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Abstract: This master’s thesis deals with problems and opportunities when it 

comes to cooperation between compulsory schools, upper secondary 
schools, school libraries and public libraries on Gotland. The goal of this 
thesis is to investigate which ideas exist among public librarians, school 
librarians and headmasters when it comes to taking responsibility for the 
students’ information literacy, basic library knowledge and passion for 
books. It also examines some of the problems they meet when trying to 
work together around these tasks. 
Using a theoretical framework from two new institutional fields, the 
normative and the sociological, which focuses on changes in 
organizations from a social and interpretative perspective, it is possible 
to study how interpersonal relations affect the development in library 
organizations. Through qualitative interviews with eight librarians, one 
administrative manager and three headmasters and by using an 
ideological method of analyzing interviews, it is shown that different 
groups of professionals have different ideas about the role that each 
library plays or is wished to play. It also shows that because of vague 
role definitions of the different libraries, the group of headmasters do not 
see the benefits of different types of libraries but wants more joint use 
libraries.  
During the last four years a group of librarians and school librarians have 
worked with a library plan that will state the goals for all library service 
on Gotland. The plan also includes the school libraries. The study reveals 
that because this has been done without cooperation with the 
headmasters, problems may occur when trying to implement the plan. 
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1. Inledning   
Folkbibliotek och skolbibliotek är två biblioteksformer vars ansvarsområden till viss del 
överlappar varandra. Båda har de ansvar för barn och ungdomars socialisering till att bli 
biblioteksanvändare samt goda och informationskompetenta läsare. Biblioteken skall också 
fungera som kulturmötesplatser och demokratiska torg för barn och ungdomar. Med vad är 
det i så fall som skiljer dem åt? Hur definierar de sina roller och hur kan de samverka för att 
nå sina mål? Sedan 1940-talet har man diskuterat vad som är folk- och skolbibliotekens 
uppgifter.1 Vilken roll de har i vårt samhälle och vilka mål de skall arbeta för att nå. Många av 
de saker som diskuterades under 1970-talet, såsom samverkan mellan skol- och folkbibliotek, 
integrerade folk- och skolbibliotek och bemanningen av skolbiblioteken diskuteras än i dag 
och någon klar uppdelning av ansvarsområdena och former för samarbetet mellan skola och 
folk- och skolbibliotek är svår att skönja i litteraturen. Riktlinjerna för samarbete mellan skol- 
och folkbiblioteken är otydligt då det gäller arbetet med barn och ungdomar. Jag har tidigare 
arbetat både som lärare, lärarbibliotekarie och folkbiblioteksassistent och i praktiken stött på 
fenomenet att man från båda sidor måste uppfinna hjulet varje gång ett samarbete mellan 
skola och folkbibliotek skall påbörjas. Därför är jag intresserad av att ta reda på var dessa 
svårigheter kan ha sin grund. Jag kan tänka mig att en orsak kan vara problemet att både skol- 
och folkbiblioteken har haft en otydlig uppfattning om vad som är deras uppgift, deras roll, 
vart deras gränser går. Båda skall enligt Bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar, men vad är deras speciella roller? Vilka är deras speciella ansvarsområden och 
hur skall de samverka mot sina gemensamma mål? När är skoleleven deras användare? Skall 
både skol- och folkbiblioteken försöka besvara alla tonåringens informationsbehov eller har 
de ansvar för olika delar? När upphör tonåringen att vara skolelev och blir privatperson, och 
betyder det att han eller hon upphör att vara skolbibliotekets användare och i stället blir 
folkbibliotekets?  Vems är ansvaret för läsfrämjande och utbildning i informationskompetens 
när skolbiblioteket inte är bemannat? Är skolbokbussen ett skolbibliotek med ansvar för såväl 
pedagogisk verksamhet som läsfrämjande eller ett folkbibliotek för barn? Vem skall bokprata 
och lära grundskoleeleverna bibliotekskunskap, -skolbibliotekspersonalen, lärarna eller 
folkbibliotekarien? Om biblioteket är integrerat, var skall avgränsningen mellan dess olika 
uppgifter då gå. Det finns många praktiska frågor för hur ansvarsfördelning, samarbete och 
samverkan skall se ut. Bakom de praktiska frågorna finns föreställningar om hur 
rollfördelningen skall se ut och vad som är ett folkbiblioteks, respektive ett skolbiblioteks 
uppdrag. Jag förväntar mig inte att denna undersökning skall ge svar på alla dessa frågor, utan 
snarare visa på hur samverkan runt en sådan ansvarsfördelning kan se ut, i mitt fall har jag 
valt att förlägga min undersökning till Gotlands kommun. På Gotland hör folk- och 
skolbiblioteken till olika förvaltningar med olika huvudmän och jag är också intresserad av att 
se hur det påverkar samarbetet? Det är ju trots alla samma barn och ungdomar som de arbetar 
med. 
 
Hasselrot ställer i publikationen Allas bibliotek om integrerade bibliotek frågan ”Vem har 
ansvaret och varför?”.2 Och jag menar att frågan inte bara är viktig att ställa sig inför planerna 
på att integrera biblioteken utan även då folk- och skolbiblioteken är skilda. Ansvaret för 
barn- och ungdomars läsning och informationskompetens delas av bland annat skola, 
skolbibliotek och folkbibliotek, och också här kan man ställa sig frågan: ”Vem har ansvaret 
och varför?”. Intresset för denna problematik har uppkommit genom mina personliga 
erfarenheter, men jag anser också att det är frågor som blivit tydliga och av allmänt intresse i 

                                                 
1 Folk och skolbibliotek (SOU 1949:28) 
2  Hasselrot, Titti (2001). Allas bibliotek s. 40 
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och med kravet på att alla kommuner skall skriva en biblioteksplan. Enligt Peter Almerud, 
som skrivit publikationen Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan, så är de 
olika biblioteken i ett bibliotekssystem i hög grad beroende av varandra, samtidigt som 
biblioteken har olika huvudmän. Han menar att vilken roll och vilka resurser biblioteket har 
bestäms i sista hand av huvudmännens intentioner och ambitioner. ”Därför är också hela 
bibliotekssystemets styrka och dynamik beroende av de enskilda huvudmännens ambitioner. 
Det är därför viktigt att man i utformningen av den lokala bibliotekspolitiken definierar det 
egna bibliotekets roll i bibliotekssystemet som helhet”.3 Biblioteksplanearbetet på Gotland har 
akt. 

1:1 Syfte och mål 
Syftet med undersökningen är att genom en intervjustudie lyfta fram de i Gotlands kommun 
förekommande föreställningarna om skol- och folkbibliotekens roller.  Att genom intervjuer 
med skol- och folkbibliotekspersonal samt skolledare se vilka idéer, synsätt och 
föreställningar som finns när det gäller bibliotekens ansvarsfördelning inom området barn, 
ungdom och utbildning. Jag vill också lyfta fram vilka problem och möjligheter som finns när 
representanterna för de olika förvaltningarna skall samverka utifrån de olika rollerna och 
föreställningarna.  

1:2 Problemställning och frågeställningar 
Vilka föreställningar om ansvarsfördelning, samverkan och samarbete kommer till uttryck 
bland skol- och folkbibliotekspersonal samt skolledare inom Gotlands kommun? Vad skiljer 
respektive är gemensamt för dem? 
För att konkretisera vad jag är ute efter kommer jag att arbeta med följande frågor; 
 

a. Hur anser de olika intressegrupperna att ansvarsfördelningen för arbetet med barn och 
ungdomar skall se ut mellan folk-, skol- och gymnasiebibliotek i kommunen?  

b. Hur definierar de sina egna och de andra intressegruppernas roller?   
c. Vilken inställning och vilka förväntningar har de till varandra?  
d. Vilka problem och möjligheter finns för en samverkans process? 

1:3 Disposition 
Kapitel 1. Inledning 
Genomgång av syfte, mål och frågeställningar samt bakgrund till ämnesval. Innehåller också 
en presentation av undersökningens metod och teori. Metoden presenteras i detta avsnitt 
endast mycket kortfattat för att läsaren skall veta hur undersökningen gått till. En diskussion 
runt metodiska funderingar tas i stället upp i undersökningsavsnittet. 
 
Kapitel 2. Bakgrund 
Avsnittet tar upp beskrivningar av vilka roller som folk- och skolbiblioteken haft under de 
senaste 40 åren, och vilka man önskat att de skulle ha enligt olika forskare och utredningar. 
Syftet är att läsaren skall få en bakgrund till problemställningen som visar att problemet på 
intet sätt är nytt utan diskuterats av flera forskare och i åtskilliga rapporter genom åren. 

                                                 
3 Almerud, Peter (2005). Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan s. 37 
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Kapitel 3. Metod 
Arbets- och analysmetoder presenteras närmare. Här diskuteras metodiska val närmare, t. ex 
varför jag valt att använda mig av kvalitativ metod och idéanalys. Avsnittet innehåller också 
en diskussion om för och nackdelar med intervjuundersökningar samt vilka svårigheter jag 
stött på i genomförandet av densamma. 
 
Kapitel 4. Samverkan och samarbete när det gäller skola, skol- och folkbibliotek på 
Gotland 
Innehåller en genomgång av resultatet från intervjuundersökningen. Informanterna har i 
presentationen delats in i grupper utifrån yrkes- eller sk. intressegrupper varefter deras svar 
redovisats enligt olika temaområden. 
 
Kapitel 5. Diskussion 
 I detta avsnitt diskuteras informanternas svar och analyseras utifrån nyinstitutionella teorier 
och begrepp, lånade av forskare som March, Olsen, Grape och Johansson, men också utifrån 
skolbiblioteksforskare som t ex. Limberg. 
 
Kapitel 6. Fortsatt forskning 
Efter att ha arbetat med ett område som detta väcks nya frågor och i det här avsnittet nämns 
några förslag till vidare forskning. 
 
Kapitel 7. Sammanfattning och efterord 
Innehåller en sammanfattning av uppsatsen samt ett kortfattat efterord där jag tackar dem som 
gjort uppsatsen möjlig. 
Därefter följer en källförteckning och bilagor till informantbrev. 

1:4 Avgränsningar  
Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie där jag genom att genomföra och analysera ett 
antal intervjuer med olika företrädare för folk- och skolbiblioteken på Gotland förväntar mig 
att se hur de olika aktörernas syn på ansvarsfördelning och samverkan skiljer respektive 
överensstämmer med varandra. Jag har valt Gotland av den anledningen att de vintern 2006 
färdigställde sin biblioteksplan och är i initialskedet när det gäller att börja jobba utifrån 
planen (som godkändes 20061212). En plan som till stor del tar upp just barn och 
ungdomsarbetet på folk- och skolbibliotek.  Ännu en orsak är naturligtvis att jag som boende 
på ön av praktiska orsaker t ex. intervjuer med informanterna har haft lättast att genomföra 
studien på Gotland.   
 
Jag har valt att avgränsa mig genom att koncentrera mig på folkbibliotekets och skolans 
arbete, uppgifter, samarbete och samverkan då det gäller elever i grund och gymnasieskolan 
(sexårsverksamhet till tredje året på gymnasiet). Jag menar att det är en intressant grupp på 
grund av att båda biblioteksformerna har ett speciellt ansvar gentemot dem enligt 
bibliotekslagen.4 Det är också en intressant grupp utifrån de brister som t ex. Kulturrådets 
kartläggning; Skolbiblioteken i Sverige från 1999, visade när det gällde bla. antalet 
bemanningstimmar på skolbiblioteken.5 Kanske är det i många fall bara folkbiblioteket som 
finns för dessa barn och ungdomar, fast man tror att skolbiblioteken tar ett visst ansvar. Ett av 
gymnasiebiblioteken på Gotland är också bibliotek för Komvux och andra 

                                                 
4 Bibliotekslagen §9 
5 Skolbiblioteken i Sverige (1999). Statens Kulturråd 
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vuxenutbildningsföretag så som Lernia. Jag har dock valt bort vuxenstuderande och de 
svårigheter och utmaningar som denna i dag stora grupp gett folkbiblioteken. Dessa frågor är 
mycket intressanta och handlar också om en grupp med stora krav och behov och som lätt kan 
hamna mellan flera olika stolar, men för att avgränsa ämnet så att det blev behandlingsbart i 
en magisteruppsats har jag valt bort arbetet med denna grupp. Folkbiblioteken har sedan länge 
haft som uppgift att samarbeta med läsfrämjande åtgärder i förskolan. Eftersom förskolan inte 
är speciellt knuten till skolan och åtminstone inte på Gotland använder skolbiblioteken i 
någon större omfattning, utan är folkbibliotekens ansvarsområde har jag valt att utelämna 
också dem ur studien. 
 
Huvudman för folkbiblioteken på Gotland är Kultur- och fritidsförvaltningen, hädanefter 
kallad KFF. Huvudman för skolbiblioteken är respektive skolas rektor eller skolledare samt 
över dem Barn- och Utbildningsförvaltningen, hädanefter kallad BUF. De tillhör olika 
institutioner, men i sitt arbete är det samma barn och ungdomar som de skall utbilda, påverka 
och glädja. 

1:5 Tidigare forskning, källor och litteratur 
För att få en bild av hur tidigare föreställningar och åsikter om hur skolans och folk-
bibliotekens ansvarsområden när det gäller barn och ungdomar sett ut har jag använt mig av 
offentliga utredningar och rapporter. Utredningen Folkbibliotekens samverkan med skolan 
(Ds U 1982:17) är den största utredning som gjorts i frågan i Sverige. Den är också en del av 
den omfattande Folkbiblioteksutredningen som gjordes i slutet av 1970-talet. En nyare 
utredning är Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66), som också den kommer att ligga 
som grund för mycket av det som tas upp i uppsatsen. Dessa två skrifter har jag använt främst 
som bakgrund och historisk kontext för mitt ämnesområde. Jag använder mig också av 
bibliotekslagen samt Unescos folkbiblioteksmanifest och Unescos skolbiblioteksmanifest. 
 
När det gäller de olika bibliotekens roller finns det mycket forskning, men få som jämför just 
skolbibliotekets och folkbibliotekets uppdrag och hur deras samarbete ser ut eller borde se ut. 
När det gäller folkbiblioteken finns bla. Bjarne Stenquists Är det på efterkälken Sverige 
åker?(2003), som efterfrågar just tydligare uppdrag, en tydligare roll för folkbiblioteken i 
Sverige. Stenquist lyfter frågan om de vuxenstuderande och folkbibliotekets ansvar för denna 
grupp, men inte gentemot skolbiblioteken. Limberg tar upp skolbibliotekets olika roller, 
främst den pedagogiska i bla. Skolbibliotekens pedagogiska roll – en kunskapsöversikt (2003) 
och i Textflytt och sökslump – informationsökning via skolbibliotek (2004 – tillsammans med 
Mikael Alexandersson). I den senare finns ett mycket intressant kapitel om samarbetet mellan 
lärare och skolbibliotekarier, men inte mellan skolan, skol- och folkbiblioteket. Danmarks 
biblioteksförening gav 1998 ut rapporten Samarbejde mellem skole- og folkbiblioteker – en 
rapport om status og udvikling af de to bibliotekstyper där man tar upp fallbeskrivningar från 
olika kommuner i Danmark. Rapporten tar särskilt upp att det är fastslaget i Danmarks 
bibliotekslag att samarbete skall finnas när det gäller koordination av inköp och att 
folkbiblioteken skall stödja skolbiblioteken. Man vill inte ge några pekpinnar men talar ändå 
för en större integrering av skol- och folkbibliotek.  I skrifter som rör integrerade bibliotek 
kan man hitta en del intressant information, som t ex i Library trends temanummer om 
integrerade bibliotek våren 2006. Där skriver Joacim Hansson om integreringen av 
sambiblioteket i Härnösand och Almedalsbiblioteket i Visby. Han menar att:   
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[…]the creation of a joint use library from one public library and one academic library is problematic due 
to differences in institutional logic and affiliations. Public libraries are best viewed as political 
institutions, while academic libraries relate more to the world of  ”science” or ”education”.6 

 
Jag menar att även när det gäller skolbibliotek och folkbibliotek har vi dessa två roller som 
skiljer dem åt, och som kan bli ett problem både när man skall integrera skol- och 
folkbibliotek, men även när dessa två storheter skall samarbeta. Hansson skriver också att när 
bibliotek integreras är det ofta utbildningsdelen som får stor plats, bland annat för att 
utbildning och studier i dag är politiskt viktiga begrepp. Och folkbibliotekets roll i dag är att 
påverkas av samhället snarare än tvärt om.7   
 
När det gäller biblioteksplaner och syftet med dessa har jag använt mig av skrifter från Svensk 
biblioteksförening; Biblioteksplaner- en idéskrift av Peter Axelsson mf, samt 
Biblioteksplaner- från bibliotekslag till biblioteksplan av Peter Almerud. 

1:6 Introduktion av metod och teori 
I det här avsnittet presenterar jag kort hur jag arbetat med undersökningen, en närmare 
presentation av metoden finns att läsa i undersökningsavsnittet. 
 
Jag har intervjuat nio personer som får stå som talesmän för sitt biblioteksområde, det är tre 
distriktschefer, två gymnasiebibliotekarier, chefsbibliotekarien vid skolbibliotekscentralen, 
länsbibliotekarien, barnbibliotekskonsulenten samt en förvaltningschef. Valet av dessa 
representanter beror på att de varit med och arbetat fram biblioteksplanen och dess mål för 
barn och ungdomsverksamheten. Därefter intervjuade jag tre rektorer, som får stå som 
företrädare för skolbibliotekens huvudmän, dessa har inte varit med och arbetat med 
biblioteksplanen. Antalet informanter är tolv och jag förväntar mig inte att man skall kunna 
dra några generella slutsatser av mitt arbete, utan jag är intresserad av att få en indikation på 
vilka olika idéer som kan finnas och vilka problem det kan skapa. Informanternas utsagor har 
sedan grupperats och analyserats utifrån ett antal för frågeställningarna relevanta teman. 
 
 Jag använder mig i analysen av idéanalytiska angreppssätt, eftersom det är idéer och 
föreställningar som jag vill undersöka. En idé kan beskrivas som en tankekonstruktion som 
utmärks av en viss kontinuitet, det kan vara en föreställning om hur verkligheten förhåller sig, 
eller en värdering av en eller flera företeelser, det kan också vara en föreställning om hur man 
bör handla i t.ex. en social situation.8 Detta för vidare till mitt val av teori. Valet av teori för 
ett sådant här arbete är på inget sätt självklart men av de teoretiska skolor som jag mött under 
mitt förarbete till studien kom nyinstitutionalismen att kännas som en användbar väg att gå. 
Eftersom den normativa nyinstitutionalismen i sina försök att förklara stabilitet och förändring 
inom institutioner bland annat talar om hur institutionens medlemmar socialiseras in i vissa 
idéer och föreställningar utifrån institutionens värdegrund, och att dessa i sin tur påverkar 
vilka beslut som tas inom institutionen och framförs i kontakt med omvärlden, upplevde jag 
nyinstitutionalismen som ett fruktbart område att använda för att tydligare kunna analysera 
hur mina informanters utsagor och de idéer som finns bakom dessa kan påverka samarbetet 
inom och mellan olika institutioner. För att kunna strukturera andra i undersökningen 
förekommande fenomen så som en institutions, eller yrkesgrupps identitet och 
identitetsskapande fann jag att den sociologiska falangen av nyinstitutionalisterna använde för 
                                                 
6 Hansson, Joacim (2006). Just Collaboration or really something else? On Joint Use Libraries and Normative 
Institutional Change with Two examples from Sweden s. 550 
7 Hansson, Joacim (2006). s. 551, 555 
8 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt s. 148  
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mig användbara begrepp som verksamhetsdomän, institutionell logik och identitet. Begrepp 
som kan tydliggöra vad som händer mellan och inom institutioner i mötet mellan de samma. 

1:7 Teori 
I det här avsnittet presenterar jag de teoretiska utgångspunkter som använts i undersökningen 
samt presenterar de teoretiker som står bakom de samma. 
 
Enligt ett nyinstitutionellt perspektiv kan man genom att ställa sig frågan vart de olika 
biblioteksformernas gränser går och hur de själva definierar dessa gränser, få en bild av hur 
pass institutionaliserad en organisation är. Att avgränsa sig gentemot andra institutioner är en 
del av en institutionaliseringsprocess som de flesta offentliga förvaltningar blivit alltmer 
tvungna att genomgå då de blivit alltmer lika olika företag än den enda stora offentlig 
förvaltning den varit tidigare. För att säkra sin fortsatta levnad måste de få en tydligare 
identitet, både inför sina egna medarbetare och utåt, gentemot samhället och de övriga 
förvaltningarna.9 Som en hjälp för att förstå, förklara och analysera mina källor har jag därför 
använt mig av nyinstitutionalistiska tankar och teorier. Det betyder bland annat att jag i min 
analys utgår ifrån att människor som medlemmar av en institution påverkas av denna när de 
gör sina val, de är inte individuella fullt ut utan formas av de regler och synsätt om vad som är 
accepterbart och föredras inom just den institutionens kultur. 
 
