sattes upp 1974 

fastslogs det att den statliga kulturpolitiken, vari folkbiblioteken ingar, skall "motverka 

kommersialismens negativa verkningar inom kulturomradet". 

GOK-projektet bar fran olika ball blivit beskyllt for att vara en forevandning for. 

bibliotekariema att popularisera och marknadsanpassa biblioteken. Att lantagarna inom 

projektets ramar ges mojlighet att paverka sammansattningen av bokbestandet bar skapat 

en radsla hos kritikema for att biblioteket skall bli "en kommersiell pafyllningsstation for 

allehanda kulturupplevelser", trots att bara 5% av pengama till medieinkop avsatts till 

onskemal fran lantagamas sida. Resultatet av att lantagama far paverka bokbestandet blir, 
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anser kritikema, att de bibliotek sorn deltagit i GOK-projektet har sankt kvali tetsnivan pa 

bokbestandet for att locka till sig fler lantagare. Man menar att biblioteket skall sta over all 

kornrnersiell verksarnhet och dessutorn sta som motvikt till och bekampa den. Bibliotekets 

roll som representant for den "gada litteraturen" anser man belt har satts ur spel p.g.a. 

GOK-projektet. De bibliotek som deltagit i GOK-projektet havdar a sin sida att resultatet 

inte blivit sa och menar att det ar en mycket liten del av bokbestandet som bestar av 
popularlitteratur, vilket bekraftas i bl.a. Comediaundersokningen. 

De asikter sam kommit upp i debatten foranleder en debatt kring det litterara 

kvalitetsbegreppet och bur biblioteket skall forhalla sig till det. Begreppsfbrvirringen nar 

det galler begreppet popularlitteratur ar star och det finns manga benamningar. Var 

gransen gar mellan kvalitets- och popularlitteratur ar has . kritikerna mycket suddig. 

K valitets- respektive popularlittenitur framsUHls som tva absoluta motpoler. Det handlar, 

anser de, om tva fasta och orubbHga varden. Bibliotekariens ·Uppgift ar bar, for att lana 

Peter Curmans tankegangar, lik tradgardsmastarens: att se till att biblioteket inte forvildas. 

Termen kommersiell anvands i debatten endast i negativ bemarkelse och definieras inte 
narmare. Det ar dock viktigt, vilket poangteras av Boethius, att betanka att aven 

kvalitetslitteraturen kan anses vara kommersiell i den bemarkelse att forlagen vill gora 

ekonomisk vinst pa den. Boethius definitioner pa popularlitteratur, vilka behandlas i 

kapite13 , kan hartjana till att reda ut begreppen kring termen popularlitteratur. 

Bade 1968 ars Litteraturutredning och 1983 ars Folkbiblioteksutredning har relativt klara 

definitioner av vad de anser vara popularlitteratur. Den definition som, i skuggan av 1974 

ars kulturpolitiska mal och dess kvalitetsdebatt, presenteras av L68 skulle narmast kunna 

sagas vara baserad pa produktions- och distributionsforhallandena ,da den anses vara en 

hart marknadsford produkt utan substans och med ekonomisk profit sam enda mal. 

Folkbiblioteksutredningens definition ar snarare baserad pa syftet, da man talar mycket 

om att den ar inriktad pa for pub liken attraktiva motivkretsar och ar mindre ambitios i sin 

Iitterara kvalitet. Lindung skriver visserligen att begreppet popuHirlitteratur inte ar 

entydigt, men han tar inte konsekvensema av sitt uttalande. Furuland, Hansson och 

Boethius kan alia sagas inta en smaksociologisk hrulning till begreppet popuUirlitteratur, 

da de anser att begreppet ar historiskt foranderligt och vad som for tillfallet raknas dit 

avgors av den litterara institutionen. 

De personer som intagit en positiv installning till GOK-projektet, mestadels personer 

direkt inblandade i projektet, kan alia sagas ha en smaksociologisk definition pa popular

litteratur. De vill hellre an att diskutera enskilda boktitlar se till bokbestandets helhet. Det 

ar mojligt att det da slinker med en roman som av det ledande skiktet klassas som 

undermalig, men de anser att det skulle vara annu allvarligare om de bocker som koptes in 
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aldrig nadde fram till lasama. Biblioteket skall, anser de, inte vara ett slags kulturens 

hogborg, dar det endast far finnas litteratur av mycket hog litterar kvalitet och stor 

originalitet. Biblioteket skulle i sa fall pa alla satt uppfylla den kulturpolitiska rollen att 

varna om kvalitetslitteraturen, men de manniskor som inte uppskattar den erbjudna 

kvalitetslitteraturen far soka sin kulturella stimulans pa annat hall. Christina Persson pa 

Linnestadens bibliotek Mivdar besUimt att GOK-projektet inte pa nagot vis strider mot de 

kulturpolitiska malen. Tanken att 1974 ars kulturpolitiska mal maste ses som en produkt 

av sin samtid och att situationen idag ar en annan finns dock bland de personer som har 

en positiv insUillning tillGOK..:projektet. Man menar att bibliotekarien inte har ratt att i sin 

profession agera smakdomare och inte bar vara for tvarsaker i sin bedomning eftersom 

vad som anses bora till popuUirlitteratur vaxlar med tiden. Folkbibliotekets kvalitet bOr 

istallet matas i hur pass val det tillgodoser lantagamas onskemal. Det finns, enligt denna 

asiktsriktning, ingen konflikt i att biblioteken aripassar sig till anvandarnas behov. Man 

satter tilltro tilllantagarens formaga att sjalv avgora vad som ar vart att ltisas. Detta kan 

anknytas till de receptionsteorier, sorn presenteras av bl..a. Hansson och Smidt. Hansson 

anser att litteraturen del vis skapas genom lasarens bearbetning av texten och att det ar 

forst da alla blir delaktiga i denna process, som man kan tala om litteraturens historia. 

Detta stammer overens med GOK-projektets ideer om att tillmata brukaren stor betydelse 

och att skapa delaktighet fOr alia inom den offentliga sektom. Smidt inenar att den litterara 

texten befinner sig i en kontext och att litteraturen best<ir av ett samspel mellan forfattarens 

avsikt, textens strukturer och lasarens tolkningar. En tolkning ar da inte langre absolut, 

utan det finns flera tolkningar. Lasarnas upplevelser och behov mast e darfor tas med i 
berakningarna. Just att bibliotekariens tolkning inte arden enda ratta harman i GOK

projektet velat visa pa genom att ge brukama mojlighet att paverka sammansattningen pa 

bibliotekets mediebestand. 

De personer som intagit en kritisk M1lning till GOK-projektet, till stor del forfattare, kan 

daremot sagas ha en definition av termen popularlitteratur som bygger pa produktions

och distrihutionsjorhallandena. PopuHirlitteraturen betraktas ur en synvinkel dar det 

Iitterara kvalitetsbegreppet ar absolut och kan ses i svart och vitt. GOK-projektet innebar 

for dessa asiktsfrander att biblioteket an tar roll en av kommersiellt varuhus och lamnar den 

kulturpolitiska rollen som forsvarare for den ekonomiskt sarbara kvalitetslitteraturen belt 

darhan. Biblioteket blir ett varuhus bland andra, med den skillnaden att servicen ar gratis 

for anvandarna da den finansieras av skattemedel. Bibliotekarien inskranks harvidlag till 

att bli en person som tillhandahaller den litteratur som "ar i ropet" just nu, att forklara 

skillnaden mellan en bibliotekarie och en pressbyraforestandare skulle vara svart. 

Bibliotekariens litterara yrkeskunnande skall vaga tyngre an lantagarnas onskemal och 

biblioteket skall representera den goda kulturen. De lantagare som inte tilltalas av den far 

sokasinkulturellastimulanspaannathall.Kritikerna anser att de GOK-anslutna 
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biblioteken, i tider av ekonomiska nedskarningar paden offentliga sektorn, i sin iver att 

locka till sig nya lantagare nedHher sig till att anvanda alia mojliga slags kommersiella 

knep. Detta menar man bland kritikerna ar fel och anser att biblioteket skall sta for fasta 
kulturella varden, samt varna om kvalitetslitteraturen och dess lasare. 