Synen att människor och politiska system formas av den kultur och de institutioner de ingår i 
är gammal men kom att kritiseras hårt under mellankrigstiden, främst inom statsvetenskapen. 
Man menade att de institutionalistiska teorierna bortsåg från individen och menade att man 
inte kan förklara politik utan att ta hänsyn till de individuella aktörerna. Under 80-talet lyftes 
synsättet fram igen och förnyades av framstående forskare som James March och Johan P. 
Olsen, vilka gav synsättet och dess teoretiska förankring namnet ”Ny Institutionalism”10. I 
nyinstitutionalismen ligger naturligtvis tyngdpunkten vid hur institutionerna påverkar sina 
medlemmar, men det finns ändå ett visst mått av hänsyn taget till individernas egna 
möjligheter till val och handlingar, främst genom en tilltro till deras sätt att tolka vad som 
anses vara passande handlingar inom en institution.11 Ett annat problem och en kritik gentemot 
institutionalismen som jag anser det svårare att bortse ifrån är svårigheten att verifiera eller 
främst att falsifiera teorins förklaringsmodeller eftersom det är svårt att inte påvisa att 
människor påverkats av institutionens normer och värderingar i stället för t ex. egna rationella 
val när de tar ett beslut.12 Detta är ett problem som jag inte kan bortse ifrån, men ändå menar 
jag att institutionalismen och dess förklaringsmodeller kan underlätta förståelsen av hur 
institutioner och organisationer samt de människor som finns inom dem fungerar, och att det, 
om man är medveten om denna svaghet, ändå gör teorin mycket användbar. 
Som grund kommer jag att använda mig av deras sätt att strukturera politisk stabilitet och 
förändring. Deras typ av nyinstitutionalism kallas av bla. Peters för Normativ institutionalism. 
Bland annat Joacim Hansson använder sig av James G. March och Johan P. Olsens, sk. 
normativa institutionalism i sin artikel om integrerade folk- och högskolebibliotek. Deras teori 
menar han kan användas för att kombinera samverkan mellan den sociala omgivningen och 
den institutionella utvecklingen och vikten av gemensam värdegrund mellan medlemmarna 
eller aktörerna (agenterna) inom en institution, (som ett integrerat bibliotek) för att förstå 
problemen runt bibliotekets roll/ roller.13 
                                                 
9  Johansson, Roine (2002). Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen s. 150. 
10 Peters, B. Guy (2005). Institutional Theory in Political Science- The `New Institutionalism  s. 1-22 
11 Peters, B. Guy (2005). s. 163-164 
12 Peters, B. Guy (2005). s. 159 
13 Hansson, Joacim (2006). s. 552 
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Nyinstitutionalismen används av March, Olsen och Peters mf. som ett instrument för 
statsvetenskapliga studier. Deras bok Rediscovering institutions, som jag använt mig av 
beskriver institutioner på främst statlig politisk nivå, de delar av deras teoribildning som jag 
använder mig av har jag alltså försökt att konkretisera och ta ned på min kommunala nivå. 
Men statsvetenskap är inte den enda vetenskap som använder de nyinstitutionella teorierna, 
inom sociologin har institutionalismen varit gångbar även under den tid som den var uträknad 
inom statsvetenskapen och den sociologiska nyinstitutionalismen och den normativa 
institutionalismen ligger nära varandra.14 Det som den sociologiska institutionalismen lägger 
till är bla. att förutom de normativa elementen som March och Olsen använder lyfter 
sociologin också fram kognitiva element samt betonar perceptionen framför evalutionen av 
institutionerna.15 Kända namn inom den amerikanska sociologiska institutionalismen och som 
nämns i diskussionen är Richard Scott, sociolog vid Stanford University i Kalifornien (samt 
Walter W. Powell; professor i sociologi vid University of Arizona och Paul J. Dimaggio; 
professor i sociologi vid Princeton). För att närmare analysera informanternas utsagor och 
också kunna se på hur institutioner påverkar varandra, något som saknas i den amerikanska 
litteratur jag läst, kommer jag att använda mig av den svenska versionen av sociologiinriktad 
nyinstitutionalism, så som den tolkas och utvecklats av Roine Johansson; docent i sociologi 
vid Mitthögskolan i Östersund. Den svenska nyinstitutionalismen är mer intresserad av 
processer och att dessa leder till både likformighet och variation, både stabilitet och 
förändring snarare än March och Olsens normativa institutionalism som fokuserar på för-
givet-tagna regler och handlingsmönster enligt Grape et al.16 Svensk nyistitutionalism tar 
dessutom ofta upp förhållandet mellan enskilda organisationförändringar och mer 
övergripande idéer som sprids i samhället.17 
 
March och Olsen menar att beslut inom en institution tas genom att ta hänsyn till att det finns 
”Collections of relations between roles and situations. The process involves determining what 
the situation is, what role is being fulfilled, and what the obligation of that role in that 
situation is”.18  Definitionen av vad som är en institution kan dock vara oklar, och de 
definitioner som finns är oftast mycket vida. Begrepp som ofta blandas och som i vissa texter 
ses som synonymer är organisation och institution. För att förstå vad man talar om inom 
institutionalismen behöver man diskutera vad som skiljer dem åt. Peters menar att det inte är 
en helt enkel fråga eftersom mycket i främst den normativa institutionalismen handlar om just 
organisationer och att begreppen därför flyter samman, han menar dock att man ofta kan 
likställa en organisation med en strikt formell institution, medan en institution i annat fall kan 
vara en liten bokcirkel, eller storheter som en social klass, äktenskapet eller marknaden.19 Guy 
Peters skriver i sin bok om Nyinstitutionalismen att det finns fyra kriterier för vad som är 
nyinstitutionalism och vad som i så fall är synen på vad en institution är (även om dessa till 
viss del skiftar inom de olika grenarna).  

1) Man delar en strukturell syn på samhället, en institution kan här vara formell eller 
informell men det finns en del eller många klara förutsättningar och regler för hur 
institutionen skall fungera. 

                                                 
14 Peters, B. Guy (2005).  s. 107, 111 
15 Peters, B. Guy (2005). s. 113 
16 Grape, Ove et al. (2006). Organisation och omvärld – nyistitutionell analys av människobehandlande 
organisationer. s. 36-37 
17 Grape, Ove et al. (2006). s.27 
18 March och Olsen (1989). Rediscovering Institutions- The Organizational Basis of Politics s. 22 
19 Peters, B. Guy (2005).  s. 32 
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2) En institution måste vara stabil under tid, den finns inte bara under ett tillfälle utan 
skapas under flera tillfällen. Och ju längre tid den existerar och ju mer delade regler 
och synsätt dess medlemmar har, desto stabilare ses den som institution. 

3) Att vara en del av institutionen skall påverka dess medlemmars individuella val. 
4) Det finns delade värden, och gemensamma mål bland deltagarna.20 

 
Begreppet organisation har enligt Roine Johansson inte diskuterats så mycket inom 
Nyinstitutionalismen. Behovet har dock väckts genom att myndigheter så som kommunala 
förvaltningar blivit alltmer lika företag genom bland annat eget resultatansvar. Staten blev en 
mängd olika organisationer istället för en enda jätteorganisation.21 Offentliga sektorns olika 
delar blir alltså allt mer organisationsartade. Brunsson och Sahlin-Andersson som han 
hänvisar till har i sin Standardisering och moderörelser (1998) skrivit att man kan urskilja tre 
fundamentala aspekter av organisation; de kallar dem identitet, hierarki och rationalitet. 
Organisationen skall alltså för att vara en organisation i deras mening ha satt gränser för vad 
den är, och den skall ha ett visst mått av självständighet genom att den kontrollerar sina 
resurser och deras användning (identitet). Identiteten omsätts i handling genom att det finns 
några som styr organisationen och har ansvar för att dess mål uppnås och uppgifter fullföljs 
(hierarki). Organisationen har också intentioner och planer med sina handlingar. För att veta 
vad som skall göras och vad som gjorts för att nå målen utvärderas verksamheten 
(rationalitet). Dessa tre aspekter är variabler, vilket betyder att de är mer eller mindre 
utvecklade i olika organisationer.22 Brunsson och Sahlin-Andersson skiljer också ut tre typer 
av organisationer beroende på hur starka de olika organisationsaspekterna är. De kallar dem; 
aktören, förvaltningen och arenan.23 
 
 I min undersökning är institutionerna kommunala förvaltningar, KFF och BUF, dessa går 
alltså att likställa med organisationer i Peters definition, men också grupperingar inom dessa 
med skilda yrkeskulturer, så som skolbibliotekarier och rektorer som är anställda inom samma 
förvaltning men kommer från olika yrkeskulturer. Här kan man alltså diskutera om 
skolbiblioteket och skolan tillhör två olika eller samma institution. Förvaltningsmässigt tillhör 
de samma institution, men när det gäller den yrkesmässiga kulturen gör de det inte, eftersom 
de skolbibliotekarier som i dag är utbildade är utbildade till bibliotekarier och har samma 
utbildningskultur som folkbibliotekarierna. Och där ligger kanske just grunden till varför det 
är så viktigt att skolbibliotekarierna hittar en egen yrkesroll och också varför det kan vara så 
svårt för skolbiblioteket att få igång ett fungerande samarbete med skolledare och övrig 
skolpersonal. Peters skriver utifrån Normativ institutionalism om olika subkulturer inom en 
institution. Jag anser att skolbibliotekariernas kultur är en sådan. Han pekar på att i vissa fall 
kan sådana subkulturer med egna normer underminera den huvudsakliga kulturen, i detta fall 
anser jag dock risken för detta vara minimal.24  
 
 March och Olsen skriver att: 

Within [the institutional analysis] that perspective, political actors are driven by institutional duties and 
roles as well as, or instead of, by calculated self-interest; politics is organized around the construction and 
interpretation of meaning as well as, or instead of, the making of choices; routines, rules, and forms 
evolve through history-dependent processes that do not reliably and quickly reach unique equilibria; the 

                                                 
20 Peters, B. Guy (2005).  s. 18 
21 Johansson, Roine (2002) Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen s. 148. 
22 Johansson, Roine (2002). s. 149-150. 
23 Johansson, Roine (2002). s. 150. Brunsson och Sahlin-Andersson (1998) Att skapa organisationer ur Stater 
som organisationer s. 75 
24 Peters, B. Guy (2005). s. 31 
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institutions of politics are not simple echoes of social forces; and the polity is something different from, 
or more than, an arena for competition among rival interests.25 

March och Olsen menar att politiska institutioner är samlingar av normer och rutiner för vad 
som är passande handlingar när det gäller roller och situationer. Genom dessa normer 
realiserar man både ordning och stabilitet samtidigt som man kan vara flexibel och lyhörd. 
Beteenden som detta leder till är medvetna, men inte uppsåtliga, man uppfyller med det 
beteendet vad som förväntas i den roll man har i en sådan situation. Om man är osäker om vad 
som gäller är det inte främst konsekvensetik som man använder sig av menar March och 
Olsen utan man försöker ta reda på vilka olika alternativ man har utifrån de regler som 
gäller.26 En viktig del av politiska institutioners uppdrag är att utbilda människor i att bli 
goda kunniga medborgare. (Något som ju bland annat är bibliotekens uppgift), enligt deras 
distinktion är en kunnig medborgare en som har kunskap om vilka regler som gäller i 
samhället och kännedom om varför det ser ut som det gör.27 Trots detta menar de att vi i vårt 
västerländska samhälle efterkonstruerar konsekvensförklaringar till varför vi handlat/beslutat 
som vi gör, vilket kan göra att beslutet ser ut att vara konsekvensbedömningar i stället för 
regelmässigt styrda.28 
 
Nyinstitutionalismen vill också försöka förklara hur institutioner förändras. March och Olsen 
skriver 

It is possible to see an institution as the intermeshing of three systems: the individual, the institution, and 
the collection of institutions that can be called the environment. Many of the complications in the study of 
change are related to the way those three systems intermesh.29 

 
De menar att institutionell handling framförallt beror på rutinmässiga processer som relaterar 
institutioner till deras omgivning. Men de menar också att om omgivningen förändras snabbt 
kommer också de institutioner som reagerar med sin omgivning att förändras med denna.30   
 
Förändring inom institutioner kan liknas vid evolution31, av March och Olsen (variation and 
selection), regler och rutiner som är hållbara och framgångsrika överlever, de andra 
försvinner. March och Olsen anger ytterligare fem olika mekanismer för förändring bla:  
problemlösning- att välja mellan olika alternativ och väga dess konsekvenser för det avsedda 
målet. En annan är konflikter- vilket leder till en process av konfrontationer, förhandlingar 
och koalitioner. Aktörernas makt avgör och förändring beror ofta på förändringar i de resurser 
som motspelarna rör sig med. Modellen är förhandling och medling. En tredje är Smitta- en 
institution smittar en annan med sina idéer. De andra två som jag inte använder här är 
experimental learning och turnover.32 
 
Inom sociologin använder institutionalisterna begreppet sedimentation, med detta menar de att 
beteenden bygger på gamla och tidigare praktiker, det finns lager av värden och beteenden 
som varit gångbara tidigare i organisationens historia vilket ger en förförståelse för hur man 
skall bete sig i vissa situationer. Den sociologiska institutionalismen menar att detta inte 

                                                 
25 March, James G och Olsen, Johan P (1989). s. 159 
26 Ibid. s. 160-161 
27 Macintyre (1988). Enligt March och Olsen (1989). s. 159 
28 March, James G och Olsen, Johan P (1989). s. 162 
29 Ibid. s. 57 
30 Ibid. s. 58 
31 Av nyinstitutionalismen inom t ex. statsvetenskaperna, däremot inom sociologin anser man att perception och 
det som här kallas ”smitta” är viktigare orsaker till förändring. 
32 Ibid. s. 59.  
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betyder att man är fast i historien utan det finns alltid en möjlighet att omdefiniera sig och 
reflektera över det förgångna och på så sätt förändra normer och beteenden. Detta gör att 
institutionen lär sig (kognitivt) av det förgångna och detta hjälper den att förändras, denna typ 
av förändring går långsamt, men skriver Peters är enligt Scott fullt möjlig.33 
 
1:7:3 Begreppsutveckling 
I det här avsnittet presenterar jag begrepp som används i undersökningen. Dels de teoretiska 
begrepp som presenteras inom nyinstitutionalismen men som inte tagits upp i teoriavsnittet 
ovan men också begrepp som används i biblioteksplanen och av informanterna och som jag 
kommer att använda för att diskutera runt de resultat jag fått i min undersökning. 
 
Organisatoriskt fält  
Organisatoriska fält är en grupp av organisationer som gör ungefär samma saker. Begreppet 
används inom nyinstitutionalismen och är en social konstruktion, etablerandet av en 
gemensam fältdefinition beskrivs där som en institutionaliseringsprocess.34  
 
Institutionella logiker  
Föreställningsramar som utgår från de kulturella och symboliska ramar som finns inom och 
styr en organisation. Olika logiker kopplas till olika organisationer.35 Dessa ramar ger en 
standard för vad en viss organisation bör göra eller vad den kan eller inte kan göra utan att 
ifrågasättas av de andra inom det gemensamma verksamhetsområdet. Dessa regler ser olika ut 
över tid och i skilda organisatoriska fält. Begreppet har jag hämtat från en svensk versionen 
av sociologisk nyinstitutionalism. 
 
Sedimentation 
Inom sociologin använder institutionalisterna begreppet sedimentation, med detta menar de att 
beteenden bygger på gamla och tidigare praktiker, det finns lager av värden och beteenden 
som varit gångbara tidigare i organisationens historia vilket ger en förförståelse för hur man 
skall bete sig i vissa situationer.36 
 
Verksamhetsdomän  
Begreppet som sådant hör inte speciellt hemma inom nyinstitutionalismen men har varit 
vanligt förekommande inom organisationsteorin.37 Begreppet har dock börjat användas av 
svenska forskare som använder nyinstitutionalismen när de undersöker sociala och människo-
vårdande institutioner.38 Begreppet består av två aspekter; det är ett begränsat, konkret 
verksamhetsområde som avgränsas av organisationens mål. Organisationen gör anspråk på att 
vara en legitim företrädare för verksamhetsområdet, men flera organisationer kan göra 
anspråk på samma verksamhetsområde. 
 
Identitet  
Är för nyinstitutionalisterna en social konstruktion. En organisations identitet utvecklas då 
den interagerar med andra och jämför sig med dessa, den är alltså inget som finns av sig 

                                                 
33 Peters, B. Guy (2005). Institutional Theory in Political Science- The `New Institutionalism s. 114, 120 
34 Forsell, Anders 1992 genom Johansson, Roine (2002). s. 141, 149 
35 Grape, Ove et al. (2006). s. 211 
36 Peters, B. Guy (2005). Institutional Theory in Political Science- The `New Institutionalism s. 114, 120 
37 Grape, Ove et al. (2006). s. 212 
38 Grape,Ove (2006). Domänkonsensus eller domänkonflikt. Ingår i Grape, Ove et al. (2006). Organisation och 
omvärld – nyistitutionell analys av människobehandlande organisationer. s. 53 
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självt. Identitetsskapandet är en ständig process där organisationen jämförs med en aktör som 
ställer sig frågor som; vem är jag, vad sysslar jag med och vilka vill jag vara lik?39 
 
Det livslånga lärandet 
Begreppet användes i början när utbildningssektorn uttalade sig om vuxenstudier och 
möjligheten för vuxna att vidareutbilda sig. Kent Johansson skriver i Biblioteksplaner- en 
idéskrift om begreppet: 
 

En del kopplar uttrycket ”det livslånga lärandet” till att vara ett nytt uttryck för vuxenutbildning. Så 
kommer det ju inte att vara. Det livslånga lärandet är det nya begreppet för vad som förut kallades 
förskola, ungdomsskola, högskola/universitet och vuxenutbildning. I begreppet ingår också allt lärande 
som sker utanför utbildningsinstitutionerna.40 

 
Begreppet kan alltså tolkas brett som ett verkligt livslångt lärande från småbarnsåren till 
åldringsvården, men också smalare- som ett nytt begrepp för vuxenstudier, eller mittemellan 
som allt det man lär sig efter det att man gått färdigt den obligatoriska grundskolan och dag 
kan man även i praktiken räkna gymnasiet till denna obligatoriska skola. I Allas bibliotek talar 
man om begreppet utifrån pedagogiken på biblioteket (som jag tolkar det) ”skola och 
folkbibliotek i samverkan för det livslånga lärandet”.41 Begreppet är inte bara gångbart i 
Sverige utan har även blivit som ett mantra för utbildningssektorn i hela den utvecklade 
världen sedan 1996, menar Alan Bundy, Ordförande för Friends of Libraries Australia i en 
artikel 2006.42 Informanterna i den här undersökningen sällar sig till den vidare 
begreppsdefinitionen och det är också så begreppet kommer att användas i texten nedan. 
 
Läsfrämjande 
Både informanterna och de offentliga texterna talar mycket om läsfrämjande arbete eller 
åtgärder. Detta begrepp inbegriper i denna undersökning allt från sagostunder och bokprat till 
skyltning och att köpa in medier och skönlitteratur som bibliotekspersonal och pedagoger tror 
främjar elevers läsning. Jag använder mig av en bred definition när inget annat är uttalat i 
texten. 
 
Informationskompetensundervisning 
Ett annat område som skola och bibliotek skall arbeta med är elevernas 
informationskompetens. Jag använder begreppet för att beskriva undervisning i skolan, 
skolbiblioteket och på folkbiblioteken där eleverna får lära sig och börja fundera över hur man 
får tag i fakta, hur man bedömer dess trovärdighet och nytta för det informationsbehov man 
har och hur man slutligen använder sig av den. Det handlar om information som finns både 
fysiskt i biblioteket, hemsidor och förtrogenhet med world wide web samt information som 
man möter ute i samhället – reklam, film, TV och andra människors åsikter och 
argumentation. Informanternas definition av begreppet kan skilja sig, för några, är begreppet 
det vida jag använder mig av ovan, för andra handlar det om att kunna söka på Internet, det är 
därför inte alltid säkert att jag och informanten menat samma sak när vi diskuterat begreppet, 
därför har jag alltid bett dem göra en egen definition så jag vet vad vi talat om. 
 

                                                 
39 Johansson, Roine (2002). Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. s. 143 
40 Johansson, Kent (2001). Kulturnämnden borde göra som byggnadsnämnden s. 18 
41 Hasselrot, Titti (2001). Allas bibliotek s. 53 
42 Bundy, Alan (2006). Supporting students: The educational contribution of Australia´s public library s. 126 
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Samverkan och Samarbete 
Skillnaden mellan dessa båda begrepp var något otydlig hos informanterna. Någon tyckte att 
det vara samma sak, andra hade en mycket klar bild som oftast beskrev samverkan som att 
man arbetar för samma överbryggande mål medan samarbetet är att man verkligen jobbar 
tillsammans med gemensamma projekt. Samverkan kan också vara organiserat på 
mellanförvaltningsnivå (som Skola och biblioteksgruppens möten, se mer nedan) medan 
samarbete sker mer på individnivå, men dessa definitionsskillnader var informanterna inte 
helt överrens om. Jag kommer att använda mig av samverkan som ett begrepp för att arbeta 
mot gemensamma mål men med skilda medel, och samarbete när det handlar om att konkret 
arbeta tillsammans, men det är alltså inte säkert att de källor och informanter som jag 
använder mig av definierar begreppen på samma sätt. 
 
2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag att ta upp för undersökningen viktiga händelser och dokument som 
Bibliotekslagen och paragrafändringen som sa att biblioteksplaner skulle upprättas i alla 
kommuner. Därefter följer en genomgång av hur man sett på de olika bibliotekens uppgifter 
och ansvarsområden i olika offentliga rapporter och undersökningar som gjorts i Sverige 
under de senaste 40 åren, men betoning på Folkbiblioteksutredningens rapport 
Folkbibliotekens samverkan med skolan från 1982 och dess efterföljare Om 
biblioteksverksamheterna från 2003. Svenska forskares syn på situationen kommer också att i 
korthet jämföras med situationen i Storbritannien och Danmark. 

2:1 Bibliotekslagen 
Den 1 januari 1997 infördes en Bibliotekslag i Sverige (1996:1596), bakgrunden till att den 
ansågs behövas var att de fria boklånen under slutet av 80-talet och början av 90-talet hade 
börjat ifrågasättas och man tog ut allt högre avgifter för sina tjänster. Kulturutredningen ansåg 
också att den uppsökande verksamheten och kommunernas bokanslag hade minskat och var 
oroliga för den framtida utvecklingen på biblioteksområdet.43  
 
Bibliotekslagen är en ramlag utan detaljstyrning, i stället är det vissa principer och mål-
sättningar för biblioteksområdet som tidigare inte fanns lagstadgade.44 I lagen står att 
Folkbibliotekens uppdrag finns inom flera olika områden; litteratur, kultur, bildning och 
information, till skillnad mot skol- och högskolebibliotekens mer avgränsade uppdrag; att 
stimulera eleverna till läsning och tillgodose deras behov av material för utbildningen.45 
Obligatoriskt är att varje kommun skall ha folkbibliotek och skolbibliotek, och vara ansvarig 
för dessa.46 Lagen reglerar att alla människor, var de än bor i Sverige skall ha möjlighet att 
avgiftsfritt få låna litteratur samt att via fjärrlån från bland annat högskole- och 
universitetsbibliotek få möjlighet att läsa litteratur som inte finns på den egna orten.47  
 
När lagen togs var den inte helt okontroversiell utan mötte hårt motstånd från både 
Kommunförbundet och de borgerliga partierna som röstade mot lagen i riksdagen.48 Ett 
motstånd som ännu fanns kvar i slutet av 2005 då Lennart Kollmats (fp, då ordförande i 
                                                 
43 Om biblioteksverksamheterna Ds 2003:66 s. 13, 15 samt Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84) 
44  Ds 2003:66 s. 13 
45  Ds 2003:66 s. 13-14, Bibliotekslagen SFS nr: 1996:1596 
46  Ds 2003:66 s. 14 och 16 
47  Ibid. s. 14-15 
48  Stenqvist, Bjarne (2003). Är det på efterkälken Sverige åker? Folkbiblioteken behöver ett nationellt uppdrag 
 s. 75 
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Riksdagens kulturutskott) intervjuades i Biblioteksbladet. Han menade på att bibliotekslagen 
inte behövdes och att han hoppades att den skulle rivas upp senast 2008, om det borgerliga 
blocket vann valet. Han betonade att hur biblioteken skall fungera är något som kommunerna 
själva skall bestämma, med hänvisning till det kommunala självstyret.49 De borgliga partierna 
vann valen 2006 men hittills har bibliotekslagens avveckling inte varit en aktuell fråga. 
 