De positivt respektive kritiskt installda till GOK-projektet bar inte bara olika definitioner 

pa termen popularlitteratur utan ocksa olika syn pa vilka varden biblioteket skall sta for. 

Sjalv ansluter jag mig till den smaksociologiska definitionen av popularlitteratureftersom 

jag anser att definitionen pa begreppet popuHirlitteratur vaxlar med tid en och att man bar 

betanka vem som faller avgorandet att en viss boktitel inte skall fa finnas i bibliotekets 

samlingar. Jag staller mig bakom Bengt Nermans tankar (kapitel 3) om att biblioteket och 

bibliotekarien inte bar inta en moraliserande installning. Bibliotekarien har storre rnojlig

het att som folkbildare e11er bibliotekarie bli framgangsnk om han eller hon undviker· att 

skapa en klyfta rnellan popuUirlitteraturen och kvalitetslitteraturen. Bi blioteket har dock, 

enligt min mening, ett visst kulturpolitiskt ansvar att varna om kvalitetslitteraturen och sa 

bor det ocksa fOrbli, men detta maste ske i kombination med att hansyn tas till Umtagaina 

som malgrupp och anpassning till forandringar i samhallet. Umtagama maste pa ett helt 

annat satt an tidi gare tas med i berakningen. Biblioteket bar finnas till for lantagarnas 

skull och inte for bibliotekets egen skull. Aven de lantagare som inte attraheras av den 

absoluta kvalitetslitteraturen maste erbjudas ett alternativ, ·da bibliot<ikarien har som upp

gift att vidga deltagandet i kulturlivet. 

Biblioteket ar en institution inrattad for alla samhallsklasser och bar da 

rimligtvis erbjuda nagot som kan intressera var och en. Det maste finnas nagot for atla. 

Genom att bara ha mycket hogklassig litteratur i sina samlingar kan biblioteket for en del 

verka avskrackande i form av hogtravande litterar institution. Bibliotekarien har har en 

stor pedagogisk uppgift, vii ken omintetgors av en fordomande och elitistisk attityd. Detar 

viktigt att bibliotekarien ar medveten om den aktivt medskapande funktion lasningen 

innebar, vilken behandlas av bl.a. Hansson och Smidt (kapitel3). Det finns i varje litterar 

text ett bruksvarde som inte far ignoreras. Om biblioteket har bade kvalitetslitteratur och 

litteratur som gransar at det populara hallet i sina samlingar kan lantagarna, med hjalp av 

popularlitteraturen sa smfmingom bli intresserade av det som brukar laggas i begreppet 

kvalitetslitteratur. Detar viktigt att betanka att om biblioteket enbart skall representera 

"den goda kulturen" blir bibliotekarien ett slags grindvakt som avgor vad som kan anses 

ha tillracklig hog kvalitet for att kunna fa finn as i bibliotekets samlingar. Med det fOljer 

ocksa en roll for bibliotekarien som uppfostrare, bibliotekarien skalllara manniskor att 

tycka om den "goda" litteraturen. Bibliotekarien blir i sa fall till viss del en formyndare 

som av gar vad som ar Himpligt for kommuninvanarna och vad des sa skall" fa till gang till 

via sitt bibliotek. Inskjutas kan att bibliotekarieyrket domineras av kvinnliga 40-talister 

dar synen pa god respektive dalig litteratur kan formodas vara ganska homogen, likasfl 
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finns en overrepresentation av humanistisk och samhallsvetenskaplig skeining hos karen. 

Det kan ifragasattas om det ar riktigt att en sa alders-, intresse- och konsmassigt 

begransad grupp skall fa falla det envaldiga avgorandet om vad som skall finnas att tillga 
pa de svenska folkbiblioteken. 

Det maste, anser jag, komma till en modifiering av kvalitetsbegreppet, dar man synar be

greppen och granstrakterna av popular- och kvalitetslitteratur i sommama. Vi! ken litteratur 

som skall hamna i vilket fack kan ibland vara svart att avgora, skillnaden kan vara harfin 

och variera fran person till person. Vidden paden littenitur som hamnar inom definitionen 

popuhirlitteratur kan ocksa vara valdigt stor. Detar viktigt att beUinka att vad som ansetts 

som god och dalig litteratur varierar mellan olika tider och samhallsskikt, likasa ar det 

viktigt att klargora vern det ar som avgor vad de olika begreppen skall innefatta. Givetvis 

har bibliotekarien ett litterart kunnande som nog ar fa forunnat, men det ar tid att stall a sig 

fragan om bibliotekarien har ratt att i sin profession agera smakdomare over andra genom 

att avgbra om just deras litterara smak ar tillrackligt avancerad for att platsa pa biblioteket. · 

Det finns dessutom risk for att man predikar ett slags dubbelmoral eftersom aven 

bibliotekarier laser s.k. popularlitteratur i form av t.ex. deckare och .romantik. Att 

bibliotekarien i en sadan situation helt kallt fordomer popularlitteratur maste anses som 

hyckleri. 

13.2 Hojning av servicekvaliteten 

I syfte att hoja servicekvaliteten har man med GOK-projektet velat fora in ett mer 

marknadsanpassat tankande i biblioteksvarlden. Man har valt att se pa biblioteket som ett 

servicefOretag, dar brukaren befinner sig i centrum, vilket yttrar sig bl.a. i att man bryter 

upp gamla rutiner som man anser kan utforas pa battre satt. Detta har gjorts pa olika satt 

pa de tre GOK-anslutna biblioteken, men det har funnits nagra moment som kan sagas 

vara utmarkande for projektet. Ett av dessa moment som skapat mycken debatt ar 

gallringen. Som tidigare namnts har debatten i synnerhet berort Kalmar, men GOK

projektet i start har i och med det fatt kanna pa kritikens bittra frukter. Gallringen har av 

kritikerna setts som en forutsattning for den frontexponering av bockerna som tilHimpats i 

projektet for att locka tilllasning. 

I de kulturpolitiska mal en fdm 1974 fastslas att "biblioteken skall garantera att aldre tiders 

kultur tas till vara och levandegors" , biblioteken palaggs alltsa ett visst bevarandeansvar. 

Ytterst ar det de bibliotek som tar emot pliktleveranser som ar skyldiga att bevara sina 

samlingar for eftervarlden. men en i det har sammanhanget berattigad fraga ar hur stort 

ansvar som skall paHi.ggas varje enskilt folkbibliotek. Bokhandeln har, rned da gens 
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standigt okande bokflod, inte Iangre nagon mojlighet att halla ens en brakdel av de 

utkomna bockerna i lager. Det mest aktuella halls givetvis i lager, men det racker att en 

titel har ett eller ett par ar pa nacken for att forlagen skall kanna sig nodgade att realisera 

den. Bockerna maste snabbt komma i cirkulation for att bokhandeln skall kunna drivas 

med ekonomisk vinst. Biblioteket, och vid dess sida antikvariatet, anses da bli en viktig 

instans fOr att se till att dessa bocker tas till vara och att det kulturella arvet bevaras till 

efterkommande generationers fromma. Fragan blir givetvis i bur hog grad folkbiblioteket 

skall ta pa sig ansvaret och hur mycket av det som skall Hi.mnas over tilllansbiblioteket, · 

som i annu hogre grad har ett bevarandeansvar. Kritikema till GOK-projektet anser att 

folkbiblioteket i hog grad bar ett bevarandeansvar i fraga om att bevara kulturarvet fOr 

kommande generationer. De som staller sig positiva ·till GOK-projektet fih har 

representeras av Birgitta Modigh pa State·ns Kulturrad, som menar att folkbiblioteken inte 

har nagot bevarandeansvar i den meningen att de skall bevara alit.. Modigh anser det 

absurt att varje enskilt folkbibliotek skall ha ett sadant litteraturpolitiskt ansvar nar det 

finns en val fungerande lanekedja. 

Kritiken har, forutom farbagor fOr att biblioteket skall utarmas litterart, aven visat pa en 

radsla for att biblioteket skall utarmas numerart. d.v.s. att biblioteket gallrar bart alltfor 

mycket av den lite aldre kvalitetslitteraturen till fOrman for den pa Hl.ntagamas efterfragan 

inkopta popularlitteraturen. Gallringen har setts som en forutsattning for det satt att 

exponera mediebestandet som man inom GOK-projektet anvant i syfte att inspirera till 

lasning. Motstandarna till GOK-projektet ser gallringen som ann·u en ursakt for att 

forstora de varden som de anser biblioteket bar representera. Kritiken har gallt Kalmars 

gallringsforfarande, som man ansag skedde pa tvivelaktiga grunder. Det ar i synnerhet 

gallringen av den Rosenska samlingen, som i kritikernas ogon fatt representera 

kulturarvet, som skapat debatt. De som intagit en positiv installning till GOK-projektet 

anser, som Christina Persson pa Linnestadens bibliotek uttrycker det, att bibliotekets 

viktigaste uppgift inte ar att tillhandahalla becker utan att tillhandahalla ran backer. 

Bibliotek har i alla tider gallrat i hogre eller mindre utstrackning, bestandet maste hallas 

efter for att ge plats at nyinkop da bibliotekets magasinsutrymme ar begransat. De bocker 

som gallras ut ar ofta inaktuella, dubbletter eller backer som av nagon anledning inte 

Jangre ar intressanta. Bockerna stalls ofta ut till forsliljning i bibliotekslokalerna och 

fbrsaljningssumman ar i allmanhet symbolisk. Tillskoitet till bibliotekets kassa ar alltsa 

inte av avgorande betydelse, snarare ar det val sa att bockerna genom utfOrsaljningen ges 

mojlighet att hitta nya lasare. Men att stalla ut gallrade becker till forsaljning innebar ocksa 

att gallringen blir offentlig, vilket kan ge en snedvriden bild av bibliotekets verksamhet 

gentemot politiker och allmanhet. Pa t.ex. Lirmestadens bibliotek ar detta forklaringen till 

att man inte staller ut gallrade bocker ti11 forsaljning. Christina Persson anser det vara 

onodigt att dra ytterligare uppmarksamhet till debatten kring GOK-projektets gallring. 
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Fdigan galler alltsa inte om biblioteket skall gallra eller inte utan om den 

gallring som sker ar berattigad ocb att man bar kontroll pa vad som gallras. Det galler att 
finna en balans mellan nytt ocb gammalt, d.v.s. att biblioteket erbjuder ett aktuellt bok

bestand samtidigt som aldre litteratur uppmarksammas. Folkbiblioteket bar, enligt min 
asikt, ett vi sst bevarandeansvar, men det far inte innebara att biblioteket dignar under det 
s.k. kulturarvet, det ar minst lika viktigt ·att uppmarksamma den nyutkomna litteraturen. 

Biblioteket skall i forsta hand, utan att "falla offer for de kommersialisti-ska kraftema" 

som GOK-motstandama uttrycker det, erbjuda ett hestand som motsvarar ett behov bland 
dess brukare. Biblioteket skall inte fungera som antikvariat och samla pa becker med enda 
kriterium att de ar gamla. Boeker som har ingen eller valdigt lite efterfragan kan 
bibliotekarien med gott samvete gallra. Detar inte rimligt att bega.ra att nyutkommen 
litteratur skall fa ge plats for s.k. "byllvarmare ., . Men, sager nagon, om en mindre 

efterfragad bok far sta kvar pa bibliotekets byllor finns det ju mojlighet att den anda bittar 
sina lasare. Sant, men en "hyllvarmare" skulle formodligen inte sta ute i bibliotekets 
oppna samlingar, utan i ett for besokama stangt magasin. Om de utgallrade bocker som 

nyss namndes anda skulle efterfragas ar det fullt mojligt att lana in dem fran nagot annat 
bibliotek. Gallringen skall ses som en service till bibliotekets lantagare, sa att de inte skall 
behova mota inaktuella och foraJdrade backer i bibliotekets hyllor. Jag anser det viktigt att 
betona att biblioteket inte kan bevara ALLT, det ar forskningsbibliotekens uppgift. 
Dessutom ar det mojligt att en alit sterre del av besUindet, med de okade utlaningssiffror 
som GOK-projektet visat pa, skulle vara utlanat och mer plats finns da till att framhava 
aldre litteratur som kan Uinkas intressera brukarna. Som exempel kan tas Linnestadens 

bibliotek, dar 50% av mediebestandet standigt ar utlanat. Hur pass bra bibliotekets 
verksamhet ar mats, enligt min asikt, inte i antal volymer utan i hur stor del av bibliotekets 

hestand som nar fram tilllantagama. 

Pa Linnestadens bibliotek har man valt att lagga stor vikt vid serviceandan och 
personal ens bemotande av besokama. Det bandlar, anser Christina Persson, om attityden 

gentemot lantagaren och respekt for dennes val av litteratur. Lantagamas inkopsforslag 
tas pa storsta allvar och ifragasatts i regel inte. Det fatal becker av inkopsfOrslagen som 

personalen ansett vara av tvivelaktig karaktar har anda kopts in och sedan gallrats nar de 
intresserade last den. Detta ses som ett led i att bemota kunden med respekt. 

Persson ·anser det daremot viktigt att tanka om nar det galler gamla rutiner, som skulle 

kunna fungera battre an de gor. En av dessa invanda rutiner ar bokhanteringen, sorn 
traditionellt sett skotts genom foretaget Bibliotekstjanst, sorn mer eller mindre haft 

monopol pa bokleveranser till folkbiblioteken. Bibliotekariema har vid inkopsmoten ofta 

helt utgatt fran Btj:s sambindningshaften. Det har funnits en trygghet i detta eftersom 
varje bok som dar tas med ar recenserad och har getts ett litterart omdome. Men ocksa en 
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inbyggd svaghet i och med den Hinga tid det tar mellan bestallningsogonblick och den dag 

bibliotekarien har boken i sin hand. ·sestallningen maste darfor goras langt innan det att 

boken finns att tillga i bok.handeln, sambindningshaftenas lektOrsomdomen ar den enda 

varderingen som i bestallningsogonblicket finns att tillga. Btj har fatt kritik for detta och 

darfor infort nagot de benamner som "Press-stopp", dar attraktiva backer som t.ex. de 

senaste bockerna av Kerstin Ekman och Sven Delblanc erbjuds i plastade forlagsband 

utrustade med kortficka och signum. Dessa becker recenseras inte forran senare, da de 

ocksa erbjuds i "pansarband", men forses med bokforlagets referat. Med bestallning ur 

"Press-stopp" kan biblioteket fa boken nagot snabbare, men faktum ar att biblioteket blir 

valdigt last i sina inkopsrutiner och det drojer lange innan biblioteket kan erbjuda sina 

besokare de aktuella bockerna. Personligen anser jag att, om biblioteket snabbt vill fOrse 

sina lantagare med de aktuella bockerna, gar bibliotekarien bast i att anlita den lokala 

bokhandeln. 

Da man inom GOK-projektet har valt att grunda sina inkop pa bl.a. tidnings- och 

tidskriftsrecensioner samt besokarnas onskemal istallet for att enbart utga fran Btj:s 

sambindningshaften gors inkopen i den lokala bokhandein. Besokaren kan da snabbare fa 

boken i sin hand. Pa Linnestadens bibliotek tar det i princip bara ett par dagar fran det att 

lantagaren larnnar in sitt onskemal till det att han eller honhar boken i handen. Personal en 

Hinar ibland ut boken aven om den annu inte lagts in i den datorbaserade katalogen, detta 

for att ytterligare oka snabbheten i bokhanteringen. 