När det gäller folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet säger bibliotekslagen att: Alla 
medborgare, vilket alltså också gäller barn och ungdomar, skall ha tillgång till ett 
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall främja intresset för läsning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet. De skall också verka för att göra 
databaserad information tillgänglig för alla. Folkbiblioteken skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda aktuella böcker, informationsteknik 
samt ålders- och nivå anpassade böcker och andra medier, för att främja språkutveckling och 
stimulera läsning.50 
 
Skolbiblioteken på både grund- och gymnasienivå skall: ägna särskild uppmärksamhet åt 
skoleleverna genom att erbjuda böcker, informationsteknik och ålders- och nivå- anpassade 
böcker och andra medier, för att främja språkutveckling och stimulera läsning. De skall också 
tillgodose elevernas behov av material för utbildningen.51 

2:2 Biblioteksplaner 
I januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf som sa att biblioteken inom 
det allmänna biblioteksväsendet skulle samverka, och att kommuner och landsting skulle 
arbeta fram och i fullmäktige godkänna biblioteksplaner.52 Med det allmänna 
biblioteksväsendet menar Almerud alla de skattefinansierade biblioteken, som fungerar som 
ett sammanhängande bibliotekssystem där de olika biblioteken har olika och kompletterande 
roller, både när det gäller ansvar, medier och kompetens.53  
 
Behoven av ett tillägg i bibliotekslagen startade främst pga de problem som tillstötte då 
samhället satsade på utbildningssatsningar så som Kunskapslyftet och begrepp som det 
livslånga lärandet genomsyrade vårt svenska samhälle på 1990-talet. Folkbiblioteken blev då 
Komvuxstudenternas och distansstudenternas skolbibliotek, vilket de inte var organiserade för 
att vara. Samtidigt ändrade skolorna sina arbetssätt och problembaserat lärande och ”egen 
forskning” blev allt vanligare. I de samhällen där skolorna inte hade några egna bibliotek kom 
eleverna till folkbiblioteken med sina frågor. Den nya informationstekniken öppnade upp för 
en helt ny värld då det gällde åtkomst av information och biblioteken blev den självklara 
basen för samhällets tillgång till databaser och Internet, vilket betydde nya roller för 
folkbiblioteken54 
 
Men någonstans i denna utvecklingssatsning glömde man bort de verksamheter som ökade 
antalet biblioteksbesökare och utlån under 1970- och 80-talen, t ex. den uppsökande 
verksamheten på arbetsplatser och äldreboenden samt läsfrämjande verksamhet som t.ex. 
bokprat för förskola och skola.55 Stenqvist menar att någonstans tappade biblioteket fotfästet. 

                                                 
49 Zorn, Henriette (2005). Bibliotekslagen behövs inte. s. 5-6 
50 Bibliotekslagen. Svensk författningssamling 1996:1596 §2 och §9 
51 Ibid.§5 och §9 
52 Almerud, Peter (2005) Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan s. 6 
53 Almerud, Peter (2005). s. 36 
54 Stenqvist, Bjarne (2003). s. 71 
55 Almerud, Peter (2005). s. 22 
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Med en fot i det nya kunskaps- och informationssamhället och den andra i kultur- och 
litteraturfrämjande verksamheter ökade behovet av att veta vilken roll de egentligen skulle 
spela, och därmed vad som är deras uppgift och vad som är andra instansers.56 Almerud anser 
att ett nedslående resultat av detta är läsvaneundersökningarnas resultat som visar att allt färre 
människor i samhället läser böcker.57 Han vill dock inte anklaga biblioteken för detta utan 
snarare den statliga bibliotekspolitiken som inte reagerat på dessa problem. Han menar att det 
2005 arbetades lika många årsverken på folkbiblioteken som 1980, trots att kraven på 
verksamheten ökat.58 Ett bra sätt för att dessa delar av biblioteksverksamheten inte skall 
fortsätta att komma i skymundan menar han är att sätta bibliotekens uppdrag på pränt, i en 
biblioteksplan. Han menar att det är viktigt att lyfta fram vad som egentligen görs på 
biblioteken och fördela ansvaret för dessa uppgifter mellan de olika bibliotekstyperna på ett 
effektivt sätt, men också att sätta en ambitionsnivå som man har resurser att nå upp till.59 
Målet med en biblioteksplan är att stärka samverkan mellan de olika biblioteksformerna och 
att få dem att tydliggöra sina roller gentemot varandra och allmänheten. Planen bör innehålla 
såväl samverkansplaner som ansvars- och rollfördelningsdefinitioner. 60  
  
2003 började biblioteksplanegruppen arbeta med Gotlands kommuns biblioteksplan Bibliotek 
för alla. I december 2006 var planen var färdig och antogs av kommunfullmäktige. Gruppen 
som arbetat med biblioteksplanen består av från Kultur och fritidsnämnden: länsbibliotekarie, 
barnbibliotekskonsulenten, folkbibliotekarier samt från Barn och utbildningsförvaltningen: 
företrädare för skolbibliotekscentral samt skolbibliotekarier från gymnasieskolan. 

2:3 Folkbibliotekens roller 
I detta avsnitt har jag använt mig av texter som Bibliotekslagen, Unescos 
Folkbiblioteksmanifest och offentliga utredningar och rapporter som Om 
Biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66) och Folkbiblioteksutredningen 1984 samt texter av 
Peter Almerud och Bjarne Stenqvist för att ta reda på vilka typer av verksamheter och vilka 
roller när det gäller barn och ungdomars biblioteksanvändning som folkbiblioteken haft under 
främst de senaste 40 åren. När det gäller forskningen om folkbiblioteken och barn och 
ungdomar har jag använt mig av texter av Joacim Hansson, Elkins och Lonesdales samt 
Bolmskogs uppsats om pedagogik på folkbibliotek. 
 
2:3:1 Folkbibliotekets ansvarsområden när det gäller barn och ungdomar. 
Betänkandet Folk- och skolbibliotek från 1949 anses av utredarna 1982 som en ledstjärna för 
all bibliotekspolitik fram till 1970-talets slut.61 Och när man läser utdrag ur detta betänkande 
slås man av hur mycket som stämmer in än i dag. Folkbiblioteken skall enligt betänkandet 
vara ett instrument för samhällets utbildningspolitik, den levande demokratin och för 
kulturpolitiken, man skall arbeta med alla sorters medier, försöka nå alla sorters medborgare 
och samarbeta med andra förvaltningar och organisationer. Tjänsterna skall vara 
kostnadsfria.62 Samverkan med skolorna när det gäller kulturell verksamhet lyfts fram.63 
 

                                                 
56 Stenqvist, Bjarne (2003). s. 71 
57 Almerud, Peter (2005) s. 22 
58 Ibid.s. 22 
59 Ibid s. 33, 35 
60 Ericsson, Kerstin (2001). Biblioteksplan i Norrtälje- från ax till limpa s. 52-53, Belfrag, Joneta (2005). s. 9, 
Almerud, Peter (2005) s. 13,33, 35 
61 Folkbiblioteket i tal och tankar (1982) s. 176-177 
62 Ibid.  s. 165, ur betänkandet Folk- och skolbibliotek (SOU 1949:28) 
63 Folkbiblioteket i tal och tankar (1982) s. 163 
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I Folkbibliotekens målsättning från 1970 står bland annat att folkbiblioteken skall medverka i 
samhällets satsning på undervisning och utbildning för alla åldrar.64 De skall också genomföra 
undervisning i hur man kan använda biblioteket.65 Det fanns vid denna tid ingen formulerad 
statlig bibliotekspolitik och under 1970-talet arbetade kommunerna främst med att skriva 
lokala kommunala biblioteksprogram. Målet i de flesta var enligt Folkbibliotek i tal och 
tankar att förvandla folkbiblioteken till kulturhus och att vara en resurs för studerande i alla 
åldrar, men rapportens författare ansåg att kommunerna verkade ha svårt att uppnå enighet 
runt hur biblioteksservicen skulle se ut på utbildningsområdet, vilken omfattning och 
inriktning den skulle ha.66 Målgruppen för folkbibliotekets arbete var alla.67 Kulturpolitiskt var 
den viktigaste gruppen av alla -barn och ungdomar, och utredarnas tolkade de kommunala 
biblioteksprogrammen så att det främst var arbetet gentemot barn i förskoleåldern och 
lågstadiet som prioriterades. Utredarna kommenterade också att få program skrev utförligt om 
samarbete mellan folkbibliotek och skola, trots att frågan debatterades. De trodde att 
förklaringen till detta var att samarbete snarare sågs som en metod än en målfråga.68 
 
I Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66) anser man att problemet med att folkbiblioteken 
sägs sakna en profilerad eller problematiserad självbild beror på att de anses så självklara i 
vårt samhälle. Enligt rapporten skall biblioteket satsa på ny teknik och utvecklas till lokala 
informationscentra, som skall vara både en kultur- bildnings- och kunskapsresurs, utredarna 
menar att dessa olika delar samspelar inom folkbibliotekets ramar. Man menar också att det 
lokala folkbiblioteket har en viktig roll i skapandet av den lokala identiteten, samt i 
dokumentation och tillgängliggörande av kulturarvet. Folkbiblioteket anses i utredningen 
sektorsöverskridande genom att det tillhör både kultur- och utbildningssektorn, och i vidare 
mening är det en del av kunskapssamhället. Andra ord/uppgifter som nämns som delar av 
folkbibliotekets ansvar är att stödja bildning, gemenskap, kreativitet och mobilisering. Dess 
verksamhet beskrivs som långsiktig och sammanhangsskapande med målet att den enskilde 
skall slå sig ned, läsa och tillägna sig en text. Man menar att biblioteken inte skall vara ett 
lokaliseringspolitiskt instrument, för i konkurrensen med andra sådana kommer biblioteket 
förlora, i stället gäller det att lyfta fram kulturens värde i sig själv.69  
  
Att folkbiblioteket saknar en tydlig roll problematiseras av Bjarne Stenqvist. Han menar att 
biblioteken har en fot i det nya kunskapssamhället och den andra i kultur- och 
litteraturfrämjande verksamheter. Detta ökar deras behov av att veta vilken roll de egentligen 
skall spela, vad som är deras uppgift och vad som är andra instansers.70 Påverkad av 
utvecklingen i länder som Finland, Danmark, Holland och Storbritannien efterlyser Stenqvist 
en debatt om vad som är folkbibliotekens uppdrag. Han pekar på det som Kulturrådet skrev i 
sin omvärldsanalys 2001, att folkbiblioteken förväntas spela många roller, de förväntas stödja 
skönlitteraturen, handleda studenter, bistå skolbiblioteken, samt ibland integreras med 
skolbiblioteken. Dilemmat är att de skall spela alla roller.71 Något man tydligt kan se i 
bibliotekslagens (1996:1596) andra paragraf, där det står; 
 

                                                 
64 Folkbiblioteket i tal och tankar (1982). s. 165, ur Folkbibliotekens målsättning SAB 1970 
65 Ibid. 
66 Folkbiblioteket i tal och tankar (1982.) s. 166-168 
67 Ibid. s. 171 
68 Ibid. s. 174 
69 Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66)  s. 91-94 
70 Stenqvist, Bjarne (2003). s. 71 
71 Ibid. s. 75 
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Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för 
att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek.72 

 
Almerud menar att det behövs en balans mellan dessa olika uppdrag och att kommunerna 
måste bestämma vilken ambitionsnivå man skall ha när man arbetar med dessa uppgifter.73 
Stenqvist pekar på att det fattas en nationell samsyn när det gäller hur biblioteken skall tackla 
de nya uppgifterna med bland annat utbildning och IT, när de inte fått mer resurser än när 
uppdraget gällde främst litteraturfrämjande.74 Och att detta är ett problem betonar en av 
informanterna i Hasselrots publikation Allas bibliotek, hon säger att servicen till de 
vuxenstuderande och gymnasieeleverna går ut över arbetet med de yngre barnen, man har  
t ex. inte längre tid till sagostunderna.75   
 
Enligt Unescos folkbiblioteksmanifest skall alla åldersgrupper kunna finna material som 
tillgodoser deras behov på folkbiblioteket. Till de uppgifter som Unesco anser att 
folkbiblioteket skall uppfylla då det gäller arbetet med barn och ungdomar hör enligt min 
tolkning av dokumentet: Att skapa och stärka läsvanor hos barn, att stödja självstudier på alla 
nivåer, att stimulera fantasi och kreativitet och att erbjuda möjligheter till detta. Biblioteken 
skall också stödja den muntliga berättartraditionen samt underlätta utnyttjandet av IT och 
förbättra kunskaperna om dess användning.76 
 
2:3:2 Folkbibliotekens roll i förhållande till skolan 
I folkbiblioteksutredningen från början av 1980-talet diskuteras bl a. vilka krav och 
förväntningar som finns på folkbiblioteken när det gäller deras roll gentemot skolan och i 
undervisningen. Kravet på ett nära samband mellan folkbibliotek och utbildning var gammalt, 
redan i betänkandet Folk- och skolbibliotek (SOU 1949:28) står det att folkbiblioteket skall 
samverka med skolan. I sjuttiotalets rapporter menar utredarna att en uppdelning av ansvaret 
skall göras, där folkbiblioteket skall utveckla ett systematiskt samarbete med 
förskoleverksamheten, och skolans behov av biblioteksverksamhet skall täckas genom en 
heltidsanställd bibliotekarie på alla gymnasiebibliotek. På grundskolan skall det finnas en 
heltidsanställd bibliotekarie för varje rektorsområde, menar utredarna. Rapporten Litteraturen 
i skolan (SOU 1973:1) understryker vikten av ett samarbete mellan folkbibliotek och skola 
och utredarna vill att det tydligt skall stå i skolstadgan att skolan har en skyldighet att ta till 
vara de tjänster som folkbiblioteken kan erbjuda. Vice versa skall folkbiblioteken använda 
skolan som forum för att sprida kultur i samhället.77  
 
Idéerna om samverkan mellan skola och folkbibliotek börjar ta form i praktiskt handlande 
under 1970-talets slut, 1978 kommer rapporten Skola och Folkbibliotek i samverkan, i vilken 
man kan hitta modeller för samarbetet på lokal nivå. I rapporten anser utredarna att 
folkbiblioteket skall engagera sig i den samlade skoldagen, parterna skall samarbeta i frågor 
om öppethållande, medieinköp och personal, men man anser också att alla skolor skall ha 
skolbibliotek. Samarbetet skall grunda sig på ett ”djupgående och konsekvent samarbete” 
politiska beslut skall tas ”om principer, riktlinjer, ambitionsnivåer och övergripande 

                                                 
72 Bibliotekslagen (1996:1596.) §2 
73 Almerud, Peter (2005). s. 21 och 29. 
74 Stenqvist, Bjarne (2003). s. 79 
75 Hasselrot, Titti (2001). Allas bibliotek s. 35 
76 Unescos folkbiblioteksmanifest s.10-11 
77 Folkbibliotek i tal och tankar (1982). s. 113  
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långtidsplaner.”78 Något som jag tycker mig känna igen från dagens diskussion om innehållet i 
biblioteksplanerna ovan. I betänkandet Barns fritid (SOU 1974:42) anser utredarna att det är 
viktigt att bibliotekspersonalen knyts till skolans arbetslag (speciella arbetslag som arbetade 
med barns fritid), främst inom (dåvarande) låg och mellanstadiet. I rapporten Barnen och 
kulturen från 1978 föreslår Barnkulturgruppen att man skall satsa på 
barnbiblioteksverksamhet, speciellt i de kommuner som har dåligt uppbyggd 
biblioteksverksamhet. Det skall finnas öronmärkta Statsbidrag för detta ändamål. 
Rapportförfattarna betonar också att barn och ungdomsbiblioteksverksamheten skall satsa på 
att nå de grupper som arbetar med barn, och initiativet skall ledas av en länsbibliotekarie.79 
 
Propositionen Barn och kultur (prop 1978/79.143) yrkade på att 2 miljoner skulle öronmärkas 
för folkbibliotekens utveckling med barnbiblioteksverksamheten och förslaget gick igenom i 
riksdagen.80 1982 kom rapporten Folkbibliotekens samverkan med skolan, en av 
delrapporterna från Folkbiblioteksutredningen. Syftet var att se vad som hänt sedan 1978. De 
konstaterade att samverkan mellan grundskola och folkbibliotek runt läsfrämjande arbete 
oftast fungerade bra medan ett samarbete mellan gymnasieskolan och folkbiblioteken knappt 
existerade även om det naturligtvis såg mycket olika ut i olika kommuner.81 Rapportens 
författare konstaterade att det 1981 pågick ett stort antal läsfrämjande aktiviteter där skol- och 
folkbiblioteken samarbetade.82 
 
Skolbibliotekens låga standard anges av Axelsson som en av orsakerna till att folkbiblioteken 
ofta måste fungera som skolbibliotek, utan att de egentligen haft resurser eller beredskap för 
den rollen.83 Problemet med den stora ökningen av studerande till folkbiblioteken förekommer 
inte bara i Sverige. Även i de övriga nordiska länderna och i t ex. Storbritannien, USA och 
Australien stöter man på samma utveckling. Bundy skriver att en orsak är de dåligt utvecklade 
skolbiblioteken, både i de kommunala skolorna och i friskolorna. Han betonar de skillnader 
som finns inom den privata sektorn där vissa friskolor använder sitt skolbibliotek som ett 
argument för att få sökande medan andra krasst räknar med att folkbiblioteken skall ställa upp 
för de studerande.84   
 
2003 antog Svensk biblioteksförening ett förslag för nationella riktlinjer för hur folk-
bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet skall se ut På barns och ungdomars villkor, detta 
dokument användes bla. som stöd bland de bibliotekarier och barnbibliotekskonsulenter som 
2006, inom DOFF-projektet, arbetade med något de kallade för Barnbibliotekets egen 
identitet. I detta dokument betonar de att inför biblioteksplanearbetet är det viktigt att 
barnbiblioteket identifierar sin egen roll när det gäller dess uppdrag att stödja barn i deras 
språk- och läsutveckling och i deras strävan efter kunskap. Man måste veta vad det är man 
kan bidra med och erbjuda. De menar också att barnbiblioteket skall vara en kravlös miljö till 
skillnad från skolbiblioteket och att barnbibliotekarien skall arbeta aktivt och uppsökande för 
att inspirera till läsning. Barnbiblioteket skall vara ett komplement till skolan och särskilt ha 
ett ansvar då det gäller barnens fria kunskapssökande, samt vara ett forum för berättande av 
alla former och förmedla konst. Ett viktigt uppdrag för barnbiblioteket är att vara en 
samordnare för barnkultur av alla sorter.85 
                                                 
78 Ibid. s. 117 
79 Ibid. s. 132-135 
80 Ibid. s. 137 
81 Folkbibliotekens samverkan med skolan, Ds U 1982:17. s. 6-7 
82 Ibid. s. 208 
83 Axelsson, Peter ( 2001). Biblioteksplaner – en idéskrift. Svensk biblioteksförening s. 8 
84  Bundy, Alan (2006). Supporting students: The educational contribution of Australia´s public library s. 129 
85 Lundgren. Lena et al. (2006). Barnbibliotekets egen identitet- ett förslag. 
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2:3:3 Forskning om Folkbibliotekets roll 
Joacim Hansson från Bibliotekshögskolan i Borås skriver i en text om de integrerade 
högskole- och folkbiblioteken i Sverige att han och flera forskare med honom argumenterar 
för att folkbiblioteket skall ses som en politisk agent snarare än en agent för kunskap och 
forskningsinstitutionen.86 Folkbibliotekariens roll är helt enkelt bredare än den instrumentella 
roll en skolbibliotekarie (högskolebibliotekarie) har.87 
 
Hansson skriver: 

The basic aim for public libraries, since their establishment in Sweden in the beginning of the twentieth 
century, has been to function as a complementary to education and in such a way that they might be seen 
as a part of the institution of knowledge. However, their activities have always gone beyond this, and the 
action taken by local public libraries as creators of local community identity and providers of cultural 
activity and a free public space for information seeking and leisure reading outside the confinements of 
the educational system places them within the realm of politics.88 

 
Folkbiblioteket är alltså en kulturinstitution snarare än en kunskapsinstitution. Men Hansson 
skriver också att enligt Thorhauges forskning från 1997, har folkbibliotekets roll förändrats 
eftersom utbildning anses vara den viktigaste faktorn för demokrati och utveckling. Hansson 
menar att gränserna mellan olika biblioteksformer har minskat och att man ser på information 
och informationsservice på ett mer holistiskt sätt än tidigare och att det är det akademiska 
biblioteket snarare än folkbiblioteket som är politiskt korrekt. Men i stället för att försöka 
efterlikna det menar han att folkbiblioteken i stället utgår från användarna och användarnas 
behov och önskemål. Något jag anser att man kan se bland annat på att frågor om 
tillgänglighet och efterfrågan styr mycket av bibliotekens planering. Historiskt sätt har 
svenska folkbibliotek och dess bibliotekarier sett som en viktig uppgift att arbeta gentemot de 
svagare grupperna i samhället, och högskolestudenter hör inte dit (enligt Hansson).89  Jag 
menar dock att i min undersökning är samarbetet mellan skola och folkbibliotek eller grund- 
och gymnasieskolans utnyttjandet av folkbiblioteken inget problem. Barn skall enligt båda 
dessa synsätt få positiv särbehandling eftersom de är en svagare grupp – och de är studenter. 
 
Bolmskog skriver i sin magisteruppsats att på 1990-talet hade folkbiblioteken (som de 
beskrivs i Biblioteksbladet) gått ifrån uppfostran och ”ovanifrånperspektivet” för att i stället 
efterfråga idéer som kunde stimulera till läsning av skönlitteratur. Det är läsandet som är det 
viktiga i Biblioteksbladets artiklar- inte informationsökning i dess vidare betydelse. Böcker 
skall läsas och samtalas om, samtalet blir en ”socialt utvecklande handling”. Men det finns 
också artiklar som tar upp folkbibliotekariens roll som vägledare i en fri kunskapssökning.90 
Han citerar Uno Nilsson, barnbibliotekskonsulent i Kristianstad som försökt att precisera 
skillnaden mellan barnbibliotekets mål och skolan. Han menar att skolans mål är kunskap, 
formaliserad och kvantifierad kunskap. Barnbibliotekens mål är folkbildning och att uppfylla 
de individuella behoven hos barnen, behov som kommer av lust. Han menar att skolan utifrån 

                                                 
86 Hansson, Joacim (2006). Just Collaboration or really something else? On Joint Use Libraries and Normative 
Institutional Change with Two examples from Sweden.s. 558 
(Agent är ett begrepp använt av forskaren Jesse Shera, som menar att bibliotek inte främst är egna institutioner 
utan agenter, redskap för att nå ett mål satt av en större institution som han kallar kunskap eller ”knowledge”- 
enligt Hansson). 
87  Ibid..s. 558 
88  Ibid..s. 558-559 
89  Ibid. s.562-563 
90 Bolmskog, Henrik (2005). Pedagogiskt arbete på folkbibliotek: En hermeneutisk studie av biblioteksbladet 
under trettiotalet, sextiotalet och nittiotalet. s. 52-53 
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läroplanen inte är speciellt lustfylld.91 Bolmskog anser dock att folkbildningen som mål 
förlorat i betydelse hos folkbibliotekarierna under 1990-talet.92 En annan åsikt som kommer i 
dagen under hans arbete med artiklarna från 1990-talet är att arbetet vid de olika typerna av 
bibliotek blir alltmer lika och att det inte längre handlar om skilda professioner, när det gäller 
att vara folk- eller forskningsbibliotekarie eftersom studenter numera kommer lika mycket till 
folkbiblioteken, menar Bolmskog.93 
 
Elkin och Lonsdale (Department of Information and Library Studies, University of Wales) 
menar att den traditionella bilden av bibliotekets uppgift är att arbeta läsfrämjande, och att 
denna ännu håller.94 Men barnbiblioteken har fler uppgifter än så, bland annat har de en 
kompletterande social funktion genom de aktiviteter som de anordnar, vars mål skall vara att 
arbeta för samarbete och att öppna upp för förståelsen av andra kulturer. Barnbibliotekets 
uppgift gäller ”hela barnet”, inte bara skola och utbildning- lärande. 1979 publicerade Public 
Library Research Group i Storbritannien de första målen för barnbibliotekets verksamhet. 
Enligt dessa menar de att barnbiblioteket skall främja läsande för individens egen utveckling 
och uppmuntra fritidsläsandet. Biblioteket skall vara ett hjälpmedel i barns språkutveckling 
och läskunnighet, och uppmuntra till en kunskap om böcker och annat material som källor till 
kunskap och information. Barnbiblioteken skall uppfostra barnen till att bli vuxna 
biblioteksanvändare. Drygt tio år senare, 1991, gav Library Association ut sina riktlinjer; 
Children and young people. De menade att biblioteket spelade störst roll, när det gällde barns 
intellektuella, känslomässiga och sociala utveckling (man menar här enligt Elkin att läsning 
av skönlitteratur skapar förståelse för andra människors livssituation). Också när det gällde 
deras språkutveckling, utbildning och kunskap menade man att biblioteket var en viktig 
faktor. Barnen utvecklade dessa egenskaper dels genom ökad läskunnighet men också genom 
de informationssökningskunskaper som de skaffade sig på biblioteket. Andra saker som 
Library Association betonade var, barnbibliotekets roll som en neutral grund utanför skolans 
och hemmens jurisdiktion.95 
 
2:3.4 Sammanfattning 
Den bild av folkbibliotekens barn och ungdomsverksamhet som ges i utredningarna under 
slutet av 1900-talet och början av 2000-talet kan sammanfattas som följer: Folkbibliotekets 
ansvarsområde är mycket brett, man skall vara ett demokratiskt forum, arbeta med utbildning, 
litteratur och kulturpolitik samt erbjuda alla sorters medier kostnadsfritt. Under det tidiga 
1970-talet är det främst barn i de lägre åldrarna som skall nås med läsfrämjande åtgärder. 
Under slutet av 1970-talet vill man utveckla samarbetet mellan folkbiblioteken och skolan, 
biblioteken skall engagera sig i den samlade skoldagen och vara en del i skolans långsiktiga 
planering, bibliotekarierna bör också ingå i arbetslag med skolans fritidspedagoger. I början 
av 1980-talet anser utredarna att det läsfrämjande arbete (bokprat mm) som folkbiblioteken 
genomför i samarbete med grundskolan fungerar mycket bra, men att ett samarbete mellan 
gymnasiet och folkbibliotek knappt existerar. Under 1990-talet och satsningarna på 
vuxenutbildningen och den nya IT-utvecklingen blir personalen på biblioteken alltmer 
uppslukade av det och samarbetet med grundskolan och den läsfrämjande och uppsökande 
verksamheten minskar. I början av 2000-talet lyfts problemet med folkbibliotekens brist på 
profilering och en osäkerhet om vilken roll de egentligen skall spela fram och behovet av en 
ansvarsfördelning mellan dem och andra instanser ökar, man efterfrågar också en beskrivning 

                                                 
91 Nilsson, Uno (1991). Barnbibliotekarierna lustens lakejer s. 279 
92 Bolmskog, Henrik (2005). s. 58 
93 Ibid. s. 58 
94Elkin, Judith och  Lonsdale, Ray (1996). Focus on the child s. 66 
95Ibid. s. 66-69 
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av vilken ambitionsnivå som man skall ligga på när det gäller mål och arbetsinsatser eftersom 
det upplevs som att arbetsuppgifterna mångdubblats men inte personalen. 
 
Folkbibliotekens uppdrag och roll har förändrats menar forskarna, utbildningsdelen har blivit 
allt viktigare, men de betonar också att folkbiblioteket inte får tappa bort sin betydligt bredare 
identitet som läslust- och kulturspridare i samhället. 

2:4 Skolbibliotekens roll 
I detta avsnitt har jag använt mig av texter som Bibliotekslagen,  
Unescos Skolbiblioteksmanifest och offentliga publikationer som t ex. Om 
Biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66). När det gäller forskning har jag använt mig av 
Limbergs, Elkin och Lonsdale samt Hasselrots publikationer. 
  
2:4:1 Vad är skolbibliotekets uppgift? 
I den statliga utredningen Litteraturen i skolan (1973) anser man att för att skolan skall lyckas 
som litteraturförmedlare måste skolans behov av biblioteksverksamhet täckas genom en 
heltidsanställd bibliotekarie på alla gymnasiebibliotek och i grundskolan skall det finnas en 
för varje rektorsområde.96 Gymnasiebiblioteket skall också vara ett studiebibliotek och en 
informationscentral.97 Även i betänkandet Skolans arbetsmiljö, skriver man att skolans 
bibliotek skall vara öppet hela dagen och på sikt borde alla skolbibliotekarier (även inom 
grundskolan) vara fackutbildade då det skulle främja samarbetet med folkbiblioteken.98 
Skolbibliotekens uppgift anges i betänkandet vara att tillhandahålla medier av olika slag för 
att stötta eleverna i deras självständiga studier och i undervisningens alltmer konkreta och 
laborativa arbetssätt. Skolbiblioteken skall vara en resurs för den fria läsningen och ett 
alternativ på raster och håltimmar. Skolbibliotekarien skall vara en hjälp för elever med 
svårigheter. I propositionen Skolans inre arbete (prop.1975/76:39), tar man dock inte lika 
tydlig ställning för behovet av fackutbildade bibliotekarier i skolbiblioteken utan anser att det 
ligger på kommunerna hur de vill göra.  
 
1978 kommer projektgruppen för gymnasieskolans bibliotek ut med rapporten 
Gymnasieskolans bibliotek. Syftet är att precisera gymnasiebibliotekens funktioner och 
arbetsuppgifter. Man pekar på att informationssamhället är på väg och att det kommer att 
ställa nya krav på gymnasiebiblioteken – att kunna navigera och välja bland all den ökande 
informationen. Utredarna menar att samhället skall kräva att skolan strävar efter kulturell 
jämlikhet och man rekommenderar samverkan mellan folk- och skolbibliotek i sin starkaste 
form- nämligen integrerade bibliotek. Att nå de kulturpolitiska målen var för projektgruppen 
gymnasiebibliotekens viktigaste uppgift. Utredarna menar i rapporten att 
Gymnasiebiblioteken skall fungera som ett kulturcentrum för den enskilda skolan och 
fortlöpande informera om de kulturaktiviteter som finns i kommunen99 1978 kommer också 
Barnkulturgruppen ut med sin rapport Barnen och kulturen, där de föreslår att 
grundskolebiblioteken skall få fackutbildade bibliotekarier som skall samarbeta med 
folkbiblioteken. I propositionen om Barn och kultur som kommer ut samma år (Prop 
1978/79:143), framhåller man också vikten av ett välfungerande samarbete mellan skol- och 
folkbibliotek som ett viktigt redskap i kulturarbetet. Propositionens författare pekar dock på 
problemet med de stagnerande och dåligt fungerande skolbiblioteken till skillnad mot 

                                                 
96 Folkbibliotek i tal och tankar (1982). s. 112 
97 Litteraturen i skolan  (SOU 1973:1) 
98 Folkbibliotek i tal och tankar (1982). s. 114, Skolans arbetsmiljö ( SOU 1974:53), 
99 Folkbibliotek I tal och tankar(1982). s.114- 118 
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folkbiblioteken som vid denna tid hade en enligt utredarna ”dynamisk utveckling”.100 Trots 
detta tar man i slutet av 70- och början av 80-talen bort flera av de tidigare öronmärkta 
bidragen till skolbiblioteken, så som bidrag till lärares nedsättning för pedagogiskt 
skolbiblioteksarbete och statsbidraget till bibliotekspersonal i gymnasieskolan.101 
 
När det gäller grundskolan kom 1980 en ny läroplan (Lgr 80), i riktlinjerna för denna står att 
målet är att det skall finnas skolbibliotek i varje skolenhet, ett skolbibliotek som skall ha 
öppet hela skoldagen. Syftet med skolbiblioteket är att eleverna skall kunna utveckla sina 
intressen genom att läsa tidningar, tidskrifter och böcker. Läroplansförfattarna menar också att 
skolbiblioteket ofta är skolans bästa utrymme för självständiga studier och grupparbeten. 
Skolbiblioteket skall också vara ett forum för kulturaktiviteter, bland annat utställningar och 
sagostunder102 Biblioteken anses i Lgr 80 vara en viktig resurs i skolämnenas arbete med 
elevernas uttrycks- och kommunikationsförmåga. De ger och uppmuntrar till en kulturell 
fostran och utvecklar en god barn- och ungdomskultur.103 När eleverna själva skall söka 
kunskap kommer det att få konsekvenser för skolans arbetssätt och läroböckernas betydelse 
kommer att minska. Det allmänna referensmaterial som finns i skolbiblioteket kommer att bli 
alternativa läromedel, alltså kommer utnyttjandet av skolbiblioteken öka.104 Även i kursplanen 
för svenska betonas 1980 behovet av goda biblioteksresurser, hos både skol- och 
folkbiblioteken. Läroplansförfattarna förutsätter att eleverna kommer att utnyttja bibliotekens 
kulturella resurser även utanför skolan. Litteraturläsning i hem och skola kommer att skapa ett 
bestående läsintresse och eleverna kommer att vänja sig vid att låna och läsa skönlitteratur. I 
kursplanen är det klart uttalat att elever i alla årskurser ska lära sig utnyttja skol- och 
folkbiblioteken.105 Skolbiblioteket ska vara arbetsrum, bidra med alternativa läromedel samt 
vara ett kulturcentrum (men inte en larmande fritidslokal). Man menar att det är av vikt att 
skolbibliotekspersonalen är med och planerar de lokala kursplanerna och skolans arbetsplan. 
Ett bra skolbibliotek skall enligt Lgr 80 driva på den pedagogiska utvecklingen i skolan.106 I 
Lpo 94 har dessa krav sänkts. I planen nämns ingenting om skolbibliotek.107 
 
I bibliotekslagen (SFS 1996:1595) § 5. slår man fast att kommunerna har ansvar för 
skolbiblioteken och att det skall finnas ”lämpligt fördelade” bibliotek- för att stimulera 
eleverna till att läsa böcker och för att tillgodose deras behov av material till sina 
skolarbeten.108 Något som man även hänvisar till i Grundskoleförordningen där det också står 
att man skall ha ändamålsenliga lokaler och utrustning som krävs för en tidsenlig utbildning.109 
Skolledaren är ansvarig för skolbiblioteksverksamheten. Och att utveckla ett väl fungerande 
skolbibliotek är en omöjlighet utan skolledarens stöd, menar många forskare enligt Limberg110 
Skolledarens uppgift menar Kulturrådet är att koppla samman skolbibliotek och 
skolutveckling.111 Lärare och skolbibliotekspersonal hävdar att skolbibliotekets utveckling 
eller brist på den samma förklaras som en konsekvens av rektors agerande och intresse.112 
                                                 
100 Ibid. s. 135-136 
101 Folkbibliotekens samverkan med skolan (Ds U 1982:17) s. 209 
102 Folkbibliotek i tal och tankar (1982). s. 119, Folkbibliotekens samverkan med skolan (Ds U 1982:17) s. 203 
103  Sjögren Fleischer, Kerstin (1980)Vad säger den nya läroplanen om 80-talets skolbibliotek. s. 119 
104 Folkbibliotekens samverkan med skolan (Ds U 1982:17) s. 203 
105 Folkbibliotek i tal och tankar (1982). s. 120 
106 Folkbibliotekens samverkan med skolan (Ds U 1982:17) s. 203-205 
107 Lpo 94 (1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) 
108 Bibliotekslagen  (SFS 1996:1596) 
109 Grundskoleförordningen (1994:1194) 4§. 
110 Skolbiblioteken i Sverige, Sammanfattning och uppföljning 1999-2001. Statens kulturråd s. 15 samt Limberg, 
Louise (2003). Skolbibliotekens pedagogiska roll – en kunskapsöversikt s. 80.   
111 Skolbiblioteken i Sverige, Sammanfattning och uppföljning 1999-2001. s. 15 
112 Ibid. s. 16 
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Hasselrot ställer i skriften Allas bibliotek frågan ”Vad är skolbibliotekens identitet” och hon 
svarar ”Jo, identitetskrisen.” Hon hänvisar till Kulturrådets kartläggning av skolbiblioteken; 
Skolbiblioteken i Sverige (1999), och resultatet som är mycket nedslående. Enligt 
karläggningen är det få skolbibliotek som har bibliotekspersonal och är tillgängligt mer än 
några timmar i veckan. Problemen grundar sig bland annat enligt Skolbiblioteken i Sverige på 
att skolbiblioteket har flera olika uppgifter. De två viktigaste är att främja elevernas 
informationskompetens och läsning av skönlitteratur (samma uppgift som folkbiblioteken). 
Men problemet för skolbiblioteken är att de kan konkurrera med sin egen omgivning, i vissa 
skolmiljöer menar man att skolan kan göra dessa saker, de kan lika gärna ske i klassrummet. 
Man ser biblioteket som en konkurrent och satsar hellre på datasalar och IT, i stället för att se 
skolbiblioteket som ett centrum för informationssökning och IT-användning. Om resurser går 
till skolbiblioteken betyder det att de tas ifrån den pedagogiska verksamheten i 
klassrummen.113 Och i detta val har skolbiblioteken förlorat den mark de aldrig haft. 
Skolbiblioteket kan ses som en konkurrent av lärarna om material, och en fara kan vara att de 
fortsätter att bygga upp sitt institutionsmaterial och på så sätt skapar ett annat bibliotek i 
skolan.114  
 
Hansson beskriver högskolebibliotekets roll som en del av kunskapsinstitutionen, den har rent 
instrumentella uppgifter, att stödja vetenskapligt arbete och utveckling.115 En uppgift och en 
roll som jag anser gäller även för grundskolans och gymnasiernas bibliotek. Skolverket har 
fått i uppdrag att stödja skolbibliotekens pedagogiska roll.116 Under de senaste 25 åren har 
skolan alltmer satsat på olika metoder av problembaserat lärande och som jag nämnt tidigare 
påverkar dessa metoder skolans biblioteksbehov, då det handlar om att utgå från frågor och 
problem och eleverna själva får söka reda på information för att besvara sina (eller lärarens) 
frågor.117 Det är också skolbiblioteket och informationsökningen som en integrerad del av 
undervisningen som många forskare ser som det pedagogiska målet med skolbiblioteken, att 
ge eleverna redskap för det livslånga lärandet. Bundy i Australien liksom Limberg i Sverige 
hävdar att det är ett pedagogiskt problem att utbildningssektorn ännu inte har förstått vikten 
av att skolbibliotekets verksamhet skall vara integrerad i skolans övriga pedagogiska 
verksamhet.118 
 
Kulturrådet betonar i sin rapport Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och 
probleminventering (1999:1), att skolbibliotekens ansvar är det pedagogiska, med dels en 
informationsförmedlande dels en läsfrämjande roll. De är liksom högskolebiblioteken 
instrument för studieprestationer. De menar också att de mål och styrdokument som gäller för 
skolan måste gälla för biblioteksverksamheten i skolbiblioteket. I Statens kulturråds skrift 
Skolbiblioteken i Sverige (2002) skriver man att ”Skolbibliotekets uppgift är att svara för 
biblioteksservice i första hand för utbildningens behov inom den egna organisationen och att i 
samverkan med landets biblioteksväsende i övrigt ge biblioteksservice”.119 
 
Enligt Unescos skolbiblioteksmanifest är skolbiblioteken en del av utbildningsväsendet. 
Skolbiblioteket skall ge eleverna redskap och färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. 
                                                 
113  Hasselrot, Titti (2001). Allas bibliotek s. 13-14 
114 Folkbibliotekens samverkan med skolan (Ds U 1982:17) s. 78 
115 Hansson, Joacim (2006). s. 558 
116 Hasselrot, Titti (2001). Allas bibliotek s. 14 
117 Ericsson, Kerstin (2001). Biblioteksplan i Norrtälje – från ax till limpa s. 47 
118 Bundy, Alan (2006). Supporting students: The educational contribution of Australia´s public library s.126-
127, Limberg, Louise (2003). Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt s. 89 
119 Skolbiblioteken i Sverige, Sammanfattning och uppföljning 1999-2001. Statens kulturråd s. 6-7 
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Dess uppgifter är att erbjuda tjänster som utbildning i informationsökning, och ge stöd i 
användningen av både litterära och elektroniska källor vilket enligt manifestet skall ge ”hela 
skolsamhället möjlighet att utveckla ett kritiskt tänkande genom att mer effektivt kunna 
hantera informationskällorna”.120 De skall också lära sig att använda och skapa egen 
information. Materialet i skolbiblioteket skall vara ett komplement till skolans läromedel och 
vara ett värdefullt hjälpmedel i undervisningen och det som sker i skolbiblioteket skall främja 
de utbildningsmål som anges i skolans läroplaner. Men skolbiblioteket skall inte bara vara till 
för eleverna, utan alla i skolsamhället. Manifestet betonar att samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarier förbättrar elevernas förmåga. Det pekar också på skolbibliotekets ansvar att 
erbjuda alternativ för dem som har svårt att utnyttja bibliotekets vanliga material och tjänster. 
Skolbiblioteket skall främja läslust och lära dem att bli biblioteksanvändare. När det gäller 
samverkan med andra, t ex. integrerade bibliotek betonas vikten av att skolbibliotekets 
speciella behov skall beaktas och tillgodoses. Samt att samarbete med andra bibliotek 
uppmuntras.121 
 
2:4:2 Ansvarsfördelning och samarbete mellan skola och folkbibliotek 
1994 fick grundskolan en ny läroplan (Lpo 94). Det problembaserade lärandet blev allt mer 
aktuellt i både grund- och gymnasieskola, vilket medförde ett större behov av bibliotek och 
eftersom skolbiblioteken var så dåligt eftersatta gick många elever till folkbiblioteken.122 
Enligt Kulturen i siffror 2003 hade 38% av eleverna i den kommunala grundskolan tillgång 
till ett skolbibliotek som var bemannat 6 eller fler timmar i veckan, i friskolorna hade 19% av 
eleverna tillgång till samma bemanning. På gymnasiet anger denna statistik att 60% av 
eleverna hade ett skolbibliotek som var bemannat sex eller fler timmar.123 2006 var det 
meningen att man skulle komma med ny statistik, men detta arbete har skjutits på framtiden.124 
Därför vet jag inte om siffrorna förändrats under de senaste fem åren. I Norrtälje gick det så 
långt att Bibliotekschefen gick ut till skolorna och berättade för lärarna att arbetssituationen 
på folkbiblioteket blivit ohållbar och att ett folkbibliotek aldrig kan ersätta eller bli ett väl 
fungerande skolbibliotek.125 Ett annat exempel är att i Partille blev arbetet med 
biblioteksplanen ett första steg för skolbiblioteken att istället för att samarbeta alltför nära 
folkbiblioteken betona den skillnad som finns i uppdrag mellan skol- och folkbibliotek, 
genom en separation.126 Detta för att få den styrka de behövde för att ta plats i skolan och 
kommunen. 
 
Louise Limberg skrev 1993 en kortare artikel i Skolbibliotek i medvind, där hon diskuterade 
skillnaden mellan skol- och barnbibliotek. I artikeln beskriver hon barnbibliotekarier som 
anser att skolan slukar dem eftersom kraven är överväldigande och resurserna otillräckliga, 
hon beskriver också lärare och elever som upplever att de inte får den service de vill ha av 
barnbibliotekarierna.127 Limberg menar att problemet uppstått därför att under 1970- och 
början av 1980-talen arbetade barnbibliotekarierna mycket med uppsökande verksamhet och 

                                                 
120 Unescos skolbiblioteksmanifest (2000) s. 15 
121 Ibid. s. 15-17 
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de dåliga skolbiblioteken gjorde att skolan nappade, när sedan inte skolbiblioteken 
förbättrades nämnvärt steg kraven från skolan.128 
 
Limberg skriver att innehåll och form i samverkan varierar. Samarbetsprojekt är t ex. 
läsprojekt, bokförsörjning för skolor och klassrum, kulturprojekt, författarbesök samt 
visningar av folkbiblioteket och undervisning i bibliotekskunskap, samt naturligtvis de 
integrerade biblioteken. Skol- och barnbibliotek beskrivs som en verksamhet som är mycket 
omtyckt ändå talar man ofta om nedskärningar och integreringar för att spara pengar. Limberg 
tror att en anledning kan vara just att verksamheterna är så suddiga i konturen, att de 
förblandas med varandra. Vad menar hon då skiljer? Hon skriver att skolbibliotekarien är en 
del av den pedagogiska gruppen på skolan, en sorts lärare som skall undervisa eleverna. Barn-
bibliotekarien vill dock stå utanför denna tvingande roll, vara den fria som vill väcka 
elevernas läslust utan tvång. Detta är två helt olika roller. Men att fastna för mycket i 
olikheterna menar Limberg samtidigt är ett hot mot samarbetet mellan de olika institutionerna. 
Hon skriver: 

 
 Om grunden i stället är övertygelsen om att de två parterna är olika men har vissa intressen och 
värderingar gemensamt, accepteras olikheterna som självklara och likheterna kan utgöra möjligheter och 
glädjeämnen.129 

 
För att utveckla biblioteksarbetet anser Limberg att det är viktigt att reflektera över dessa 
olikheter. Limberg uttrycker det som att: 
 

Essensen är en motsättning mellan frihet och individorientering i folkbiblioteket mot styrning och 
grupporientering i skolan.130 

 
Båda bibliotekstyperna skall erbjuda kultur och information och kunskap men utgångs-
punkterna och metoderna måste skilja menar Limberg. Hon skriver: 
 

eftersom arbetet i folkbiblioteket bygger på individer som frivilligt söker sig dit för att få förströelse eller 
lära sig något. Skolan skall visserligen utgå från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter och 
anpassas efter deras individuella behov och intressen, men arbetet bygger på kursplaner. Särskilda 
kunskaper skall inhämtas, vissa färdigheter skall utvecklas och för samhället önskvärda värderingar skall 
förmedlas.131 

 
Hon pekar också på att elever i skolan alltid är en del av en grupp eller klass. 
 