Risken for att biblioteket gor "felinkop" minskar tack vare att bibliotekarien 

kan fa en annan overblick over det aktuella bokutbudet och vad sam efterfragas av l~m

t::!.g~m:l. Nackdelen ar att bockerna vid ett bokhandelsinkop inte levereras ide traditionellt 

slitstarka "pansarbanden'', som ar brukligt vid svenska folkbibliotek , utan i vanliga 

forlagsband som biblioteket sedan plastar in. "Pansarbanden" ar utan tvekan mer slit

starka an forlagsbanden och fragan man Hir stalla sig ar vilket syftet rned inkopet ar. Ar 
boken av sadan karaktar att den har ett stort nyhetsvarde, men sedan inte ar sarskilt 

intressant som sadan kan det vara forsvarbart a:tt kopa in ett forlagsband. Ar boken 

daremot av sadan karaktar att den anses ha ett start bestaende varde och tros utsattas for 

hart slitage kan det vara forsvarbart att kopa in ett "pansarband". Vilket man valjer beror 

alltsa dels pa om man vill ha boken genast eller ar beredd att gora bestallningen Hingt i 
forvag och ar beredd att vanta pa boken, dels pa formodad anvandning. Papekas bor att 

ocksa bibliotek som inte anslutit sig till GOK-projektet, aven vid besUillning fran Btj, i allt 

hogre grad valjer forlagsbandsutforande for att spara pengar. 

En annan punkt som i allra hogsta grad her samman med att satta brukaren i centrum ar 

bibliotekets oppettider. Detar givetvis viktigt att biblioteket ar oppet nar manniskor har tid 

att ga dit, i en situation dar de fiesta ar yrkesarbetande ar oppettider pa kvallar och helger 
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mycket viktigt. Bade Ornskoldsvik och Kalmar kan, som huvudbibliotek, erbjuda 

tillfredsstiillande oppettider. Linnestadens bibliotek, som stadsdelsbibliotek, kan inte er

bjuda besokaren sanuna mojligheter nar det galler oppettider. Freda gar och lordagar halls 

biblioteket sllingt och oppettiderna pa kvallstid ar begransade. Detta tycker jag tyder pa en 

svaghet i genomforandet av projektet, da det annars laggs stor vikt vid oppenhet gentemot 

lantagaren. Anledningen till att biblioteket inte ar oppet mer ar av ekonomisk art, det finns 

inte tillrackligt stor personalstyrka. Dock har man inom stadsdelsnamnden visat pa viss 

flexiblilitet nar man manat om att arbeta effektivt inom de ekonomiska och personella 

ramarna genom samarbete med stadsdelnamndens personal. Fot bi bliotekets del innebar 

detta att man har fatt anpassa sig till stadsdelsforvaltningens oppettider. Detta kan ses som 

nagot positivt da det mojliggor Hingre oppettider an vad som annars skulle vara mojligt. 

Dock ar det relativt fa vuxna manniskor som har mojlighet att besoka biblioteket under 

dagtid. Att genom ett utstallt bokbord i lasrummet erbjuda ett litet urval backer pa fredagar 
far tydas som att man forsoker att gora det basta mojliga av situationen. 

Vidare harman pa Linnestadens bibliotek, liksom pa de andra GOK-anslutna biblioteken, 

valt att franga det tradi tionella SAB-systemet nar det galler klassificering av backer. SAB

systemet har fatt kritik for att vara ett internt klassifikationssystem for bibliotekarier. Man 

menar att det ar svart fOr den vanlige biblioteksbesokaren att satta sig in i ett sa pass 

komplicerat system. 1 takt med att besokaren i alit hogre utstrackning lamnats at sig sjalv 

har kraven pa bockernas uppsUillning okat. Man har pa de GOK-anslutna biblioteken valt 

att skapa egna klassificeringssystem med indelning i olika temagrupper; detta for att 

underlatta for den ovane biblioteksbesokaren. Som tidigare namnts, underHi.ttar detta 

formodligen for den ovane besokaren, medan den vane biblioteksbesokaren kan bli 

fbrvirrad vid asynen av att det system som denne kande till har lbsts upp. Christina 

Persson benamner detta fenomen "omvand forvirring". I just fallet Linnestaden fOrrnodas 

antalet vana bi blioteksbesokare overstiga antalet ovana, men i Sverige i stort ar 

forhallandet fbrrnodligen det omvanda. Att klassificera bockema pa ett nytt satt kan gora 

bibliotekets samlingar mer Jattillgangliga for de mindre vana besokarna. Att en del vana 

besokare upplever det nya systemet som negativt far givetvis inte ignoreras, men den 

fraga man maste sUi.lla sig ar om en av bibliotekets stora malgrupper, de biblioteksovana, i 

en situation dar man stravar efter att vidga deltagandet i kulturlivet, skall fa sta tillbaka till 

forman fOr en liten begransad grupp. · 
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13.3 Lantagaranpassning och okat brukarinflytande 

Pa senare ar har man inom biblioteksvarlden borjat att, i varierande utstrackning, 

reflektera over vern biblioteket egentligen finns till for. De minskade utl<1ningssiffrorna 

och konkurrensen med andra sysselsattningar och kulturformer i kombination med 

minskade resurser har drivit fram en diskussion om effektivitet och resursutnyttjande. I 

dali ga tider galler det for biblioteket, liksom for de fiesta andra offentliga institutioner, att 

pavisa vikten av sin existens for att inte fa mindre medel i nasta ars ·ekonomiska budget. 

Det galler ocksa att behrula de lantagare biblioteket redan har samt att Hinga upp grupper 

av manniskor sam inte tidigare haft nagon starre kontakt med biblioteket. Det har 

diskuterats om biblioteket har varit tillrackligt oppet for dessa gruppers behov och man 

har funderat pa nya satt att na dessa manniskor, att na dern pa deras villkor och inte, S()ffi 

sa ofta tidigare, pa bibliotekets villkor. Biblioteket har varit tvunget att i viss utstrackning 

Uimna de gamla hjulsparen och soka sig in pa nya vagar. Nya vagar ar nastan alltid svara 

eftersom de innebar ett uppbrytande av det invanda och att nya tankebanor maste till. Det 

har inom GOK-projektet varit viktigt att arbeta fOr att biblioteket inte skall stagnera. Vi 

lever idag i ett samhalle som forandras mycket snabbt och biblioteket.har behov av att 

folja med i den utveddingen for att kunna erbjuda sina anvandare en adekvat service. 

Med GOK-projektet harman bl.a. velat skapa en diskussion om vern biblioteket verkligen 

ar till for och vern det ags av. Harvid kan minst fyra grupper utkristalliseras: 

a) forfattarna. som havdar att biblioteket tillhOr nation enoch dess kulturarv. 

Bibliotekets uppgift ar, enligt fOrfattama, att varna om. den gada kvalitetslitteraturen. 

b) bibliotekarierna, som forsvarar sin profession som litteraturformedlare 

c) de lokala politikema, samar stolta over att visa upp kommunbiblioteket och som 

genom sin ekonomiska maktposition till viss del kan styra bibliotekets inriktning 

d) brukama, som genom sina skattemedel finansierar biblioteksservicen 

Forrnodligen ar det sa att biblioteket ags av alia dessa grupper gemensamt. Varje grupp 

har nagot att tillfora som ar viktigt for bibliotekets funktion och existens. Forfattarna ar 

forutsattningen for att biblioteket skall kunna erbjuda medborgama ett litterart utbud. 

Folkbiblioteken har en stark stallning i Sverige i form av litterar interrnediar. Krasst sett ar 

det viktigt for fOrfattama att mana om biblioteket och dess roll som kulturarvets bevarare 

eftersom det ocksa utgor en inkomstkalla i form av salda bokexemplar och biblioteks

ersattning. Bibliotekariema har traditionellt sett, och har det fortfarande, star auktoritet 

nar det gaiter vilka backer sam skall kopas in till biblioteket och kan i sin profession 

stadja sig pa sitt litterara kunnande. De lokala politikerna spelar en viktig roll nar det 

gallerfinansieringen av biblioteksverksamheten eftersom de ger de ekonomiska forut-
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sattningarna. Brukama har, om man gar ett steg hogre upp i hierark.in, ett finger med i 
spelet nar det galler finansieringen av biblioteksverksamheten, dade med sina skattemedel 

forser de lokala politikema med de pengar som skall fordelas i den offentliga sektorn. 