Folkbibliotekens uppgift är att komplettera inte kompensera för brister i skolbibliotekens 
mediebestånd och service menar Limberg som också betonar vikten av att de integrerade 
biblioteken har kvar båda sina roller.132   
 
I Norrtäljes biblioteksplan har man angett att folkbiblioteket har ansvar för att ”Stärka barns 
läsning och kunskapssökande genom samarbete med skolan” för barn i åldern 6-16 år. Samt 
att skolbiblioteken och gymnasiebiblioteken skall ”Vara ett redskap i skolans pedagogiska 
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arbete” för barn i åldern 6-16 år. Att stödja det livslånga lärandet anges också vara 
folkbibliotekens roll för alla 0-100 år.133 
 
I Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66) skriver man att skolarbetet blir alltmer 
skolbiblioteksberoende och författaren pekar på behovet av en gemensam strategi som 
säkerställer de kommunala bibliotekens roll i grund- och gymnasieskolan och att eleverna får 
den service som är anpassad till skolarbetet. Rapporten menar att kommunerna varit bättre på 
att förvalta sitt ansvar för folkbiblioteken än för skolbiblioteken. Man menar att arbetet med 
kommunala biblioteksplaner skulle kunna rätta till detta.134   
 
Kulturrådet skriver att ”Skolledaren är ansvarig för att elever och lärare har tillgång till den 
biblioteksservice som behövs för undervisningens behov”. De menar att skolan i dag använder 
folkbiblioteken mycket och att dessa inte har resurser till att möta skolans särskilda behov. 
Det är skolans ansvar att se till att skolorna har tillgång till bibliotek för undervisningens 
behov, men de menar också att man kan vinna mycket på att utveckla samverkan mellan skol- 
och folkbibliotek. Kulturrådet påtalar att användaren oftast inte ser skillnaderna utan förväntar 
sig samma sort hjälp och service. Norrtälje jobbar därför med att bygga upp ett pedagogiskt 
bibliotek i anslutning till folkbiblioteket. Det handlar alltså om att förenkla för användaren 
men samtidigt inte integrera biblioteks- funktionerna.135 Kulturrådet skriver också att 
samordning på kommunal nivå mellan skola och folkbibliotek vad gäller biblioteksservice 
alltid bör regleras i skriftliga överenskommelser. Både när det gäller integrerade bibliotek 
men också när det gäller elevers användning av folkbibliotekets resurser på skoltid eller för 
skolarbeten. Kulturrådet hävdar att problemet med den för många folkbibliotek ohållbara 
situationen när det gäller elevers användande av deras resurser beror främst på att skolorna 
inte tar ett tillräckligt stort eget ansvar för att bygga upp välfungerande skolbibliotek, och inte 
heller omfördelar resurser till folkbiblioteken som kan ge dem rimliga förutsättningar att möta 
skolans behov. Helt klart menar de dock att folkbiblioteket måste vara tillgängligt för alla 
medborgare, men man menar ändå att de aldrig har skyldighet att fungera som skolbibliotek 
om inte särskilda överenskommelser om detta har skrivits.136 
 
Almerud skriver i Biblioteken, bibliotekarien och professionen, en rapport från fyra nordiska 
länder att de skolbibliotekarier som varit med i hans undersökning betonar att det är viktigt 
med ett vidgat samarbete mellan olika bibliotekstyper men också att det finns ett behov av en 
klarare definition av den egna rollen. Han citerar en av sina informanter:  
 

Samarbete mellan olika typer av bibliotek skärper och förtydligar förhoppningsvis målet för den egna 
verksamheten. Man kan genom samarbete dela upp ansvaret för olika arbetsuppgifter, man kan precisera 
och specialisera vad den egna verksamheten skall innehålla om man vet vad ens samarbetspartners 
gör.137  

 
Ett annat är ”En renodling av alla biblioteks specialuppgifter skulle revolutionera 
biblioteksvärlden”.138 Informanterna i hans undersökning talar alltså om behovet av att varje 
bibliotek har en väl definierad roll.139 
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1998 kom Dansk biblioteksförening med en rapport angående skol- och folkbibliotekens 
roller i informationssamhället. De menade att skol- och folkbiblioteken stod på tröskeln till 
något nytt och annorlunda och att de behövde definiera sina nya roller- var för sig men också 
var de kunde mötas, när samarbete kunde löna sig.140 Syftet med publikationen var därför att 
ge inspiration till vidare och djupare samarbete mellan skol- och folkbibliotek. De två 
rubrikerna som de satte för bibliotekens nya roller var för skolbiblioteket: Det pedagogiska 
servicecentret och för folkbiblioteket Multimediabiblioteket. Bilden av det pedagogiska 
servicecentret känner vi igen från de svenska utredningarna, de skulle innebära att 
skolbibliotekarien tog ett större ansvar för att vara med och planera undervisning med lärarna 
när det gällde informationsökning. Att undervisa lärarna i skolbibliotekets resurser (främst 
elektroniska) men också att undervisa eleverna i sökstrategier, informationsinhämtning och 
kommunikation via nätet. Skolbiblioteket skulle bli en integrerad del av skolans utveckling 
och pedagogiska verksamhet, enligt rapportskrivarnas målsättning. I den danska läroplanen 
(Lov om folkeskolen nr. 509, 930630) finns till skillnad mot i den svenska läroplanen skrivet 
att alla självständiga skolor skall ha ett skolbibliotek, detta skall samarbeta med folk-
biblioteket och dess målformuleringar för arbetet ger vid handen att det pedagogiska 
servicecentret skall ”stille undervisningsmidler til rådighet for skolens undervisning og yde 
vejledning i brugen heraf.” Multimediabiblioteket är det nya tillsammans med det gamla 
menar utredningens författare. Bibliotekets verksamhet skall grundas på äldre värderingar 
som ”oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet” och tillsammans med en utveckling av den 
elektroniska delen, (vilken ger användarna tillgång till elektroniska nätverk och databaser) 
kan biblioteket leva upp till de förväntningar och behov som samhället har i dag. När det 
gäller deras respektive roller och samarbetet vill rapporten inte komma med några pekpinnar, 
de menar att båda bibliotekstypernas grundfunktion är att förmedla kunskap, kultur och 
information. Och eftersom ingen vet hur framtiden ser ut anser de att ”Derfor kan man ikke på 
nuvaerende tidspunkt låse sig fast i en entydeig samarbejdsmodel og rollefordeling mellem de 
to bibliotekstyper.”141 Den avgörande skillnaden mellan de båda bibliotekstyperna är att 
skolbiblioteken inte är offentliga, inte är tillgängliga för alla och främst tjänar 
undervisningsmässiga mål vilka man menar kan störas av offentlig tillgång till samlingarna 
(se skolbibliotekariernas åsikter om utlåning till andra bibliotek, i denna undersökning). De 
fastslår att utifrån liknar de båda bibliotekstyperna varandra men att personalen har olika 
utbildning. I Danmark är skolbibliotekarien en lärare med skolbiblioteksutbildning från 
lärarhögskolan och folkbibliotekarien är utbildad bibliotekarie vid bibliotekshögskolan.142 
Detta ger vid handen att det är två olika kulturer som skall mötas när man skall samarbeta.   
 
2:4:3  Forskning om skolbibliotekens roll 
Limberg anser att skolbibliotek under rätt förutsättningar kan höja kvaliteten på elevers 
lärande. Lärare och skolbibliotekspersonal måste vara kunniga i problembaserade och 
undersökande arbetssätt och ge eleverna adekvat stöd i sitt kunskapssökande. Detta går igen i 
skolans läro- och kursplaner, men menar Limberg, inte i skolans praktik, och kanske inte 
heller i skolbibliotekens.143 Det är skolans ansvar att den biblioteksservice som behövs för att 
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arbeta på detta sätt finns tillgänglig för skolans elever och personal. Men betonar man i Om 
biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66), det är inte folkbibliotekens ansvar.144  
  
Peter Almerud skriver i Biblioteken, bibliotekarien och professionen att i det material som 
använts för hans rapport kan man inte utläsa några större skillnader mellan gymnasie- och 
grundskolebibliotekariernas attityder till sitt arbete. Utbildningsbibliotek verkar vara sig lika 
på de olika nivåerna. Han skriver att många skolbibliotekarier känner sig splittrade; att de 
”gör allt på en och samma gång”.145 Något som jag tror kan kännas ännu mer på de små 
integrerade biblioteken där man är ensam med båda ansvarsområdena. Informationsökningen 
lyfts fram av skolbibliotekarierna i undersökningen, och de värderar också arbetet med 
skönlitteraturen högt, men anser att de pga. av tidsbrist inte kan arbeta med det så mycket som 
de vill.146 Gemensamma kataloger för folk- och skolbibliotek lyft fram som positivt i 
Almeryds rapport, liksom i den danska rapporten147 Flera i Almeruds undersökning betonar att 
de upplever att omvärlden inte har insett att även biblioteksverksamhet kostar pengar. Man 
upplever att i och med de problemorienterade undervisningssätten ökar lärarnas intresse för 
biblioteket men många efterlyser en större medvetenhet än den de möter om bibliotekets roll 
hos lärare men också hos skolledning.148 Många av Almeruds informanter hävdar att de saknar 
pedagogiken som redskap och önskar att de fått mer av det i sin grundutbildning. De 
bibliotekarier som är både lärare och bibliotekarier betonar hur värdefull de upplever att den 
pedagogiska kunskapen och erfarenheten är i biblioteksarbetet.149 Jämför med rektorernas syn 
på pedagoger i skolbiblioteken i stället för bibliotekarier nedan. 
 
Elkin och Lonsdales bild av skolbiblioteket känner vi igen från de svenska utredningarna och 
rapporterna. De betonar att skolbiblioteket har ett speciellt klientel, det är elever och lärare 
som de skall serva. Skolbiblioteken har därför utvecklats på ett annat sätt än folkbibliotekens 
barnavdelningar. Jag får uppfattningen att de 1996 såg mer positivt på skolbibliotekens 
utveckling än barnbibliotekens. Just för att det problembaserade lärandet med krav på 
informationsökning hade slagit igenom så tydligt i de nya läroplanerna under 1990-talet.150 För 
Sveriges del ställer jag mig dock skeptiskt till att det verkligen har förbättrat skolbiblioteken i 
den utsträckning som man hoppades när man först tog fasta på de problemorienterade 
arbetssätten under det sena 1970-talet. De brittiska beskrivningarna av skolbibliotekets 
uppgifter som Elkin och Lonsdale beskriver, är mycket koncentrerade på informationsökning 
och skolbibliotekets del av att nå läroplanernas mål. Skolbiblioteken skall ha alternativa 
läromedel för elevernas skolarbeten samt stödja dem i utvecklingen av deras 
informationskompetens och i deras personliga utveckling. De skall vara en integrerad del i 
undervisningen, fungera som en guldgruva för lärarna i deras lektionsplanering och för 
elevernas behov av läromedel på olika nivåer och i olika svårighetsgrader. Skolbibliotekarien 
skall också vara ansvarig för att organisera allt läromaterial som finns på skolan samt ha 
kunskap om andra informationskällor och uppmuntra elever och lärare att använda dem ( jag 
antar att de här menar t ex. databaser och andra bibliotek, museer mm). Även läsfrämjande 
nämns i flera av de brittiska riktlinjerna. 
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När det gäller ansvarsfördelning och förväntningar på varandra beskriver Elkin och Lonsdale 
liknande problem i Storbritannien som de vi upplever i Sverige. Dåligt utvecklade 
skolbibliotek ökar trycket och kraven på folkbiblioteken. Men det verkar som om de redan i 
mitten av 1990-talet hade börjar sätta ord på problemet. I de verksamhetsplaner som beskrivs 
har folkbiblioteken skrivit ned vilka tjänster de erbjuder skolorna gratis och vilka som är 
avgiftsbelagda. En del hävdar att om tjänsten erbjuds av Skolbibliotekscentralen skall 
folkbiblioteket inte erbjuda samma tjänst.151  
 
Elkin och Lonsdale skriver: 

Evidently most authorities are becoming increasingly aware of the need to have clear distinctions. This of 
course is not a new issue, because public libraries for years have freely supported inadequate schools 
library services, with little or no support from the education authority and, sadly, with little public 
recognition. Local Management of Schools and increased pressure to support the Nation curriculum, has 
merely focused attention on this issue and forced it into the open: all services above and beyond the 
standard personal loan and access to books and information, as spelt out above, have now to be paid for 
by schools.152 

Jämför med diskussionen mellan folkbibliotek och rektorer nedan. 
 
2:4:4 Sammanfattning 
Skolbibliotekets roll är främst det pedagogiska, där har författarna till flera utredningar under 
1970-2000-talet ansett att det skall finnas pedagogiskt utbildad personal som samarbetar med 
lärarna. Skolbiblioteket skall vara integrerat i undervisningen. Man skall ha material som 
kompletterar läromedlen och arbetar läsfrämjande. Denna syn grundades i och med att det 
problembaserade lärandet och elevers egen forskning slog igenom i läroplanerna. Under 
1970-talet talades mycket om skolbiblioteket som en alternativ plats på raster och håltimmar 
och det var viktigt att det var öppet under hela skoldagen. Man skulle uppmuntra en kulturell 
fostran och sprida god ungdomskultur. Men skolbiblioteket och då främst gymnasiebiblioteket 
skulle också vara en länk mellan skolan och de kulturaktiviteter som fanns i samhället, 
menade man 1978- en synpunkt som jag inte stött på i den nyare litteraturen. Med IT-
revolutionen fick skolbiblioteket en utökad roll som informationsutbildare. I de tidigare 
skolplanerna fanns mål för skolbibliotekens utformning, men i de senare har dessa tagits bort 
och skolbiblioteket nämns inte i grundskolans läroplan från 1994. Under hela denna tid har 
också de offentliga utredningarna och rapporterna pekat på den dåliga personaltäthet, 
personalens utbildning, bristande lokaler och material samt dåliga öppettider vid främst 
grundskolans skolbibliotek. Detta har gjort att målsättningarna och arbetet med 
ansvarsfördelningen inte kunnat fullföljas. När man tittar på Danmark och Storbritannien slås 
man av att trots vissa skillnader är problemen och de mål man har för folk- och 
skolbiblioteksverksamheten i stort sätt de samma. 

2:5 Det integrerade skol- och folkbiblioteket 
I det här avsnittet där jag presenterar hur man ser på det integrerade skol- och folkbiblioteket 
använder jag mig främst av Titti Hasselrots publikation Allas bibliotek som tar upp fördelar 
och nackdelar med integrerade folk- och skolbibliotek. Andra källor är Joacim Hanssons 
diskussion om integrerade bibliotek Just Collaboration or really something else? On Joint 
Use Libraries and Normative Institutional Change with Two examples from Sweden och 
Mette Landgrens magisteruppsats Bibliotekariers yrkesroll på integrerade bibliotek. 
Undersökning av bibliotekariers uppfattningar inom integrerade folk- och skolbibliotek samt 
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offentliga publikationer som Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66) och Folkbibliotekets 
samverkan med skolan (1982). 
 
Länge har det diskuterats runt integrerade folk- och skolbibliotek. Att det ofta är fråga om 
ekonomiska resurser och bristen därav som gör att man tar beslut om att integrera folk- och 
skolbibliotek är väl ingen hemlighet, skriver Titti Hasselrot i Allas bibliotek. Man väljer att 
integrera folk- och skolbiblioteket i stället för att lägga ned folkbiblioteksfilialen.153 I Ds 
2003:66 konstaterar utredarna att stora vinster kan göras om en ömsesidig samverkan kan 
göras mellan folk- och skolbibliotek, och viktigt är att detta tänkande finns i grunden då man 
planerar för integrerade bibliotek. De menar att man inte får integrera bibliotek bara på grund 
av besparingar och för att rädda folkbiblioteksfilialerna.154 Hansson betonar att definitionen av 
vad ett bibliotek är inte i första hand handlar om vad man gör rent tekniskt utan om vilka mål 
som man har. Detta anser jag vara av vikt även för min undersökning när jag ser på de olika 
biblioteksformernas mål med sitt barn och ungdomsarbete och på vilket sätt detta kan skapa 
svårigheter men kanske också möjligheter när det gäller samarbetet. Jag tror nämligen som 
Hansson att för att förstå hur samarbetet fungerar och i hans fall; om dessa bibliotek är något 
mer än administrativa partners, i mitt fall om samarbetet är mer än administrativt, måste man 
se till begreppsmässiga och situationsmässiga aspekter.155   
 
I Folkbibliotekets samverkan med skolan från 1982 skrev man att väl fungerande integrerade 
bibliotek utmärktes av att de bl.a. hade gemensam personal (de tidiga integrerade biblioteken 
hade nämligen ofta samma lokal, men skilda hyllor, personal och utlåningstider, ett problem 
som också nämns i den danska rapporten156), skolan har del i ansvaret, biblioteket är en del av 
skolans pedagogiska verksamhet, båda förvaltningarna är synliga i verksamheten samt att 
personalen ser samverkan som en ständigt pågående process.157 
 
Under 1990-talet har allt fler små folkbibliotek omvandlats till integrerade bibliotek. Man 
räknar med att 40% av folkbiblioteken i dag är integrerade folk- och skolbibliotek158. Men i 
debatten har också funnits andra anledningar till att man förordat integrering av folk- och 
skolbibliotek. I Propositionen om Skolans inre arbete ( Prop. 1975/76:39) ansåg man att det 
låg ett kulturpolitiskt värde i att integrera skol- och folkbibliotek, man menade att kommunens 
totala biblioteksresurser skulle utnyttjas bättre då.159   
 
I Titti Hasselrots publikation Allas bibliotek från 2001 kan man läsa att skolbibliotek och 
folkbibliotek har olika uppdrag och funktioner men att det ökande antalet studerande på alla 
nivåer har gjort att folkbiblioteken alltmer används som utbildningsbibliotek. Hon menar att 
skola och bibliotek därför behöver föra en ständig dialog för att vidareutveckla sitt 
samarbete.160 Bilden är splittrad, vissa menar sig ha lyckats bra med biblioteksverksamheten 
just genom att medvetet hålla isär folk- och skolbibliotek, men Hasselrot hävdar att idag är 
stödet för integrering vanligen starkt politiskt. Anledningen till detta ser hon i skolans 
värdegrund som talar för arbetssätt som grundar sig i att eleverna lär sig att ”sammanställa, 
bearbeta och kritiskt granska uppgifter och åsikter i samhället”. Men verkligheten är sådan att 
                                                 
153 Hasselrot, Titti (2001). s. 10 
154 Ds 2003:66 s. 56 : ur 1999:1 
155  Hansson, Joacim (2006).Ibid. s. 552 
156 Folkbibliotekens samverkan med skolan (Ds U 1982:17) s. 60, Samarbejde mellem skole- og folkbiblioteker- 
en rapport om status og utvikling af de to bibliotekstyper (1998). s. 5 
157 Folkbibliotekens samverkan med skolan (Ds U 1982:17) s. 61 
158 Hasselrot, Titti (2001). s. 6 
159 Folkbibliotek i tal och tankar (1982). s. 115 
160 Hasselrot, Titti (2001). s. 5 



 30  

grundskolans bibliotek ofta inte utvecklats i en sådan takt att detta går att genomföra där. 
Enligt Hasselrot menar man att bristerna hos skolbiblioteken är ett kvalitativt argument för 
införandet av integrerade folk- och skolbibliotek, (de dåliga skolbiblioteken kan bara bli 
bättre). Man menar också att eftersom folkbiblioteken till viss del fått omstöpas till 
studiebibliotek pga. Vuxenutbildningar och ”det livslånga lärandet” har de fått utveckla sig till 
att blir en pedagogisk institution. Biblioteket kan också bli en mötesplats över 
generationsgränserna. Hasselrot konstaterar dock att denna nyskapelse av biblioteket ofta 
uteblivit. Istället har det fortsatt att fungera som ett folkbibliotek, som används av 
skoleleverna. Osäkerhet när det gäller personal, budget och mediebestånd är vanlig och 
bekymret med att ha två huvudmän då det i många kommuner är så som på Gotland, där 
skolbiblioteken ligger under BUF och folkbiblioteken under KFF.161 
 
Faktum är också att bibliotekspersonalen ofta känner sig överhopad av krav från skolans sida 
och att det blir svårt att fungera som ett folkbibliotek. Hur skall man kunna vara delaktig i 
skolans pedagogiska arbete om man är ensam bibliotekarie på ett integrerat bibliotek? Och när 
biblioteket blir en fritidslokal, med bråk och stim som resultat.162 Medan skolan å sin sida kan 
känna att de inte har insyn eller kan påverka bibliotekets inköp av medier, och inte heller vara 
säkra på att de finns där då de behövs, i stället bygger de upp sina institutioner till egna 
bibliotek. 163 Också Hansson tar upp exempel på att bibliotekarier, lärare och elever vid 
integrerade bibliotek kan vara oroliga för att material inte skall finnas tillgängligt när man 
behöver det.164 Ett problem jag också nämnt i avsnittet om skolbiblioteken ovan. Men oftast 
menar man i Folkbibliotekens samverkan med skolan att skolan är medveten om vilket 
förbättring det integrerade biblioteket är för dem.165 
 
Hansson betonar vikten av att man i ett integrerat bibliotek har distinkta gränser mellan 
bibliotekets olika roller och att man definierat dem, speciellt om man skall behålla folk-
bibliotekets traditionella verksamhet och aktiviteter och inte sväljas av 
kunskapsinstitutionen.166 I den danska rapporten Samarbejde mellem skole- og folkbiblioteker- 
en rapport om status og utvikling af de to bibliotekstyper menar man att mycket tyder på att 
på de ställen där utvecklingstanken och samarbete varit utgångspunkten, inte det ekonomiska i 
första hand, utvecklas integrerade bibliotek bättre, en erfarenhet som Gotlands 
länsbibliotekarie Christina Svensson delar.167 
 
Statens kulturråd menar att det inte går att rationalisera två verksamheter till att bli en när man 
integrerar bibliotek, det handlar om två olika kulturer som skall mötas. För att detta skall 
fungera måste avtal skrivas mellan skola och bibliotek där vart och ens åtagande anges, även i 
det dagliga arbetet något som också betonas av Danmarks biblioteksförening.168 
 