Dessutom ar de den grupp till vilken bibliotekets verksamhet riktar sig. 

Det ar dock forst pa senare tid som den fjarde gruppen, brukama, har blivit 

en grupp som allvarligt tas med i berakningama. Det har blivit en stadig trend att brukama 

ges alit stOrre inflytande i den offentliga verks:1mheten, vilket utmanar den fonnyndarroll 

scm ibland finns i bibliotekarierollen. Bibliotekariens roll forvandlas fran att vara en 

vaktare till att bli en hjalpare. Traditionellt sett har brukama inte haft sarskilt mycket att 

saga till om i biblioteksvarlden och i GOK-projektet fanns en vilja att ge dem mer ansvar. 

Verksamheten omformades fran att till viss del ha varit ett intresse for personal en till att i 
fOrsta hand bli ett brukarintresse. Det fanns pa Statens Kulturrad ett slags nyfikenhet pa 

vad ett okat brukarinflytande kunde innebara for utformandet av bibliotekets medie

bestand. 

Men det ar inte helt okontroversiellt att ge brukarna mojlighet att paverka bibliotekets 

mediebestand. Brukama har forrnodligen inte samma perspektiv pa biblioteks

verksamheten scm bibliotekarierna, de anlagger inte ett langsiktigt perspektiv sorn att 

biblioteket t.ex. bor varna om kvalitetslitteraturen. Inom GOK-projektet menar man a:tt 

den svenske medborgaren ar myndig och sjalv ar kapabel att avgora vad som ar Hisvart, 

man menar att biblioteket kan och bar ha fortroende fOr sina brukare. De som motsatter 

sig ideerna inom GOK-projektet menar att resultatet av projektet blir en pressbyrakiosk 

och att den som bor avgora vad som skall kopas in ar bibliotekarien. Bada asikterna kan 

resultera i ytterligheter, vilket fOrmodligen inte ar att rekommendera. 

Men GOK-projektet visar pa en sak scm ar viktig att ta upp till diskussion. 

Vilken vikt skall brukaren egentligen tillmatas? Brukaren finansierar med sina skattemedel 

bi blioteksser\'icen och denna service riktar sig dessutom till denne. Att i en sad an 

situation inte ge brukaren nagon som heist medbestammanderatt kan verka motsagelse

fullt. Fragan ar om biblioteket i sa fall kan sagas vara en demokratisk institution. Att ge 

besokarna mojlighet att paverka verksamhetens utformning kan ~agas vara att visa en 

positi v attityd gentemot lantagama. 

Om biblioteket bestamt sig fOr att lata brukarna vara med vid utfonnandet av bibliotekets 

mediebestand ar fOrutsattningen for att de skall kunna gora det att de kanner till denna 

mojlighet. For att ta exemplet Linnestaden sager man sig vilja satsa pa marknadsfOring av 

biblioteket och dess mojligheter till brukarmedverkan. Visserligen harman med flertalet 

atgarder forsokt att forbattra medborgar- och brukarinfl.ytandet over verksamheten, men 

man har medvetet valt att inte ga ut och m.arknadsfOra sig. Resultatet blir, enligt den i 

Linnestaden utforda enkatundersokningen, att besokarna inte vet vilka mojligheter de har 
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att paverka verksamheten: fa kanner till mojligheten att paverka bokinkop, att erhalla 

kommunal information och att fa kvalificerad biblioteksinformation. Anledningen till att 

biblioteket inte satsar mer pa marknadsforing ar att man fruktar att fa manga besokare som 

man inte anser sig kunna ta hand om pa ett tillfredssUillande satt. lsUillet for att riskera att 

fa manga nya, men missnojda brukare satsar man till viss del pa att forbattra servicen for 

befintliga brukare. Detta kan tolkas som motsagelsefullt i ett projekt dar det sags vara 

viktigt att vidga deltagandet i det offentliga kulturlivet, ·men far ocksa ses utifran en 

ekonomisk synvinkel och sorn ett slags overlevnadsstrategi for ett litet bibliotek som inte 

bar tillrackliga resurser for att ta hand om ytterligare lantagare. 

13.4 Provning av av vad folkbildningsbegreppet innebar for 

1990-talets folkbibliotek 

Med ovanstaende riktlinje efterlyste man fran Statens Kulturrads sida en fomyelse av 

synen pa bibliotekets uppgifter. Bibliotekets uppgift ar inte densamma idag som den var 

for 100 ar sedan eftersorn sam ballet standigt utvecklas. Det galler for biblioteket ·att fOlja 

med sin tid for att kunna erbjuda brukarna en adekvat service. Inom GOK-projektet 

riktade man in sig pa folkbildningsbegreppet eftersom det uppenbarligen forandrats sedan 

boijan av vart sekel. 

Sarnhallet har forandrats mycket bara under de senaste decennierna och naturligtvis har 

det i storre eller mindre utstrackning paverkat biblioteken. Vi har haft nagot sorn kommit 

att benarrmas som en utbildningsexplosion. Grundskolan och de hogre utbildningarna har 

genomgatt en stor utbyggnad och alit fler manniskor laser vidare pa hogre utbildnings

instanser. Dessutom har vuxenutbildningen fatt ett stort uppsving och en alit stOrre del av 

dagens befolkning omskolar eller vidareutbildar sig. Detta staller stora krav pa samhallets 

bokforsorjning och biblioteket har har en stor uppgift i att sUi till tjanst med information, 

kurslitteratur, referenslitteratur och kreativa studiemiljoer med lasplatser. Biblioteket har 

idag en uppgift som utbildningsresurs. Vid~re har det skett nagot av en kulturexplosion i 
form av okat kulturutbud och aven en stegrad efterfragan pa kulturuppleve]ser av olika 

slag. De senaste decenniema har bl.a. inneburit en hogre levnadsstandardmed mer fritid 

som innebar att manniskor har mojlighet att agna mer av sin tid till kulturupplevelser av 

olika slag. Samtidigt har utvecklingen av TV och datorer genomgatt en oerhort snabb 

utveckling. For bibliotekets del innebar det att alit stOrre krav stalls pa utbudets storlek 

och sammansattning samt att lyhordheten for vad lfmtagarna vill ha maste okas fOr att 

biblioteket ska11 kunna behalla sin kundkrets nar andra sysselsattningar an 

biblioteksbesok Iockar. Skolutbildningen ar idag langre an nagonsin och pa manga satt 

battre an forr, vilket bar medfort en fortrogenhet nar det ga!ler Hisandet och det finns ett 
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vidare perspektiv nar det galler anvandandet av backer. Publikens sammansattning bar 

forandrats pa sa vis att dagens biblioteksanvandare ar mer valutbildade an gardagens och 

kraver snabb och obyrakratisk formedling av medier. Det ar viktigt att fanga dessa nya 

och inflytelserika anvandargrupper for att biblioteket aven fortsattningsvis skall kunna 

fortsatta satsa pa en uppsokande verksamhet gentemot barn och gamla. 

Folkbildningsbegreppet bar sin upprinnelse hos folkrorelserna och dess huvudsakliga 

syfte var att sprid a upplysning och utbildning till de eftersatta grupperna i samhallet och 

darmed hoja bildningsnivfm hos dessa. Detta var runt sekelskiftet och folkbiblioteket har 

sedan tagit sig an detta arbete. Fragan ar om folkbildningsbegreppet, med hanvisning till 

de ovan redovisade forandringar som skett i samhallet, inte behover modifieras. Forut

sattningarna ar inte de samma da folkbibliotekets brukare inte langre bestar av de 

"bildningstdrstande sjalar" man vid sekelskiftet talade om. Publiken har forandrats, 

liksom samhallet. Detar inte acceptabelt att biblioteket erbjuder foraldrade tjanster som 

inte Hingre fyller nagon funktion hos bibliotekets brukare. I synnerhet som det idag i alit 

hogre grad talas om brukarmedverkan i den offentliga sektorn, da verksamheten finans

ieras av brukarnas skattemedel. 