I Allas bibliotek kan man tydligt utläsa att bibliotekariernas roller ses som skilda, man är 
barnbibliotekarie eller gymnasiebibliotekarie även om man jobbar på ett integrerat folk- 
                                                 
161 Ibid. s. 9-12 
162 Hasselrot, Titti (2001). s. 35, Ds U 1982:17. s. 77 
163 Folkbibliotekens samverkan med skolan (Ds U 1982:17). s. 78-79 
164 Hansson, Joacim (2006). s. 556 
165 Folkbibliotekens samverkan med skolan (Ds U 1982:17) s. 79 
166 Hansson, Joacim (2006). s. 565 
167 Samarbejde mellem skole- og folkbiblioteker- en rapport om status og utvikling af de to bibliotekstyper 
(1998). s. 18, Intervju med Christina Svensson [20070301] 
168 Skolbiblioteken i Sverige, Sammanfattning och uppföljning 1999-2001. Statens kulturråd s.10, Samarbejde 
mellem skole- og folkbiblioteker- en rapport om status og utvikling af de to bibliotekstyper (1998). Danmarks 
biblioteksförening s. 18 
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skolbibliotek. Men man glider mellan rollerna beroende på vem det är man träffar.169 Man kan 
också utläsa att det är pengarna från förvaltningarna som skall styra vilken service de 
särskilda grupperna skall få (även om detta är mycket svårt i realiteten).170 Till studenter kan 
man ha ett mer pedagogiskt och lärande förhållningssätt, om man vill, står det i ett citat i 
Hasselrots publikation Allas bibliotek.171 
  
Mette Landgren har skrivit en magisteruppsats om Bibliotekarierollen på integrerade skol- 
och folkbibliotek. Hon menar på att det främst är folkbibliotekariens roll som förändras på ett 
integrerat bibliotek eftersom den pedagogiska rollen integreras i folkbibliotekarierollen.172 
Liksom Joacim Hansson betonar hon betydelsen av att skillnaden mellan de olika 
yrkesrollerna vidmakthålls. I sin sammanfattning skriver hon ”Klargörs de olika 
bibliotekariernas verksamhet och arbete och olika roller i ett avtal så klargörs också 
folkbibliotekariens och skolbibliotekariens olikheter så att även deras särarter respekteras 
såväl som likheterna förenar.”173 
 
2:5:1 Sammanfattning 
Skol- och folkbibliotek integreras oftast pga. av ekonomiska anledningar men flera 
förespråkare för integrerade bibliotek menar ändå att det finns pedagogiska och samhälleliga 
anledningar till att integrera. Skolelever får en bättre service och ett bättre utbud av bland 
annat böcker och databaser. Barn och vuxna möts på ett naturligt sätt på en offentlig arena och 
många anser att det behövs fler sådana arenor i ett samhälle där generationer träffas alltför 
sällan. Problem uppstår oftast för att avtal och ansvarsfördelning inte är noggrant uppgjorda i 
förväg. Bibliotekarierollen är också en svårighet, kanske speciellt på de små biblioteken där 
en bibliotekarie skall vara både skol- och folkbibliotekarie. När skall denna person ha en 
chans att skapa ett med skolan integrerat arbetssätt? Ofta menar kritikerna fortsätter 
biblioteket att vara ett folkbibliotek, men ett som används av skolelever i stället för att bli en 
del av undervisningen. Andra problem är att skolan ofta tar så mycket tid av bibliotekarien att 
hon inte hinner med att agera engagerad folkbibliotekarie. Forskarna menar att det är av vikt 
att de olika bibliotekstyperna och bibliotekarierollerna inte blir en, utan att de olika rollerna 
vidmakthålls, och att det finns klara avtal mellan skolförvaltning och biblioteksförvaltning om 
hur ansvaret och budget och verksamhet skall se ut. 
 
3. Metod 
I detta avsnitt presenteras mitt arbetssätt och vilka metoder jag använt mig av för att kunna 
besvara mina frågeställningar. 

3:1 Metod och objektivitet 
Val av metod görs alltid utifrån arbetets problemområde. Eftersom jag ville få informanterna 
att tala utifrån sina tankar och åsikter för att spåra de idéer och föreställningar som de har när 
det gäller ansvarsfördelning, roller och samverkan valde jag att arbeta kvalitativt. Det betyder 
i mitt fall att jag valde att göra längre intervjuer med ett mindre antal personer. Men en 
kvalitativ metod påverkar inte bara hur man genomför materialinsamlingen utan lika mycket 
hur man sedan bearbetar den. Jag har valt att bearbeta informanternas utsagor genom att 

                                                 
169 Hasselrot, Titti (2001). s. 25 
170 Ibid. s. 25 
171 Ibid. s. 26 
172 Landgren, Mette (2007). Bibliotekariers yrkesroll på integrerade bibliotek s. 47 
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använda mig av idéanalys. Bergström och Boréus menar att ju lösare analysmodeller som 
används och ju mer man använder/inriktar sig av/mot tolkning desto mer hermeneutisk är 
traditionen man ansluter sig till.174 Som tolkare av en text, eller i detta fall svaren i en intervju, 
står jag aldrig fri från min egen kontext och mina egna erfarenheter. Något som kan vara 
viktigt att ha klart för sig inför läsningen av undersökningen. I texten kan t ex. finnas 
feltolkningar pga. att jag omedvetet haft vissa svårigheter att distansera mig och förhålla mig 
objektivt till mina informanter då de arbetar inom samma förvaltningar som jag själv. En 
annan nackdel kan vara att mina egna upplevelser och min bild av hur det fungerar kan ha 
kommit att påverka mina tolkningar av det informanterna säger i intervjuerna. Det kan också 
vara så att sådant som jag och mina informanter ser som självklart i vår samhällskontext kan 
förstås annorlunda av läsarna till denna uppsats. 

3:2 Intervjustudie 
Jag har valt att göra en intervjustudie för att få mer djupgående insikter om hur problemet 
med ansvarsfördelning, samverkan och samarbete ter sig på det lokala planet, hur de 
inblandade aktörerna tolkar sin och andras uppgifter i den här frågan. Det är också därför jag 
valt att göra en kvalitativ undersökning. En intervjustudie har den fördelen att man kan 
komma aktörerna nära och se hur de upplever de fenomen man vill undersöka. Nackdelen är 
att man inte kan göra alltför stora generaliseringar, man måste hela tiden vara medveten om 
att det är just dessa personer som upplever fenomenen på just det här sättet. När man använder 
en eller flera teorier för att förstå de slutsatser man nått kan man ändå lyfta intervjustudien till 
ett plan som är intressant även utanför undersökningsområdet; Gotlands gränser. Jag har valt 
Gotland av den anledningen att de vintern 2006 färdigställde sin biblioteksplan och är i 
initiativskedet när det gäller att börja jobba utifrån planen (som godkändes 20061212). En 
plan som till stor del tar upp just barn och ungdomsarbetet på folk- och skolbibliotek.  Ännu 
en orsak är naturligtvis att jag som boende på ön av praktiska orsaker (t ex. intervjuer med 
informanterna) och min förförståelse för hur kommunen fungerar delar samhällskontext med 
mina informanter. Detta är naturligtvis inte helt oproblematiskt.  
 
För att försöka förstå vilka idéer och föreställningar som förekommer inom de grupper som 
arbetar med biblioteksfrågor på Gotland valde jag att göra intervjuer dels med dem som 
arbetat med biblioteksplanen, dels med en grupp som inte varit inblandad i arbetet men som 
till stor del kommer att påverkas av den, och som skall tolka den utifrån sina egna 
verksamhetsområden, nämligen rektorerna. När det gällde biblioteksplanegruppen tog jag 
först kontakt med länsbibliotekarien och fick på så sätt veta vilka som ingått i gruppen, av 
dessa valde jag sedan ut de som arbetat speciellt med barn och skolfrågor, sedan med cheferna 
för distriktsbiblioteken vilka är ansvariga för arbetet med barn och ungdomar inom sina 
respektive distrikt. Jag valde också att intervjua förvaltningschefen på KFF eftersom han har 
erfarenhet av att arbeta inom både KFF och BUF. Skolledarna valdes ut utifrån att de arbetade 
på olika stora skolor, där en har tillgång till ett integrerat folk- och skolbibliotek och de andra 
har egna skolbibliotek. Jag tog också hänsyn till att representanterna skulle komma från både 
landsbygdsskolor och skolor lokaliserade i Visby. Kontakt med informanterna togs via mail 
(se bilaga: Introduktionsbrev), sedan bestämde vi tid och plats via mail eller telefon. 
Intervjuerna genomfördes vid nio fall av tolv på informantens arbetsplats. Fördelen var att jag 
fick en tydligare bild av vad informanten talade om då jag fick en upplevelse av hans eller 
hennes arbetssituation. Det negativa var de störningar som förekom då arbetskamrater eller 
biblioteksbesökare ville ha kontakt med informanten. I två av fallen kändes detta påträngande, 
och frågorna fick ställas igen då informanten återkom, psykiskt eller fysiskt till intervjun. Jag 
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tyckte dock inte att det påverkade svarens kvalité, intervjun tog bara längre tid att genomföra. 
Tre av intervjuerna genomfördes på min arbetsplats, efter arbetstid. Platsen valdes pga. dess 
närhet till informanternas bostäder. Jag har en känsla av att rollerna mellan mig och 
informanterna då var något mer jämlika än när jag befann mig på deras arbetsplats. Jag lät 
informanterna bestämma mycket av hur intervjuerna fortskred och använde bara 
intervjuguiden för att få med alla områden som jag var intresserad av. Det betydde i sin 
tur att en del informanter tog upp en del av tiden till att prata om 
andra saker, om de kom för långt bort från ämnet förde jag dock tillbaka 
dem dit genom att hänvisa till intervjuguiden. Varje intervju tog mellan 1,5-2 timmar att 
genomföra, utom den med förvaltningschefen som bara tog en halvtimme pga. att han inte 
hade mer tid. Detta gjorde naturligtvis att det inte fanns samma chans till diskussion och 
grävande som i de andra intervjuerna. Det har fått till påföljd att jag inte upplevt hans svar 
som lika användbara i analysen, och de får därmed inte lika stor plats som de andra 
informanternas. Jag tyckte dock att det var viktigt att få med även hans svar eftersom det 
handlar om en person som arbetat som förvaltningschef inom båda förvaltningarna och i dag 
har mycket att säga till om då det gäller Kultur- och fritidsförvaltningen arbete. Jag är dock 
medveten om att det hade blivit ett bättre resultat ifall vi kunnat fördjupa oss i intervjun.  
 
Jag har inte nämnt informanterna vid namn och det är inte heller de själva som personer som 
är intressanta utan den idé/institution som de representerar. Det kommer dock inte att vara 
svårt att känna igen informanterna för dem som känner till förvaltningens personal. Jag har 
därför informerat informanterna om detta. Anonymiseringen i undersökningen är därför inte 
helt konsekvent genomförd. 

3:3 Idéanalys 
Mina frågor rör alltså idéer och föreställningar. Därför har jag valt att använda mig av 
idéanalytiska arbetssätt.  Min definition av vad en idé är har jag lånat av Bergström och 
Boréus. De skriver att en idé är en tankekonstruktion som utmärks av en viss kontinuitet, det 
kan vara en föreställning om hur verkligheten förhåller sig, eller en värdering av en eller flera 
företeelser. Det kan också vara en föreställning om hur man bör handla i t.ex. en social 
situation.175 För att lyfta fram de idéer som informanterna ger uttryck för har jag gjort en 
idéanalys av den typ som analyserar idéer i allmänhet.176 Jag är alltså inte ute efter att se om 
dessa idéer håller logiskt eller om informanternas argumentation är hållbar utan vill bara se 
vilka idéer och föreställningar som finns inom de respektive informantgrupperna och lyfta 
fram några av de möjligheter och problem som detta kan orsaka. I intervjuutskrifterna har jag 
att letat efter mönster, eller kategorier för uppfattningar som gäller ansvarsfördelning, 
förväntningar på varandra, inställning, mål och rolldefinitioner. Ur dessa och ur mina 
frågeställningar har jag sedan sammanställt tre teman.  
 
Tema: Roller, mål och uppgift (rolldefinition) 
Tema: Förväntningar /krav/ avtal177 
Tema: Samarbete 
 
Idéanalys kan användas när man vill rekonstruera vilka idéer som förekommit i en ”speciellt 
viktig fråga/debatt” menar Bergström och Boréus178 Här är det frågan om ansvarsfördelning 
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och samverkan inom och mellan institutioner som idéerna rör sig kring. Det finns många olika 
inriktningar vid idéanalys men jag väljer att utgå från ett Grupperspektiv därför att jag anser 
att det är som grupp jag kan utläsa hur deras respektive institution påverkar deras idéer och 
föreställningar. Därför har jag delat in informanternas svar i grupper efter vilken yrkesgrupp 
eller intressegrupp de tillhör och analyserat hur stor samstämmigheten är inom och mellan de 
olika grupperna, samt var de har olika idéer om hur samarbetet och ansvarsfördelningen skall 
se ut. Hur gruppindelningen gått till kan naturligtvis diskuteras och jag vill betona att 
undersökningsgrupperna som sådana är för små för att ge en generell bild av vad dessa 
yrkesgrupper står i frågor som dessa, och det är heller inte undersökningens mening. I just 
denna undersökning anser jag att indelningen sådan den är beskaffad fungerar.  
  
Intressegrupperna/yrkesgrupperna ser ut som följer: 

1. Skolbiblioteksgruppen (gymnasiebibliotekarier, skolbibliotekscentralen) 
2. Rektorerna 
3. Folkbiblioteksgruppen (Länsbibliotekarien, Barnbibliotekskonsulenten och 

Folkbiblioteksfilialernas distriktschefer) 
4. Förvaltningschefen  

 
Jag har inte använt mig av färdiga idealtyper eller allmänna dimensioner vilket är vanliga 
analysverktyg inom idé- och ideologiforskningen utan i stället valt att skapa teman utifrån 
intervjuerna. Grunden är alltså hur jag utifrån mina idéanalytiska teman och gruppuppdelning 
samt min teoretiska förförståelse tolkar det som sägs i intervjuerna.  
 
4. Samverkan och samarbete när det gäller skola, 
skol- och folkbibliotek på Gotland 
I detta kapitel genomför jag min intervjustudie. Jag börjar med en kort presentation av hur det 
ser ut på Gotland, hur många bibliotek och skolbibliotek det finns och hur skol- och 
biblioteksväsendet är organiserat. Därefter följer själva undersökningen där jag går igenom 
vilka idéer och föreställningar som informanterna ger utryck för. 

4:1 Presentation av Gotlands allmänna biblioteksväsen 
4:1:1 Bibliotek och skolbibliotek 
Gotlands länsbibliotek, folkbibliotek och högskolebibliotek; Almedalsbiblioteket ligger i 
Visby. Almedalsbiblioteket är ett sambibliotek, ett integrerat folk- och högskolebibliotek 
sedan 2001. Runt om på ön finns det tretton folkbiblioteksfilialer av skiftande storlek. Sex av 
dem är integrerade folk- och skolbibliotek179. Ett av de integrerade biblioteken finns i samma 
lokaler som en 4-6 skola och ligger i Visby, detta bibliotek har en bibliotekarie och en 
biblioteksassistent. De andra ligger på landsbygden i förbindelse med en 0-6 skola och 
bemanningen på dessa bibliotek består av en deltidsanställd biblioteksassistent, öppettiderna 
för dessa bibliotek varierar men det vanliga är att man har öppet två-tre förmiddagar i veckan 
för skolan samt två kvällar i veckan för allmänheten. Skolbiblioteken som är belägna på öns 
sju högstadieskolor har bemanning de flesta av skolans timmar, bemanningen sköts på två av 
dem av biblioteksassistenter och på övriga av lärarbibliotekarier, med stöd av annan personal. 
Skolbiblioteken för de 34 kommunala 0-6 skolorna, som inte har tillgång till ett integrerat 
bibliotek sköts av lärarbibliotekarier eller biblioteksansvariga lärare. En del har nedsättning av 
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179 När arbetet med Biblioteksplanen började fanns det ännu ett Integrerat skol- folkbibliotek, Väskinde som 
lades ned 2005. 



 35  

tjänst 1-2 timmar i veckan för detta arbete, på andra skolor har lärarbibliotekarien ingen 
nedsättning alls, 2004 angavs åtta av skolbiblioteken inte ha någon bemanning alls.180 I Maj 
2007 togs beslut i kommunfullmäktige om att lägga ned tio av öns grundskolor 2007-2009, 
sommaren 2007 ansökte flera av dem om att få bli friskolor, vilket godkändes av 
Kommunfullmäktige i september 2007. Hur utvecklingen av dessa skolors, eller de 
kvarvarande kommunala grundskolornas skolbibliotek kommer att se ut vet ingen när denna 
uppsats skrivs. Samordnare för inköpen av medier till de kommunala skolbiblioteken är 
Skolbibliotekscentralen. (Friskolorna i Visby hade våren 2007 inga egna skolbibliotek, men 
under hösten 2007 invigde en av dem ett eget skolbibliotek). Ansvarig nämnd för de 
kommunala skolorna är BUF.  
 
På ön finns två bokbussar, varav den ena, skolbokbussen, åker ut till de 17 låg och 
mellanstadieskolor på Gotland som inte har tillgång till ett folkbibliotek i sin socken, de 
kommer till varje skola ungefär en gång i månaden. Ansvarig nämnd är KFF. Skolbokbussens 
chaufför betalas i dag av BUF medan böcker, inventarier och skötsel av bussen betalas av 
KFF. Skolbokbussen är ett resultat av samarbetet inom Skola och Biblioteksgruppen. 
 
Gotlands kommun har tre gymnasiebibliotek, varav det ena delas mellan Komvux och 
gymnasiet (Infoteket), det andra delas av tre gymnasier (Sävebiblioteket) och det tredje är 
knutet till Lövsta landsbygdscentrum och lantbruksskolan. (Frigymnasiet på ön har 2007 inget 
eget bibliotek). Två av Gymnasiebiblioteken har en bibliotekarie och två assistenter var. 
Huvudman för dessa är BUF. På Lövsta lantbruksgymnasium där även ett av öns tre lärcentra 
är beläget finns ett skolbibliotek bemannat med en lärarbibliotekarie. Huvudman är 
Kommunstyrelsen. 
 
På ön finns också Lasarettets patient- och fackbibliotek samt folkhögskolornas bibliotek, men 
dessa är inte viktiga för den här undersökningen och lämnas därför därhän. 
 
4:1:2 Skola och biblioteksgruppen 
Skola och Biblioteksgruppen är en samarbetsgrupp på förvaltningsnivå. Den startades efter 
Skol- och biblioteksmötet i Linköping 1989 som besöktes av mer tio personer från de båda 
förvaltningarna. Därefter bestämde de sig för att starta en samarbetsgrupp. I början fanns även 
politiker från de olika nämnderna med i gruppen men sedan mitten av 1990-talet har gruppen 
träffats mer sällan och arbetet sköts på förvaltningsnivå. En gång per termin har man ett större 
möte då förvaltningscheferna är närvarande. Gruppen har arbetat med frågor som 
Skolbokbussen, gemensamma seminarier och fortbildning för både skol- och 
bibliotekspersonal. Det lyckade sorkprojektet var ett annat samarbetsprojekt.181  
 
4:1:3 Gotlands kommuns biblioteksplan 
2003 påbörjades arbetet med biblioteksplanen Bibliotek för alla. December 2006 var den klar 
och antogs av kommunfullmäktige. Barn och ungdomsverksamhet är prioriterad enligt 
styrdokumenten i all kommunal verksamhet på Gotland, så även inom bibliotekens arbete. 
Här betonar man att det man eftersträvar är ett helhetstänkande kring barns och ungdomars 
tillgång till bibliotek. KFF skall tillsammans med BUF ta gemensamt ansvar för detta arbete. 
Skolbiblioteket har enligt biblioteksplanen en viktig roll (tillsammans med folkbiblioteken) 
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när det gäller att anordna evenemang, utställningar, barnprogram, uppläsningar, debatter samt 
att förmedla litteratur och främja läsning.182  
 
Folkbiblioteken skall enligt biblioteksplanen vara en kulturmötesplats, särskilt är detta av vikt 
på landsbygden. Barn- och ungdomsböcker har tillsammans med film, musik och 
kulturhistoria en central plats på biblioteken. Biblioteken skall vara ett kunskapscentrum. 
Biblioteken är en resurs och en förutsättning för det livslånga lärandet. Här finns ett avsnitt 
om informationskompetens som en annan förutsättning för det livslånga lärandet, men det står 
inget om bibliotekens roll i formandet av informationskompetenta medborgare. Man vill 
också stärka bibliotekens pedagogiska roll (här finns inget uttalat om det gäller skol- eller 
folkbiblioteken men texten är skriven så att jag tolkar den som att det gäller främst vuxen-
lärande och folkbibliotekens roll).183 Folkbiblioteken skall förmedla litteratur och främja 
läsning för människor i alla åldrar.  I övrigt särskiljer man inte mellan skol- och 
folkbibliotekens ansvarsområden utan hävdar en helhetssyn runt barn- och ungdomsarbetet 
som alla biblioteksformerna skall arbeta efter. 
 
I Biblioteksplanens handlingsplan står att rektorerna förväntas skriva lokala 
skolbiblioteksplaner under 2007. Skola och folkbibliotek skall också skriva avtal om 
samarbete och arbetsformer. Där skall roller, ansvarsfördelning och mål preciseras. Dessa 
avtal planeras genomföras/skrivas 2007-2010. Samarbete mellan de olika förvaltningarna 
förutsätts när det gäller barn- och ungdomsarbetet och man vill också utveckla och förstärka 
Skola och Biblioteksgruppen. När det gäller de integrerade biblioteken betonar man att denna 
samverkan skall förtydligas och avtal och formellt partnerskap skall skrivas, man vill med 
detta betona att för att ett samarbete skall vara hållbart måste det bygga på hållbara principer 
och överenskommelser.184  

4:2 Genomgång av intervjuerna 
Detta kapitel kommer att redovisa vad informanterna svarat i de genomförda intervjuerna. 
Alla citat är tagna från dessa intervjuer, jag har som tidigare redovisats valt att anonymisera 
informanterna, men gett dem ett nummer, så att man ändå kan skilja deras uttalanden åt. När 
det gäller förvaltningschefen för KFF och skolbibliotekscentralens företrädare redovisas deras 
uttalanden för sig och de kan därför inte vara anonyma, det är dock deras uttalanden i rollerna 
som förvaltningschef och skolbibliotekscentralens företrädare och inte som privatpersoner jag 
redovisar, informanterna är informerade om och har godkänt detta. Citaten är för det mesta 
ordagrant återgivna förutom att jag någon gång tagit bort vissa upprepningar och stakningar 
som annars skulle göra texten svårförståelig. 
 