Samhallets forandringar innebar, anser jag, att det behovs en modifiering av folk

bildningsbegreppet och vad det innebar for dagens svenska fo1kbibliotek. Biblioteket 

kommer alltmer att arbeta i en omgivning som standigt forandras , vilket innebar att 

biblioteket och de nationella institutioner som for deras talan ocksa maste fornya sig. 

Givetvis bar biblioteket fortfarande vara den kunskapshard som erbjuder och represent

erar kunskap som Peter Curman talar om320, det handlar inte om nagra radikala for

andringar i bibliotekets malsattning. Biblioteket har en lang pedagogisk tradition, som 

idag ytterligare forsti=irkts i och med den utbildningsexplosion som tidigare namnts. 

Biblioteket skall ocksa, anser Curman, anpassa sig till samhallets forandring. Detta 

skulle, anser jag, kunna vara att ge brukarna mojlighet att soka i Internet och andra 

digital a informationsmedia, de utgor inget hot mot de traditionella bockerna utan fungerar 

som komplement till varandra. Det talas om att vi lever i ett informationssamhalle och det 

har uppstatt nya grupper i samhallet. Man talar allt oftare om informationsstarka och 

informationssvaga grupper. De informationsstarka ar de som beharskar och vet vad de 

skall anvanda IT -tekniken till, medan de informationssvaga ar de som inte beharskar den 

och vet vad den kan anvandas till. Biblioteket har har utan tvekari en viktig roll i att 

uppmarksamma de informationssvagas behov d.v .s. att erbjuda IT -media, ordbehandlare 

och CD-ROM till dem som inte annars har tillgang tlll dessa media. Jag sku1Je vilja saga 

att det ar det folkbildningsbegrepp som dagens folkbibliotek bor ta sig an. 

121 



13.5 Slutdiskussion 

Synen pa det litterara kvalitetsbegreppet och i synnerhet bibliotekets definition av 

begreppet popuHirlitteratur ar mycket aktuell i dagens Hige. Biblioteket maste ta sUi.llning 

till vad man avser med begreppet popularlitteratur och stbrre tilltro maste sattas till den 

enskilda Hisarens formaga att avgora vad som ar Hisvart. Det maste ocksa klargoras vern 

som skall sta i centrum vid utformandet av bibliotekets verksamhet: biblioteket eller 

brukaren. Att brukaren star i centrum for verksamheten innebar inte autornatiskt att 

bokbestandet kommer att utgoras av daliga kioskromaner, vilket ocksa framgatt i GOK

projektet. Bibliotekarien maste i hogre grad se pa verksamheten rned brukarens ogon 

eftersom brukaren ar bade den som finansierar verksamheten och den som verksamheten 

riktar sig till. Fotfattaren Sven Lindqvist definierar i en fOrelasning om bibliotekariens roll 

i modem folkbildning dennes roll som "att skapa en snitslad bana genom biblioteket" 1 

d.v.s. att hjalpa anvandaren att hitta fram till for henne eller honom relevant litteratur med 

hjalp av vilken hon eller han kan utveckla sin kreativitet. 

Debatten kring GOK-projektet har koncentrerats pa gallring och popularlitteratur, vilket 

kan sagas ha fort kritikerna vilse. Istallet for att bli en konstruktiv diskussion kring 

bibliotekets roll och rutiner samt de varden det som institution representerar har debatten 

fatt formen av en litterar pajkastning. Debatten koncentrerades till Kalmars del av GOK

projektet och min misstanke om att kritikerna inte kande till sarskilt mycket om 

verksamheten vid de andra GOK-anslutna biblioteken bekraftades av Peter Curman, som 

inte sade sig veta nagot om verksamheten vid Linnestadens bibliotek. GOK-projektet ar 

en undersokning som soker svar pa fundamentala fragor nar det galler modern 

folkbildningsverksamhet och ingen permanent verksamhetsfOrandring. Projektet ar ingen 

biblioteksreform, men mojligen forstadiet till en sadan eftersom den behandlar fragor som 

ar aktuella i en foranderlig biblioteksvarld. Linnestadens bibliotek bar i sin tolkning av 

GOK-projektet i synnerhet upplevt det som viktigt att betona bibliotekariens serviceroll 

och att biblioteksverksamheten skall utformas efter brukarens behov. Att biblioteket ar 

litet har upplevts som nagot positivt, da man velat skapa en verksamhet som bedrivs i 
samklang med sina brukare. 

En forutsattning for den verksamhet som bedrivits vid de tre GOK-anslutna 

biblioteken ar att de haft drivande och handlingskraftiga bibliotekschefer. Det poangteras 

tydligt fran bade bibliotekens och fran Statens Kulturdtds sida att varje bibliotek, GOK

anslutet eller inte, ar unikt och har nagonting som det gor riktigt bra. Detar inte meningen 

att alia bibliotek skall vara som de GOK-anslutna, men att man garna far hamta ideer 

darifran och anpassa till det egna bibliotekets forhallanden. Slutligen, for att lana 

Christina Perssons ord om verksarnheten vid Linnestadens bibliotek: biblioteket skall vara 

"ett fonster in tlll den stora biblioteksvarlden". 
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-.. 14 SAMMANF ATTNING 

Uppsatsen behandlar dels GOK-projektet och dess inriktningar, dels GOK-projektets 

genomforande dar tyngdpunkten lagts pa Linnestadens bibliotek i Goteborg. 

I uppsatsen behandlas foljande fern punkter: 

1. Att beskri va GOK-projektet och meningsskiljaktigheter kring detta som de.speglas i 
den skriftliga debatten, intemt material samt i intervjuer . 

2. Att beskriva Linnestadens bibliotek i Goteborg som en del i GOK-projektet 

3. Att beskriva bibliotekets syn pa lantagaren och lantagarens mojlighet att sjalv paverka 

bibliotekets verksamhet dels i ett historiskt perspektiv, dels i GOK-projektet. 

4. Att beskriva synen pa det litterara kvalitetsbegreppet 

5. Att beskriva synen pa bibliotekets uppgift i dagens svenska samhalle 

Diskussionen baseras pa GOK-projektets fyra overgrij:>an·de riktlinjer: 

1. Omprovning av kvalitetsbegreppet 

2. Hojning av servicekvahteten 

3. Umtagaranpassning och okat brukarinflytande 

4. Provning av vad folkbildningsbegreppet innebar fOr 1990-talets folkbibliotek 

For att kunna forsta den kanslostorm som uppvackts i och med GOK-projektet maste man 

kanna till nagot av den historia som ligger bakom tillkommandet av de svenska folk

biblioteken. Bibliotekets sammansattning av bokbestandet, bibliotekariens uppgift och 

synen pa lantagaren har forandrats avsevart genom arhundradena. Sockenbiblioteken och 

de boksamlingar som staltdes till forfogande av kyrkan var till stor del praglade av sina 

upphovsman, staten respektive kyrkan. Huvudsyftet var att fostra goda kristna och lydiga 

medborgare och bokbestandet var anpassat darefter. Draget av filantropi var mer eller 

mindre starkt. De kommersiella lanebiblioteken fanns endast att tillga ide storre stadema, 

hade en litteratur som tilltalade en viss begransad grupp och hade dessutom alltfor hoga 

avgifter for att kunna vara en mojlighet for den breda allmanheten. Folkrorelsebiblioteken 

hade sig sjalva som upphovsman·, d.v.s. folkrorelsema sag ett litterart behov och skapade 

sarskilda bibliotek for sina egna medlemmar. Biblioteken var i viss mfm .oppna for 

allmanheten, men utnyttjades till sttirsta del en av de egna medlemmarna. Mediebestandet 

utgjordes bl.a. av backer som passade rorelsens intres~eriktning. Med folkbiblioteken i 
borjan av vart sekel kom iden om att skapa ett bibliotek for all a samhallsklasser och utan 

filantropi, vilket sUillde andra krav pa litteraturens inriktning. Med tiden blev bibliotekets 

service mer utatriktad och Hittillganglig. Biblioteket kom att ses som en samhallsresurs, 

personalen stravade efter att na eftersatta grupper och biblioteket blev sedan kommunens 

kultur- och informationscentral. 
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Bibliotekets minskade budget och en allman trend i samhallet mot brukarmedverkan pa 