Intresse/yrkesgrupper: 

• Skolbiblioteksgruppen (gymnasiebibliotekarier, skolbibliotekscentralen) 
• Rektorerna 
• Folkbiblioteksgruppen (Länsbibliotekarien, Barnbibliotekskonsulenten och 

Folkbiblioteksfilialernas distriktschefer) 
• Förvaltningschefen  

 

                                                 
182 Bibliotek för alla Gotlands kommuns biblioteksplan 2006 s.5- 7 
183 Ibid. s. 8 
184 Ibid. s. 7-12 
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Teman: 
Tema: Roller, mål och uppgift (rolldefinition) 

a) Skolbibliotekets roll 
b) Folkbibliotekets roll 

Tema: Förväntningar/krav/avtal185 
Tema: Samarbete 

a) Förvaltning 
b) Praktiskt samarbete (Katalog och låneorganisation/Integrerade bibliotek/Bokbussen) 
c) Folkbibliotek/Skolbibliotek/Skolpersonal 

 
 
4:2:1 Skolbiblioteksgruppen 
 Skolbibliotekets roll 
I Skolbiblioteksgruppen anser alla informanterna att skolbibliotekets viktigaste uppgift är att 
vara ett redskap för eleverna för att dessa skall klara skolans mål. I de lägre klasserna handlar 
det mest om läsfrämjande, att få eleverna att läsa och att mata dem med för eleven passande 
skönlitteratur. I de högre stadierna blir kunskapsinhämtandet via informationssökning och 
informationskompetens allt viktigare. Men också att arbeta läsfrämjande, att inte glömma den 
delen t ex. på gymnasiet eftersom så många elever där inte når sina mål när det gäller 
läsförståelse. 
 
En gymnasiebibliotekarie säger att: 

Mina målgrupper är ju lärarna och eleverna. Och ett av uppdragen är ju läsfrämjande åtgärder. Ett annat 
uppdrag, och det är väl det största, är kunskapsinhämtning, att hjälpa eleverna att hämta och finna 
kunskap, alltså informationssökningar, informationskompetens.186 

 
Skolbibliotekscentralens företrädare säger att: 

Ja vårt mål, ja alltså från början om man tänker sig när man nyss knäckt koden och behöver my… många, 
många olika böcker för att man inte skall ge tapp när man fortsätter läsa under läsinlärningsgången, är det 
skolbibliotekets, en viktig del av skolbibliotekets uppgift, att det skall finnas böcker till de barnen som har 
börjat precis. Sen är det ju för övrigt då lästräning naturligtvis, som det ligger mycket på lästräning i 
början, så att man inte skall ge tapp.187 

 
Skolbiblioteket skall vara till för ämnena i första hand, men skolbiblioteket kan om det har 
resurser till det köpa in böcker som appellerar till elevernas fritidsintressen. 
Gymnasiebibliotekarierna betonar att det är innehållet snarare än mediet som bestämmer om 
det hör hemma på folk- eller skolbiblioteket. En film eller ett dataspel som kan användas i 
skolans ämnen har alltså sin plats på skolbiblioteket. Däremot menar de att musikmedier har 
eleverna själva och det behöver inte finnas på ett gymnasiebibliotek. Skolbibliotekscentralens 
företrädare menar att musik som används i ämnena kan finnas på skolbiblioteket, men musik 
för fritidslyssning är inte skolans ansvar att införskaffa. När det gäller filmer för 
undervisningen är de alla positiva men skolbibliotekscentralen menar att filmerna inte 
behöver finnas ute på skolorna utan att de kan beställas av lärarna via läromedelscentralen. 
 

                                                 
185 I handlingsplanen för Gotlands kommuns biblioteksplan Bibliotek för alla s.12 står att avtal skall skrivas 
mellan skola och folkbibliotek, varför jag särskilt frågat informanterna hur de vill att dessa avtal skall se ut och 
vad de skall handla om. 
186 Skolbiblioteksgruppen 2 
187 Skolbiblioteksgruppen 3 
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När det gäller medierna understryker en av gymnasiebibliotekarierna vikten av att ett 
skolbibliotek skall ha nya och aktuella medier, att gallra är en viktigare uppgift på ett 
skolbibliotek än på ett folkbibliotek.  
 
Läsfrämjande  
Det läsfrämjande arbetet betonas alltså av Skolbibliotekscentralens företrädare som den 
viktigaste uppgiften för skolbiblioteken i skolans lägre klasser. Vikten av att 
skolbibliotekspersonalen är insatt i böckernas nivå och svårighetsgrad och kan hitta rätt bok 
till varje elev. Men även en av gymnasiebibliotekarierna betonar behovet av att ha lättlästa 
böcker även i gymnasiet, att det skall finnas något för alla och att behovet av läsfrämjande 
arbete inte upphör för att eleverna blivit nästa vuxna. 
 
Informationskompetens 
I de högre stadierna i grundskolan och på gymnasiet ser de alla skolbibliotekets största uppgift 
att undervisa eleverna i bibliotekskunskap och i informationsökning. 
Gymnasiebibliotekarierna använder begreppet informationskompetent och de menar att den 
kritiska värderingen och användningen av källan är en lika viktig del i 
skolbiblioteksundervisningen som själva informationsökningen. De betonar dock att tiden inte 
räcker till, till detta viktiga arbete. Och att folkbiblioteken också har ett ansvar i denna fråga, 
att det skulle vara något som alla biblioteksformerna skulle samarbeta om att göra en plan för 
hur detta arbete skall se ut och hur ansvarsfördelning och samverkan skall gå till, tas upp av 
bägge gymnasiebibliotekarierna. Denna plan eller ”trappa” nämns också av företrädaren för 
Skolbibliotekscentralen, men mer i förbifarten. En av gymnasiebibliotekarierna understryker 
att informationskompetens är den fjärde basfärdigheten (utöver att läsa, skriva och räkna), och 
att det är skolbibliotekets stora ansvarsområde att undervisa eleverna i detta, även om 
informanten menar att också folkbiblioteket har en viktig roll i det hänseendet.  Även den 
andra gymnasiebibliotekarien betonar skolans ansvar på detta område- och att ansvaret ligger 
hos rektor att se till att alla skolor har ett väl fungerande bemannat skolbibliotek. När alla har 
det är det viktigt att biblioteken arbetar med en plan för 
informationskompetensutbildning/undervisning för alla åldrar. Och där är det viktigt att skol-, 
folk och länsbibliotek samarbetar. Skolbibliotekscentralens företrädare betonar vikten av att 
småskolorna får bra datorer och tid i skolbiblioteket att arbeta med dem, vilket informanten 
anser att de saknar i dag. Skolbibliotekscentralens företrädare skulle också önska att 
folkbiblioteken tog ett större ansvar för elevernas fortbildning i informationskunskap, för det 
krävs mycket undervisning om eleverna skall bli informationskompetenta.  
 
Folkbibliotekets roll 
Gymnasiebibliotekarierna betonar vikten av att folkbibliotekets mål är att finnas för 
lustläsningen samt att de bygger på frivillighet. En av dem samt Skolbibliotekscentralens 
företrädare betonar också folkbibliotekets roll som allmän kulturfrämjare, medan den andra 
skolbibliotekarien varnar för risken med att det välförsedda folkbiblioteket kan bli en 
fritidsgård om det tex. har bättre dataspel än vad ortens fritidsgård har. När det gäller 
kulturfrämjandet betonar informanten dock att folkbiblioteket har ett större ansvar att spara 
och bevara material än vad skolbiblioteket har. En av gymnasiebibliotekarierna betonar också 
att folkbiblioteket har som uppgift att möta hela familjer, att barnen skall gå dit tillsammans 
med sina föräldrar. 
 
När det gäller folkbibliotekens roll i informationssökningsprocessen nämner båda 
gymnasiebibliotekarierna att folkbiblioteket har ett ansvar att lära låntagarna hur ett bibliotek 
fungerar och hur man söker information, svaren de ger tolkar jag dock som mer av den 
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klassiska biblioteksvisningen än mer utvecklad utbildning i informationskompetens. Vilket de 
båda talar om som en mycket viktig del av arbetet på skolbiblioteket.  
Skolbibliotekscentralens företrädare nämner inget av detta. 
 
En av gymnasiebibliotekarierna anser att folkbiblioteket har ett ansvar att vara ett 
skolbibliotek för de skolor som inte har egna skolbibliotek. Mycket för att om man undervisar 
dessa elever i hur man använder biblioteket spar man mycket arbete senare när de kommer 
och vill ha hjälp, detta har informanten erfarit i sitt tidigare jobb på ett filialbibliotek. Men 
informanten menar också att skolor ställer mycket höga krav på folkbiblioteken. Och att 
skolan (rektorerna) måste ta sitt ansvar och inte förvänta sig att få allt av folkbiblioteken. 
Gymnasiebibliotekarien säger: 
 

Jag tycker ju att varje skola, om vi säger som så, varje skola skall vara medvetna om vilket ansvar dom 
egentligen har. Så i första hand tycker jag att skolorna skall vara medvetna om att dom måste hand, 
tillhanda hålla ett skolbibliotek. Väljer dom att inte ha ett skolbibliotek tycker jag att dom skall köpa 
tjänsten eller på något sätt samarbeta med folkbiblioteket så alla har tillgång till det. Och när alla har 
tillgång till det, då kan vi börja titta på en långsiktig plan, hur det hela skall gå till. Men när det inte finns 
det så är det som och, ja, det funkar inte. Tycker jag.188 

 
Den andra gymnasiebibliotekarien och skolbibliotekscentralens företrädare tror inte att skolan 
är beredda att betala (i varje fall inte speciellt mycket) för denna typ av service, utan att den 
då kommer att väljas bort. 
 
Förväntningar och krav på folkbiblioteket 
En av gymnasiebibliotekarierna tar upp att de skulle förvänta sig mer stöd i form av böcker att 
låna in från Länsbiblioteket till gymnasiebiblioteket. En av gymnasiebibliotekarierna och 
skolbibliotekscentralens företrädare betonar folkbibliotekens ansvar när det gäller att locka 
familjer, att få föräldrarna att gå till biblioteket med barnen. Att det är viktigt att det finns 
medier för alla intressen och hobbies på folkbiblioteken. Folkbibliotekens ansvar är 
människors fritidsintressen och de har ett ansvar att ha olika typer av medier. 
 
 I övrig är skolbibliotekspersonalen helt överrens om att det är skolan som ofta ställer för höga 
krav på folkbiblioteken eftersom de inte utvecklat sina egna skolbibliotek tillräckligt för att 
tillgodose de krav som lärarna ställer. En av gymnasiebibliotekarierna som förut arbetat på 
folkbibliotek betonar att utbrändhet pga. bokprat är alltför vanligt bland bibliotekarierna, att 
det är viktigt att varje bibliotekarie själv sätter gränser. Och skolbibliotekscentralens 
företrädare menar att gränser inte alltid är av ondo utan att det kan leda till att skolan 
utvecklar nya grepp, tex. att elever och lärare bokpratar för varandra. Att man utvecklar 
metoder för givande boksamtal och så vidare. 
 
Avtal 
De är alla positiva till gemensamt framarbetade planer och avtal, de tror att det behövs för att 
tydliggöra ansvarsfördelning och för att samverkan mellan parterna skall fungera. De 
understryker också vikten av att det blir ”levande dokument” som inte hamnar i en 
skrivbordslåda och plockas fram, som en av informanterna säger ”när man tycker att den 
andra parten inte fullföljt sitt uppdrag”. De betonar alla vikten av att rektorerna är med i detta 
arbete. En av gymnasiebibliotekarierna anser att det är synd att inte någon rektor var med i 
arbetet med biblioteksplanen, eftersom det kan betyda att den kommer att ha svårt att få gehör 

                                                 
188 Skolbiblioteksgruppen 1 
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bland skolans personal. En annan betonar vikten av att det borde regleras i skollagen att det 
skall finnas bibliotekspersonal på skolbiblioteken. 
 
Företrädaren för skolbibliotekscentralen menar att läget för att arbeta med avtal skola- 
bibliotek ligger bra i tiden eftersom tjänstemannakåren inom de båda förvaltningarna just nu 
är varm i kläderna, stabil och trygg. Informanten tror att detta underlättar samarbetet och att 
det minskar risken för att parterna måste hävda sig alltför mycket. Men betonar samtidigt 
vikten av att avtalen arbetas fram nere bland fotfolket. Däremot tror Skolbibliotekscentralens 
företrädare inte på detaljplaner med t ex. si eller så många besök för grundskoleelever på 
folkbiblioteket. Planer av det slaget tenderar att aldrig fungera i praktiken menar informanten. 
 
En av gymnasiebibliotekarierna betonar vikten av att ordentliga avtal skrivs främst mellan 
friskolor och folkbiblioteken. Det är alldeles för otydligt vad som gäller i dag vilket gör att 
servicen för de olika skolorna ser så olika ut liksom ersättningen till biblioteken. Samma 
bibliotekarie efterfrågar också en pedagogisk diskussion: 

 […]det handlar inte bara om att känna ”oh nu har jag gett som här pengarna, nu har jag försett mina 
elever på skolbiblioteket genom dom här pengarna. Det är inte det, det handlar om. Utan jag tycker att det 
skall vara ett samarbete mellan lärare och bibliotekspersonal. Och det hoppas jag skall komma till, jag 
hoppas ju att det blir en röd tråd från förskolan till gymnasiets slut, ja vidare till högskolan med. Ja alltså 
det låter hemskt att man måste ha avtal om det men det är kanske det som krävs. Och det kanske 
underlättar en hel del också och det skulle vara fantastiskt skönt. Framför allt för eleverna tror jag.189 

 
Samarbete och samverkan 
Alla inom skolbiblioteksgruppen efterfrågar mer samarbete mellan folk- och skolbibliotek 
(skola). I dag köper gymnasiet och skolbibliotekscentralen in t ex. bokprat för lärare av 
folkbiblioteket ungefär en gång om året. Detta bedömer de som en viktig del av samarbetet. 
Gymnasiebibliotekarierna säger att de gärna skulle vilja arbeta med bokprat men att det inte 
finns möjlighet till det pga. av begränsade personalresurser i biblioteken. Bokprat för eleverna 
menar de alla är viktiga men att dessa inte behöver göras av en bibliotekarie utan kan skötas 
av lärare och elever själva. Bokprat för elever är ofta en droppe i havet menar företrädaren för 
skolbibliotekscentralen, då är bokprat för lärare betydligt mer effektivt. Däremot är 
boklek/sagostund för de yngsta barnen (6-7 år) något som skolorna skulle vilja få av 
folkbiblioteken. Gymnasiebibliotekarierna tar dock upp frågan om att läsdagar inte ingår för 
folkbibliotekarierna, om skolan skall kunna få bokprat av folkbiblioteken måste också de 
bibliotekarier som arbetar med detta få möjlighet att läsa in sig på betald arbetstid, något som 
inte förekommer i dag. 
 
Företrädaren för skolbibliotekscentralen önskar att lärarbibliotekarierna skulle kunna 
samarbeta mer med folkbiblioteken om de fick mer avsatt tid för skolbiblioteksarbete. 
Drömmen på många skolbibliotek menar informanten skulle vara en bibliotekarie som 
arbetade några timmar på skolbiblioteket och några på folkbiblioteket, att eleverna kunde 
känna igen bibliotekarien på båda ställena och att bibliotekarien vet vad som finns på bägge 
ställena och lättare kan serva och inspirera eleverna i deras sökande efter bra och passande 
skönlitteratur och böcker för deras fritidsintressen.  
 
Informanten säger: 
Att vi skulle ordna så att vi hade, hade halvtid på distriktsbiblioteket i tex i […] och halvtid i skolan och det var 
samma person,  att man knöt ihop det här och att barnen kände personen från skolan, för att personlig kännedom 
är inte att förakta när det gäller och barnen har förtroende när det gäller den här personen, och man lär känna 
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varandra och sådär, att det är en just person och henne kan jag fråga  eller honom kan jag fråga. Men då var det 
ju så att det började gå utför med peng, penning påsarna så att det blev aldrig så. Vi ville ju och vi pratade om det 
i stora biblioteksgruppen som vi startade i början av 90-talet.190 

En av gymnasiebibliotekarierna och företrädaren för skolbibliotekscentralen betonar vikten av 
att elever får uppleva både skolbiblioteket och folkbiblioteket att dessa båda storheter har 
olika syften och att eleverna skall lära känna dem båda. Det räcker inte med ett bra 
skolbibliotek om man vill att eleverna även efter avslutad skolgång skall använda biblioteken. 
Gymnasiebibliotekarien betonar också vikten av att eleverna får biblioteksintroduktioner på 
bägge ställena och efterlyser fler gemensamma projektarbeten. De har förhoppningar om att 
samarbetet kanske kommer att fungera smidigare med färre enheter, detta gäller 
nedläggningen av skolorna men kanske också den planerade översynen av kommunens 
biblioteksfilialer. 
 
Förvaltning 
Att samarbetet skulle underlättas av om alla bibliotek låg under samma förvaltning betonar en 
av gymnasiebibliotekarierna flera gånger under intervjun. Informanten menar att främst 
skolan skulle vinna på detta men att det också skulle bli lättare att samverka och planera 
verksamheten samt att resurserna skulle utnyttjas bättre på det sättet. Gymnasiebibliotekarien 
menar på att Gotland inte har någon bibliotekspolitik och att det är det egentliga problemet, 
det diskuteras inte vad man vill med biblioteken utan de bara finns där. Den andra menar att 
det är svårt att ha någon åsikt i frågan om en gemensam förvaltning. Skolbibliotekscentralens 
företrädare säger att en förvaltning skulle bli för stor, däremot skulle det kanske vara en 
möjlighet att ha en biblioteksnämnd som både skol- och folkbibliotek svarade inför. 
 
Skol- och biblioteksgruppen 
Två av informanterna i skolbiblioteksgruppen nämnde Skola och biblioteksgruppen som 
viktig för att samarbetet skall fungera och utvecklas. En av gymnasiebibliotekarierna nämner 
gruppen men menar också att deras samarbete inte fungerat så väldigt bra.191 
 
Praktiskt samarbete 
 Lån mellan biblioteksformer/gemensamma datasystem 
Alla i skolbiblioteksgruppen är tveksamma till helt fria lån mellan de olika bibliotekstyperna. 
De är oroliga att böckerna inte skall finnas där när skolans personal efterfrågar dem. En 
kommentar som vi känner igen från t ex. Hanssons artikel.192 En gymnasiebibliotekarie säger: 
 

Nej. Om man ser det jobb jag sitter på, jag får pengarna från rektorerna, dom satsar, dom har sina elever 
och jag får pengar från dom, för att jag skall tillhanda hålla eleverna med medier. Och jag har jättesvårt 
att motivera varför dom böckerna som dom har önskat är ute i […]. För dom ser, dom har pengarna på sig 
och dom satsar dom pengarna genom att ha mig anställd och genom det här biblioteket, och då har jag 
svårt att förklara det. Nu när mina elever behöver det här, varför finns inte dom böckerna, alltså jag skulle 
aldrig vilja stå och behöva förklara det.193 

 
Däremot vill de kunna låna fritt från folkbiblioteken. Men de tycker att de olika system som 
det är i dag i stort fungerar bra. Man kan ju se vad som finns på de andras bibliotek och om 
man vill ha något kan man ju alltid kontakta dem och fråga. Företrädaren för 
skolbibliotekscentralen menar dock efter att ha funderat en stund att fackböckerna hör hemma 
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192 Hansson, Joacim (2006). s. 556 
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på sin skola medan skönlitteraturen kunde vara mer flexibel. Överhuvudtaget anser 
informanten att det skulle finnas mer boklådor eller samlingar som rörde sig mellan skolorna 
på ön i stället för att vara fast knutna till ett skolbibliotek. 
 
Bokbussen 
Alla är mycket positiva till skolbokbussens arbete och menar att det behövs som ett 
komplement till skolbiblioteken. Skolbibliotekscentralens företrädare skulle dock önska ett 
närmare samarbete mellan lärare och skolbokbussens personal. Informanten säger att det är ett 
komplement inte ett alternativ till skolbiblioteken och anser att det också är så den ses ute på 
skolorna. Samma informant anser att det är ett plus att det är en fd. mellanstadielärare som 
arbetar på bussen. Samarbetet borde också kunna underlättas om den kom oftare vilket borde 
vara resultatet av att flera mindre skolor på ön läggs ned. Synen på bokbussen hos 
Gymnasiebibliotekarierna (som alltså själva inte nyttjar den) är mer blandat, den ena menar 
att skolbokbussen skulle kunna vara ett alternativ om avtal skrivs mellan skola och bokbussar 
om hur samarbetet skall se ut, då skulle den kunna fungera som ett pedagogiskt instrument. 
Den andra menar att det alltid är ett komplement. Denna informant betonar också att den är ett 
resultat av skol- och biblioteksgruppens arbete som verkligen har fungerat. 
 
Integrerade bibliotek 
Skolbibliotekscentralens företrädare menar att de integrerade biblioteken oftast är bra för 
skolan, främst för att det finns personal där men också för det ökade beståndet som elever och 
skolpersonal får tillgång till. Om det sedan ges tid till samarbete mellan lärarbibliotekarie och 
bibliotekarie och dessa är villiga till samarbete vinner skolan helt klart på integreringen. Men 
menar hon, det är också viktigt att avgöra vid varje enskild situation, att integrera kan inte 
vara ett mål i sig utan skall fungera för alla inblandade. 
 
Alla i skolgruppen betonar att ett skolbibliotek och ett folkbibliotek har olika uppdrag, de 
menar att de kan kombineras men att det då måste finnas plats för båda uppdragen. För att det 
skall kunna fungera krävs det egentligen att det är två personer som arbetar på biblioteken, en 
med ansvar för skolan och den andra för folkbiblioteksdelen av verksamheten. Annars finns 
risken att skolan slukar hela bibliotekets resurser. 
 
En av gymnasiebibliotekarierna låter tveksam till att gymnasiebiblioteket skulle integreras 
men menar ändå att:   

Men jag har jobbat på integrerade bibliotek och jag tycker det funkar jättebra, så jag är inte emot det. Men 
jag tycker inte allt är positiv med det heller. Nej det tycker jag inte. Men hellre ett integrerat bibliotek än 
inget alls. Jo jag tycker alltid bibliotek är bra.194 

 
På frågan om det kommer att bli fler integrerade bibliotek i framtiden svarar en 
gymnasiebibliotekarie; ja, de övriga två i skolbiblioteksgruppen är inte lika säkra pga. 
utvecklingen som varit i de fall när integrering av skol- och folkbibliotek inte har fungerat. 
 