1 980-talet bar drivi t fram ett ifragasattande av den befintliga biblioteksservicen, vilket har 

yttrat sig i ett flertal projekt, t.ex. "Kampen mot de rata linjemas tyranni" och "NOdslakt 

av heliga kor" . Det har diskuterats om biblioteket varit tillrackligt oppet gentemot sin 

malgrupp och om resurserna utnyttjats pa basta satt. GOK-projektet ar en blandning av 

gamla och nya ideer och Statens Kult~rrad har bl.a. hamtat inspiration fran Tyskland och 

Danmark. I syfte att hoja servicekvaliteten harman inom GOK-projektet velat fora in ett 

mer marknadsanpassat tankande i biblioteksvarlden och skapa en vericsamhet som ar 

anpassad till lantagaren och dess be.hov. Ordet 1antagaranpassning har av kritikema 

uppfattats dels som att biblioteket i och med GOK-projektet forvandlas till en 

pressbyrakiosk med popuHirlitteratur i samband med att Hintagarna skall fa vara med och 

paverka bokbestandet, dels som att backer gallras ut for att bibliotekarierna skall kunna 

exponera bock ern a pa ett annorlunda satt for att locka tilllasning. Det ar framst Kalmar 

och dess gallringsforfarande sorn upprnarksarnrnats i den tidvis beta nationella 

pressdebatten. Kritiken har riktatas mot Kalmar i synnerhet men ocksa mot GOK

projektet i stort. Statens Kulturrad upplevde att projektet i stort skadats sa av den kritik 

som riktats mot Kalmar att biblioteket ett ar inte fick del av de projektpengar som avsatts 

ti11 GOK-projektet. Projektets kritiker har framst utgjorts av forfattare och biblioteksfolk 

som uppfattat GOK~projektet som ett hot mot existerande varden. 

Dei GOK-projektet deltagande biblioteken i Linnestaden (Goteborg), Ornskoldsvik och 

Kalmar ar sinsemellan mycket olika, vilket ocksa var avsikten fran Statens Kulturrad, 

man ville se hur projektets ideer kunde appliceras pa olika biblioteksverksamheter. 

Linnestaden som nyoppnat stadsdelsbibliotek, Ornskoldsvik som huvudbibliotek med en 

relativt oppen insta11ning gentemot popularlitteratur, Kaimar som lansbibliotek och med 

hela bibliotekssystemet med i projektet. Linnestadens bibliotek har, liksom de andra tva 

biblioteken i GOK-projektet, fritt fatt applicera de riktlinjer som utgatt fran Statens 

Kulturdid paden egna biblioteksverksamheten. I Linnestaden harman i synnerhet satsat 

pa att forbattra bibliotekets service gentemot dess brukare. Det tata samarbetet med 

stadsdelsnamnden Linnestaden och det faktum att biblioteket har en drivande 

bibliotekschef har betytt mycket for biblioteksverksamhetens utfoimning. Linm!stadens 

bibliotek har uppmarksammats rnycket lite i den nationella pressdebatten och det lokala 

intresset for Linnestadens verksamhet har likaledes varit litet bland de goteborgska 

biblioteken. Utanfor goteborgsomn'i.det har intresset varit desto stbrre och biblioteket har 

dels tagit emot mfmga studiebesok, dels har bibliotekschefen flertalet ganger blivit 

ombedd att komma till andra bibliotek och forelasa om projektet. 
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Debatten har fatt en tydlig inriktning pa popularlitteraturens vara eller icke vara pa 

biblioteket och bar varit belt inriktad pa skonlitteratur, trots att GOK-projektets ideer i lika 

hog grad ror facklitteratur. Benamningen pa begreppet popularlitteratur har vaxlat genom 

tidema, 1iksom dess innebord. Dess innebord ges olika definitioner av olika forfattare, 

men pa senare ar har litteraturens bruksvarde (genom olika receptionsteorier) hos vissa 

litteraturforskare alltmer kommit att tas pa allvar. Lasarens beballning av texten har 

darmed blivit vasentlig, nagot man velat uppmarksamma inom GOK-projektet genom att 

t.ex. ge brukarna mojligbet att paverka bibliotekets mediebestand. Man menade att ett bra 

bibliotek ar ett bibliotek dar bokbestandet ar anpassat till brukarnas behov, Christina 

Persson pa Linnestadens bibliotek talar om att respektera lantagarens val och i Kalmar 

talas det om fortroende for Iantagaren. GOK-projektets kritiker har sett detta som 'ett hot 

mot bibliotekets funktion som fonnedlare av kvalitetslitteratur. Det har hos dessa funnits 

en oro for att biblioteket skall oversvammas av dalig underhallni ngslitteratur. Resultat 

fran bl.~. den pa uppdrag ~v Statens Kulturdid utforda Comediautvarderingen har vi sat pa 
· att denna oro varit obefogad. dade inkopsforslag som lamnats av brukarna mestadels rort 

det som brukar benamnas kvalitetslitteratur, men debatten har linda framfort tankar kring 

bibliotekets uppgift som varit varda att diskutera. Comediautvarderingen behandlade 

GOK-projektet i stort, men undersokningar som behandlar enskilda verksamheter har 

ocksa utforts pa biblioteken. 

GOK-projektet har bl.a. syftat till att hoja servicekvaliteten och att gora bibliotekets 

service mer Hittillganglig for brukarna. Detta har bl.a. yttrat sig i uppbrytandet av det 

traditionella SAB-systemet och medieinkop i bokhandeln istallet for via Bibliotekstjanst 

for att l~mtagaren skall fa boken sa snabbt som mojligt. Det har ocksa inneburit att man 

vid de GOK-anslutna biblioteken tiinkt mycket pa vilken attityd man antar gentemot 

brukaren. Den nationella debatten har agnat mycket uppmarksambet at den gallring som 

genomforts vid Kalmar bibliotek. Kritikerna menade att gallringen var en fOrutsattning for 

GOK-projektet, da man inom projektet exponerade bockerna med framsidan mot 

lantagaren for att locka tilllasning .. Kritikerna sag detta som ett kommersialistiskt knep, 

vilket biblioteket inte borde nedlata sig att anvanda. Kritikerna .sag den uppgift som 

bevarare av kulturan'et som givits at folkbiblioteket i 1974 ars kulturpolitiska mal hotad. 

Pa de GOK-anslutna biblioteken menarman att gallringen inte alls var nagon forutsattning 

for den s.k. frontexponeringen. Dock ville man inom projektet gora personalen upp

marksam pa att avlagsna icke langre aktuell fack- och skonlitteratur fran bibliotekets 

samlingar. Dessutom menar man att det inte ar rimligt att palagga ett enskilt folkbibliotek 

sam rna bevarandeansvar som ett forskningsbibliotek. 
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Tatt sammankapplad med hojning av servicekvaliteten ar tanken pa Hintagaranpassning 

ach okat brukarinflytande. Man har inom GOK-prajektet velat placera brukaren i 

verksamhetens centrum, det ses som en demokratisk rattighet. Det ar bl.a. det man haft i 

tankama nar man velat ge brukama mojlighet att paverka bokbestandets sammansiittning, 

brukama arden grupp sam finansierar bibliotekets verksamhet och dessutam den grupp 

till vilken bibliatekets verksamhet riktar sig. 

Nagat man med GCJK-projektet bar velat diskutera ar det folkbildningsbegrepp sam · 

bibliateket anvander i sin roll sam falkbildare, det har forandrats sedan borjan av vart 

sekel. Dagens falkbildningsbegrepp menar jag bor baseras pa de forandringar sam skett i 
samhallet nar det galler utbildningsniva, kulturutbud ach publikens sammansattning, 

biblioteket har en star uppgift i att utjamna skillnader mellan infannationsstarka och 

informationssvaga grupper. 

Biblioteket maste definiera vad man anser med begreppet popularlitteratur ach det maste 

till ett klargorande av vern som bor sta i centrum vid utfarmandet av bibliatekets verksam

het. Debatten har koncentrerats kring popuHirlitteratur ach gallring, till stor del bar 

debatten giillt Kalmar och kritikema kanner inte till sarskilt mycket om verksamheten vid 

biblioteken i Goteborg ach Ornskoldsvik. Kritkerna har sett prajektet som ett hot mot 

existerande varden och som en biblioteksreform. ]nom projektet ar man noga med att 

papeka att det inte ror sig om nagot sadant, projektet har varit ett forsok att fa svar pa 

vissa fragar kring bibliatekets service och uppgifter i dagens Sverige. Man tycker inte att 

projektet skall kopieras, dock ser man garna att andra bibliotek hamtar ideer darifran ach 

anpassar dem till den egna verksamheten, den lokala anpassningen uppfattas sam viktig. 
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:; 15 LITTERA TUR- OCH KALLFORTECKNING 

Otryckt material: 

Skriftligt material: 

Goteborg 

Goteborg 

Goteborg 

Gate borg 

Goteborg 

Kalmar 

Kalmar 

SDN Linnestaden 
Biblioteket - mojligheternas bus - forslag till verksamhetsplan 
1991-1993, datum okant 

SDN Linnestaden 
1991-05-16 
Ansokan till Kulturradet om medieutvecklingsbidrag.- skriven av 
Ulla Forsen . - Dnr 292/91 

SDN Linnestaden 
1992-06-02 (l, undertecknads markering) 
Ansokan till Kulturradet om fortsatt metodutvecklingsbi<,irag, 
skriven av Christina Persson 

SON Linnestaden 
datum a kant 
Ansokan till Kulturradet angaende bidrag till metodutveckling. -
skrivet av Christina Persson 

Linnestadens bibliotek 
datum okant 
U)K/GOK -projektet 

Kalmar kul turforvaltning 
1991-04-03 
Ansokan om medel fran Kulturradet till GOK-projektet i Kalmar 
(inkluderar komplettering fnin samma datum), skrivet av Christer 
Bergqvist 

Kalmar kulturforvaltning 
1991-04-30 
Ansokan om medel fran Kulturradet till GOK-projektet i Kalmar 
(inkluderar komplettering fran samma datum), skrivet av Christer 
Bergqvist · 
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Kalmar 

Kalmar 

Kalmar 

Kalmar 

Kalmar 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Kalmar kultumamnd 
1991-05-21 samt 1991-05-30 
Riktlinjer for inkop av medier for GOK-projektet 
(sammantradesprotokoll), 

Kalmar kultumamnd 
1991-05-30 
Titel saknas 

Kalmar kulturforvaltning 
1992-08-11 
GOK-projektet : en dokumentation, sammanstallt av Christer 
Bergqvist 

Kalmar kulturforvaltning 
1992-08-20 
Ansokan om utvecklingsmedel till GOK-projektet for ar tva, 
skrivet av Jan Herstad 

Kalmar kulturforvaltning 
datum okant 
GOK-projektet, skrivet av Christer Bergqvist 

Statens kulturract 
1992-09-28 
GOK-projektet bantas, pressmeddelande handlagt av Goran 
Lofdah\ och Barbro Thomas 

Statens Kulturrad 
1993-02-01 
Till Biblioteksbladet. - GOK-en lever vidare. - skrivet av 
Birgitta Modigh 

Statens Kulturrad 
1995-01-04 
The GOK-project, skrivet av Birgitta Modigh 

Statens Kultum1d 
1995-06-14 
PM 
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Muntliga uppgifter: 

Curman, Peter, f.d. ordfOrande fOr Sveriges Forfattarforbund, intervju utford per telefon 
1995-06-08 

Enmark, Romulo, prefekt vid Bibliotekshogskolan i Boras, sarntal 1996-08-21 

Hammenberg, Margareta, hibliotekarie pa Linnestadens bibliotek, intervjuer utforda 
under februari rnfmad 1995 

Modigh , Birgitta, bibliotekskonsulent pa Statens Kultum1d och handHiggare for GOK
projektet, inten'ju utford per telefon 1995-06-20 

Persson, Christina, bibliotekschef pa Linnestadens bibliotek, intervjuer utfOrda under 
februari ochjuni rnanad 1995 

Widmark, Christina, organisationssekreterare pa Sveriges Allrnanna Biblioteksforening, 
intervju utford per telefon under juli rnanad 1995 

Olander, Berit, ALU-anstalld bibliotekarie pa Linnestadens bibliotek, intervjuer utforda 

under februari m"nad 1995 

Ovrigt: 

Kalmar kulturfiirvaltning ( 1994), Det blir bara inte av ... : vem behover kalrnar 
stadsbibliotek?: jamforandestudie av biblioteksattityder hos besokare och icke-besokare 

Kalmar kultwfiin,alrning ( 1994), GOK-projektet i Kalmar: dokumentation 

Linnestaden ( 1995), Karlek rnaste \'i alia ha : utvardering av ett projekt. 

Linnestaden (1995), Vad tycker vara besokare om Linnestadens bibliotek? 
sarnrnansti=illning a\' en kundundersokning pa biblioteket rnars-95 

Linnestaden : verksamhetsplan 1995 - 1997 (1994) 

Linnestaden arsredo\'isning 1993 ( 1994) 

Ny kunskap - nya arhersfrmner - fiirandrade yrkesroller. - s~minarium vid Goteborgs 
stadsbibliotek 1995-03-27, anordnat av Linnestadens och Ornskoldsviks bibliotek. -
anteckningar gjorda av undertecknad 

lllustrationen pa uppsatsens titelsida ar publicerad rned upphovsrnan Marie Juberg- Odes 

till stand. 
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Tryckt material: 

Broschyrma terial: 

Handeln ar los : en eldfangd historia och en guide till hur den gamla brandstationen blev 
Saluhallen Briggen, ( 1990). - broschyr av Roland Arvidsson, Tomas Rubin och Tommy 
Wiberg.- Goteborgsjoumalisthus 

Sratens Kulturrad, ( 1992).- Sthlm: Statens Kulturdid 

Monografier: 

Andersson, Lars G, ( 1982), Det mallosa biblioteket. - Sthlm 

Appelq~·ist, RolL (1993 ), Vad hl:inder i Kalmar : uppfattningar om debatten kring GOK
projektet 1991- 1992 vid biblioteket i Kalmar.- Boras 

Att torgfora vetande, ( 1988).- Stockholm 
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stadsdelsbibliotek skall innehilla! Fyll i denna blankett med Ditt/Dina bok
forslag. Vill Du att vi skall meddela Dig nar boken ar inforskaffad sa fyll ocksa 
i namn och telefonnummer. 

Tyvarr racker inte pengarna till alit, stl bokforslagen bor begransas till att galla 
vuxenlitteratur . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • 
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Namn och telefonnummer: 

Ui.mna denna blanken i receptionen i gamla brandstationen pA Tredje Unggatan 16 
eller skicka den till Linnestadens bibliotek, Box 7184, 402 34 Goteborg. Har du fr~
gor sA ring: 85 22 56. 

• • • • • 
• • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • 
• 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Bonis ii.r en nationell hogskola. Studenter kom-
-: mer fran he Ia landet for att studera hii.r. Hogskolan bestar av 

fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omrlidena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Bonis, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu Hi.ngre tillbaka i denstat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete iir en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

specialbogskola fOr bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inriittats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar samrnanlagt 160 poang (motsvarar ihta termi
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten-
skap ges vid Goteborgs universitet. · 

lnstitutionen bibliotekshogskolari 

Hogskolan i Bonis 
501 90 BORAS 

Tel : 033- 16 40 oo 
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