Folkbibliotek/Skolbibliotek/Skolpersonal 
Gymnasiebibliotekarierna och Skolbibliotekscentralens representant skulle önska att lärarna 
var mer med, både i planering och vid biblioteksundervisning. Men de menar inte att 
problemet bara är lärarnas utan pekar också på bristen på personalresurser vid 
gymnasiebiblioteken som gör att de bara hinner med det dagliga arbetet. 
Gymnasiebibliotekarierna beklagar att det är så svårt att få andra ämneslärare än 
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svensklärarna att se biblioteket som en del av deras ämnen. Hos dem alla finns en besvikelse 
över att rektorerna inte prioriterar skolans biblioteksverksamhet, och 
gymnasiebibliotekarierna menar att det finns en syn på biblioteket snarare som ett 
uppehållsrum som till varje pris skall hållas öppet under hela skoldagen än att det räknas som 
en pedagogisk verksamhet och en viktig del av undervisningen. Skolbibliotekscentralens 
företrädare berättar om skolor som är nybyggda och där man ritat in ett fint bibliotek, men 
sedan när det är klart anser man sig inte ha plats att ha biblioteket där, utrymmet behövs till 
annat och så flyttar man in biblioteket i en skrubb eller så får hyllorna stå i korridoren. 
 
Alla är de överrens om att skolan skulle vinna på att satsa mer resurser på skolbiblioteken, att 
ett skolbibliotek inte fungerar utan personal, och att två timmars arbetstidsnedsättning för 
lärarbibliotekarierna inte räcker för att ett skolbibliotek skall fungera och kunna nå upp till de 
mål som skall kunna ställas på ett skolbibliotek. Deras förhoppningar på framtiden skiljer sig 
dock. En av gymnasiebibliotekarierna är mycket positiv, snart kommer det att hända något 
menar hon. Den andra är mer försiktigt positiv, man får ju inte ge upp. Skolbiblioteks-
centralens företrädare tror inte på att man kommer att anställa biblioteksutbildad personal på 
grundskolebiblioteken. Hon är också mer tveksam till just bibliotekarieutbildningens pregnans 
för skolans arbete, personalen i skolbiblioteket kan lika gärna eller hellre vara pedagoger, och 
hon tror främst på kortare kurser och något mer biblioteksförlagd tid för de lärarbibliotekarier 
som finns på grundskolan. 
 
 
4:2:2 Rektorsgruppen 
Skolbibliotekets roll 
Alla rektorerna betonar skolbibliotekets läsfrämjande roll, det skall finnas litteratur för alla 
åldrar som det finns elever på skolan och i olika svårighetsgrader. Rektorn som har ett 
integrerat bibliotek talar mycket om bokprat och andra läsfrämjande arbeten som 
bibliotekarien på skolan arbetar med så som t ex. genreläsning. Detta nämner ingen av de 
andra rektorerna. I övrigt skall skolbiblioteket vara ett komplement för den ordinarie 
undervisningen där man kan hitta t ex. fördjupningslitteratur och faktaböcker, menar en av 
rektorerna. En annan menar att det är vad skolbiblioteket är i dag och mer än så kan det inte 
bli så länge skolans undervisning ser ut som den gör, den är helt enkelt inte tillräckligt 
probleminriktad och uppbunden på att eleverna söker egen kunskap för att biblioteket skall 
kunna ha en annan roll menar informanten. Det hela börjar med planeringen av 
undervisningen, hur eleverna skall söka och värdera och kom man längre där kunde nog 
skolbiblioteket få en annan roll. En av rektorerna ser dock inte hur skolbiblioteket skulle vara 
en motor i en sådan förändring. Denne rektor tror också att det kan bli många praktiska 
problem om skolbibliotekarien skall vara med i undervisnings- och planeringsarbete eftersom 
skolbiblioteket i så fall inte kan hållas öppet hela skoldagen. Att ha öppet hela skoldagen är 
något som båda rektorerna med egna skolbibliotek eftersträvar, det är ett mål i sig, säger de 
båda. Ingen av rektorerna som ansvarar för ett eget skolbibliotek anser att ansvaret för 
informationssökningsundervisning ligger hos skolbibliotekarien utan att det främst är lärarna 
som har ansvaret för detta. Skolbiblioteket, menar en av dem, skall vara en plattform, ett 
redskap för informationsundervisning, men det är lärarna som är ansvariga för att eleverna får 
den undervisningen.   
 
Skolbibliotekets medier skall vara adekvata för undervisningens innehåll och kan som sådana 
vara böcker, film, musik och mjukvaror, menar de två rektorer med ansvar för 
skolbiblioteken. En av rektorerna menar dock i slutet av intervjun att om skolbiblioteket var 
en kunskapscentral på det sätt som vi pratat om, med datorer och 
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informationssökningsundervisning, en riktig grund för elevernas utbildning i 
informationskompetens, skulle de i så fall vara mer värd att satsa på även ute på de mindre 
skolorna, speciellt om dessa blir något större. 
 
Folkbibliotekets roll 
Uppdragen för skol- och folkbiblioteket är olika men grunden är samma menar rektorerna. En 
menar att man gör ungefär samma saker på de olika bibliotekstyperna och att det inte gör 
något utan tvärtom kan vara bra. Eleverna socialiseras in i vad ett bibliotek är och hur man 
skall använda det, rektorn menar att det är folkbibliotekets viktigaste uppgift. Detta att 
socialiseras in och lära sig ett visst beteende på biblioteket är något som även en av de andra 
rektorerna betonar som mycket viktigt. En rektor menar att för att folkbiblioteken skall 
överleva i den skepnad vi har dem i dag, med gratis och kvalitetsbetonad litteratur måste 
folkbiblioteket för sin egen skull bjuda in barn och ungdomar så att de redan i unga år kan 
uppleva nyttan av biblioteket, det är också viktigt att de känner sig välkomna, och att de ges 
en chans att lära sig det gängse och accepterbara beteendet på ett bibliotek utan att bli 
utkastade, om de låter lite för mycket. Denne rektor betonar vikten av att för att motarbeta 
klassamhället behövs biblioteket och att de bjuder in just dem som annars inte får tillgång till 
litteratur. Den tredje nämner bibliotekskunskap som viktigt för eleverna att kunna. Alla tre 
menar det, att samma sak som sägs av en lärare förtjänar att sägas om igen av en bibliotekarie 
eftersom det ofta är så att personal utanför skolan som uttalar sig om något ofta ger större 
tyngd åt det som sägs än lärarna själva. 
 
Två av rektorerna menar att folkbiblioteket har en speciell roll för barn och ungdomar på 
fritiden. Folkbiblioteket skall tillhandahålla mer fritidsrelaterade medier som t ex. film. De är 
dock delade när det gäller dataspelen. En menar att det har en naturlig roll, de två andra är 
tveksamma till mediet som sådant och samhällets skyldigheter att tillgodose ungdomarnas 
behov av den typen av medier. Två av rektorerna pekar på folkbibliotekets ansvar att 
tillhandahålla litteratur och medier av god kvalité som är svåra att få tag på annars. En pekar 
speciellt på ansvaret att balansera kommersialismen och att se till att det finns bra barn och 
ungdomslitteratur och film. Men alla har de förtroende för att folkbibliotekets personal kan 
(och skall) vaska fram kvalité ur den mängd av litteratur som ges ut. En av dem betonar också 
vikten av att biblioteket skall arbeta för bokens roll i samhället. Det är endast den av dem som 
har tillgång till ett integrerat bibliotek som nämner andra kulturella verksamheter, så som t. ex 
teater, utställningar och sport- och höstlovsaktiviteter. 
 
Förväntningar, krav och avtal 
Som vi läst i avsnittet om mål ansåg rektorerna att folkbiblioteket skulle ha ett socialiserande 
uppdrag när det gäller barn och ungdomar. De förväntar sig och vill att folkbiblioteket skall 
bjuda in ungdomarna och välkomna dem till att besöka biblioteket. Men detta är bara inte en 
förhoppning, en av rektorerna menar att det är ett måste om folkbiblioteken skall kunna 
överleva i framtiden. En av rektorerna som har ett eget skolbibliotek på sin skola tycker att 
folkbiblioteken skulle kunna samarbeta med skolbibliotekarien genom att dela med sig av sitt 
kunnande runt barn- och ungdomsböcker. Och alla rektorerna menar att det skulle vara bra 
främst för de minsta skolbiblioteken som inte har någon som är anställd för att ta hand om 
biblioteket och sätta sig in i bokutgivningen. Rektorn från skolan med det integrerade 
biblioteket förväntar sig erbjudanden om bokprat och andra aktiviteter. Medan en av de andra 
rektorerna säger att det är trevligt att få erbjudanden om sådant men att det inte är något man 
kan räkna med och inte heller något som denne rektor förväntar att folkbiblioteket skall bidra 
med. Ingen av rektorerna är dock beredda att betala för sådana tjänster. En rektor säger sig 
beredd att betala för aktiviteter som de inte kan ordna själva, om de verkligen känner behovet 
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av det men tror inte att de skulle det. Två av rektorerna säger att när det gäller att ta ur den 
egna plånboken drar man öronen åt sig. Om pengarna räknades till BUF:s totala budget och 
”försvann” innan de betalades ut till skolorna vore det inte lika känsligt, men betonar en 
rektor:  
 

[…]om omfattningen på den centrala uppgörelsen blir sådan att mitt anslag urholkas så mycket att jag inte 
får handlingsfrihet. Då reagerar jag och då vill jag hellre ha pengarna själv för att betala mitt utbud. Men 
jag ser också att det finns en solidarisk dimension där man inte bara kan utgå från det som passar min 
verksamhet och det som passar mig bäst, det är alltid det bästa.195 

 
En av rektorerna är tveksam till vad avtalen kan ge överhuvudtaget och alla menar att de vill 
ha till en pedagogisk diskussion runt helheten; vad är det man vill med biblioteks-
verksamheten och undervisningen och hur skall man nå det tillsammans. Men de är negativa 
till att det kommer att bli så utan tror att det bara kommer att handla om pengar. En av dem 
säger; 
 

[…]offentlig verksamhet kan man säga då, som organiseras väldigt ofta i dom här stuprören där var och 
en har sina pengar och man hinner inte heller med att jobba övergripande, i den typen av projekt som 
skulle kunna utveckla verksamheten, för man hamnar så väldigt ofta på sin lilla tårtbit, sektor som man 
jobbar med. Det är ett jätte dilemma för att tempot blir liksom inte lägre och lägre så det blir mer och mer 
resurser för att göra ett övergripande arbete. Utan det blir ju tajtare och tajtare för alla och då handlar det 
om att ta bort arbetsgrejer man gör och det är inte så många som hinner tänka; Vad kan jag utveckla mer? 
[…]. Man sitter med sina påsar och pengar som man inte kan, eller som man måste tänka på och 
försvara.196 

En annan informant sa; 
Jag föreställer mig att, det här hör ju ihop med hela grundsynen. När vi har fått det här med ett eget 
förvaltningsområde, vi har egna pengar, var och en håller på sitt, ser på sitt del och tar ansvar för den - på 
gott och ont. Och i ett sådant perspektiv där var och en har sin lilla kasse och det gäller bara att se till sitt 
eget lilla och inte någon har förmågan att se lite mer övergripande, då är jag rädd för att det blir bara 
knöligt, och att man bara sitter och bevakar, och det handlar om pengar som skall hantera pengarna, alltså 
det går åt en massa pengar bara till att hantera pengarna i det här systemet. Och då är jag pessimistisk, 
men om det handlar om att det finns någon slags grundsyn, vad är det vi skall göra, vad vill vi, vad har vi 
för ambition. Och att båda parterna får ut någonting av det, om det bara finns en förlorare, eller en 
betalare och en mottagare, då funkar det inte, det måste liksom vara två subjekt som samarbetar runt det. 
Och då kanske det kan fungera.197 

  
Varken krav eller förväntningar på folkbiblioteken verkar särskilt stora från de rektorer som 
har sina egna skolbibliotek, medan rektorn på den skola som har tillgång till det integrerade 
biblioteket har större förväntningar på vad biblioteket skall erbjuda skolan. De förväntningar 
denne rektor har, är sådana som denne är van att få från det integrerade biblioteket och dess 
bibliotekarie. 
När det gäller avtalen verkar rektorerna inte ha några större förhoppningar, utan verkar mest 
rädda för att de skall få betala ut mer pengar för en service som de inte anser sig behöva, i alla 
fall inte till det priset. 
 
Förvaltning 
Två av rektorerna tror absolut att samarbetet mellan skola, skolbibliotek och folkbibliotek 
skulle stärkas och underlättas om de hörde till samma förvaltning. Pga. det de kallar 
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”stuprörstänkande” då det gäller ekonomin, menar de att det aldrig blir en diskussion om 
helheten utan att alla håller på sitt. Detta skulle förändras om biblioteken låg under samma 
förvaltning. Den tredje svarar dock: 
 

Med det goda samarbete vi har på […] tror jag inte det skulle bli någon eg. förändring/förbättring om vi 
tillhörde samma förvaltning, I både BUF och KFF gäller det hur budgeten utvecklas och vad den ger för 
möjligheter för biblioteken främst eftersom det är en icke av lag föreskriven verksamhet.198 

 
Här ser vi alltså en skillnad mellan de rektorer som har egna skolbibliotek och skulle vilja ha 
integrerade och den rektor som redan har tillgång till ett integrerat skol- och folkbibliotek. 
 
Praktiskt samarbete 
Integrerade bibliotek 
Alla tre rektorerna är mycket positiva till integrerade bibliotek. De tycker alla att det skulle 
vara det självklara på alla ställen där det är möjligt rent geografiskt och planeringsmässigt. 
En rektor sa: 

Alltså där det fungerar rent geografiskt och där det är bra lokaler tycker jag att det är alldeles utmärkt, jag 
förstår inte varför man från början kan ha en avvisande attityd, jag tycker att man skall tänka så från 
början och sedan skall man undersöka om det går praktiskt. I stället för att i stället vända på det och säga 
att här går det nog och då skall vi se om vi kan göra det.199 

 
En annan uttryckte i denna fråga: 

Det kommer, det kommer. Samhället kommer inte att ha råd och ha olika, olika, dubbla organisationer 
med samma innehåll bara för att, bara för att man är rädda för varandra. Det, det är helt horribelt 
egentligen som grundtanke, som grund idé. Och därför så tror inte jag på det på lång sikt. Jag tycker att 
man skall försöka där det går och så göra integrationer, det skall man göra. När det ges tillfällen.200 

 
De övriga understryker också de att som det ser ut i kommunen med avfolkningen kommer 
kommunen inte att ha råd att underhålla två olika system utan måste tänka vidare i banor av 
integrering, och de tror att fler skol- och folkbibliotek på Gotland kommer att integreras i 
framtiden. 
 
Alla tre rektorerna är besvikna över den utveckling som nyligen skett i de samhällen där man 
diskuterat en integrering och där detta sedan inte genomförts. De menar att det främst beror på 
en rädsla för barn och ungdomar, en syn på dem som störande. Och de vill förändra den 
bilden, de menar att alla skulle vinna på integrerade bibliotek, på att åldersgrupperna blandas 
och möts. Dessutom försvarar de två rektorer som har de äldre årskurserna i grundskolan sina 
elever och menar att det faktiskt oftast fungerar mycket bra om man tror på att det skall 
fungera och litar på ungdomarna. På en av dessa rektorers skolor har frågan om ett integrerat 
bibliotek varit uppe men lades ned, och denne tycker att det är mycket synd. Den andra skulle 
välkomna ett integrerat bibliotek på sin egen skola. Den rektor som har tillgång till ett 
integrerat bibliotek på sin skola menar på att skolan vinner mycket på att ha tillgång till en 
bibliotekarie, till att det finns personal hela tiden, och att det finns både bibliotekarie och 
biblioteksassistent samt deras egen lärarbibliotekarie vilket gör att lärarbibliotekarien inte 
behöver hålla på med katalogisering och att hålla i ordning bland böckerna och utlånen utan 
kan ägna sig åt mer pedagogiska biblioteksfrågor. En annan fördel menar denne rektor är 
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naturligtvis det betydligt större utbudet av media och litteratur som eleverna får tillgång till, 
bland annat böcker på andra språk. 
 
Ingen av rektorerna ser någon fördel med att hålla biblioteksformerna åtskilda. Ett argument 
som kommit upp om att de som inte gillar skolan kanske uppskattar att de är helt åtskilda 
menar de är absurd. Om man ogillar skolan så mycket menar de, går man inte till biblioteket 
heller. 
 
Bokbussen 
Ingen av dessa rektorer har tillgång till bokbussen på sin skola då de ligger i samhällen med 
eget folkbibliotek. De tycker alla att det är en bra sak som de är beredda att betala till så som 
det fungerar i dag (att kostnaden dras innan pengarna når deras egen budget). På frågan om de 
tycker att den är ett alternativ eller ett komplement till skolbiblioteket blir svaren skilda. En av 
dem funderar på att det skulle kunna vara ett alternativ till skönlitteraturen på småskolorna. 
Att småskolorna satsade på ett klassiker bibliotek men att all annan skönlitteratur skulle 
komma med bokbussen. En annan menar att nej det är bara ett komplement, en tredje att det 
beror på skolan, på en del skolor kunde det vara ett alternativ om det pedagogiska samarbetet 
fungerade väl mellan lärare och bussens personal, medan på en annan skola med ett väl 
utbyggt skolbibliotek är det ett komplement. Alla dessa gällde dock skolor år 0-6, därefter 
verkar de överrens om att skolan behöver främst mer material eller alternativa läromedel. 
 
Folkbibliotek/Skolbibliotek/Skolpersonal 
Att skolbibliotekarien har en biblioteksutbildning ses inte som särskilt viktigt även om de 
säger sig tro att visst skulle det väl kunna bli en viss skillnad. Däremot vill de rektorer som 
har egna bibliotek gärna ha personal med pedagogisk erfarenhet. På frågan om vad man vill 
att skolbibliotekarien skall kunna och vilken utbildning som denne skall ha säger en av 
rektorerna: 
 

Alltså det är två saker tycker jag. I alla fall hos oss är det två saker, det ena är att det skall funka rent 
praktiskt, det skall vara ordnings och reda, man skall ha fallenhet för att systematisera. Att vilja att det 
skall vara en positiv miljö, ett slags estetiskt sinne också och sen behöver det inte vara i samma person, 
men det måste också finnas en pedagogisk dimension också där det finns människor som har utbildning 
och förmåga att kunna bedöma och se på vilken nivå en person som vill ha en bok är på och kan 
rekommendera en bok på rätt nivå. Och då är det lärar-, då är lärarerfarenheten väldigt bra. Sen om det 
skulle bli ännu bättre om vi hade människor som hade gått på bibliotekshögskolan det är möjligt att det 
skulle kunna vara så, men jag tror att i skolan är det en väldig fördel att man också har en lärarbakgrund, 
det tror jag.201 

 
Denne rektor tror också att det är bra om den som jobbar i biblioteket har jobbat mycket med 
språk. Annars är det mest förmågor som att hålla ordning och kunna samtala med eleverna 
samt organisera samlingen som efterfrågas. Att skolbibliotekarien skulle kunna vara med i 
grovplanering och viss undervisning nämns, men en av rektorerna ser svårigheter med att det 
skulle kunna hindra skolbibliotekets öppettider. Denna rektor ser dock lösningar även på 
detta, men menar att det kan vara svårt organisatoriskt. 
 
De är alla emot förordningar som säger att skolorna skall ha bibliotekspersonal på skol-
biblioteken. Detta måste varje skola/rektor bestämma menar de. För när behovet av en 
assistent eller en speciallärare är stort måste pengarna kunna användas till det i stället. 
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En rektor säger; 
 

[…]det har ju diskuterats mycket om det skulle finnas tid för lärarbibliotekarier, att de fick mer tid än vad 
de har nu att jobba med det. Och det är ju naturligtvis jättebra och viktigt samtidigt som det är så många 
andra behov som också pockar på. Det vet jag att vi diskuterade. Skall det finnas en lärarbibliotekarie på 
alla skolor? Det är liksom omöjligt om man har små skolor. […] Därför har det i alla fall när det gäller i 
diskussionen oss rektorer emellan varit tveksamt om det skall finnas så mycket tid för varje skola, för det 
där med det ekonomiska, då är det svårt.[…] Om du ställer det mot att ha speciallärare eller ha en del av 
en speciallärare, om du ställer det mot att kanske ha en assistent till en elev med utåtagerande ADHD, så 
blir det jättesvårt.202 

 
Biblioteksplanen 
När det gäller arbetet med biblioteksplanen har ingen rektor varit inblandad trots att 
skolbibliotekens verksamhet ingår i planen och det är rektorerna som är ansvariga för 
skolbiblioteksverksamheten på sina respektive skolor. På frågan om de varit inkopplade som 
remissinstans eller på något sätt blivit tillfrågade svarar rektorerna att de inte vetat något alls 
om planen. Men de betonar också att detta inte behöver betyda att ingen har informera dem 
via t ex. mail. De säger att pga deras arbetsbörda och den mängd av meddelanden som varje 
dag finns i deras mailboxar är det mycket lätt att missa något, eller att välja bort något som 
just då inte känns speciellt viktigt. Enligt Skolbibliotekscentralens företrädare har dock alla 
skolledare blivit informerade via mail.203 På frågan om de skulle ha velat vara med svarar en 
av dem att ja, eftersom mycket handlar om framtiden och större frågor som rör även skolans 
framtid hade det varit bra. De andra menar att det säkert varit bra men att deras tid inte skulle 
ha räckt till och att det inte är en fråga som de prioriterar, eftersom deras skolbibliotek 
fungerar så bra som de gör. En menar att då man är nöjd med verksamheten tar man inte tag i 
frågan, det är så mycket som inte funkar och det måste man ta tag i först. På frågan om de 
diskuterat skolbibliotek eller andra biblioteksfrågor i rektorsgrupperna. På ön finns två, en för 
rektorer på skolor åk 0-6 och en för rektorer på skolor åk 7-9, vilka möts ca två gånger per 
termin. Svarar de att de inte diskuterat biblioteksplanen eller större biblioteksfrågor, 
möjligtvis har de någon gång diskuterat frågan om lärarbibliotekariernas tjänster, hur de skall 
se ut och hur många timmar som skall ingå i deras tjänst för biblioteksarbete. Detta är en fråga 
som drivs av Skolbibliotekscentralen men som många rektorer ställer sig tveksamma till. 
 
4:2:3 Folkbiblioteksgruppen 
Skolbibliotekets roll 
Alla i gruppen menar att skolbiblioteket skall vara en resurs för lärare och elever i det 
ordinarie skolarbetet. Skolbibliotekets roll är att arbeta pedagogiskt och hela tiden undervisa 
eleverna i informationsökning och bibliotekskunskap. En av dem säger att det skall ha som 
mål att göra skolans arbete och lärandet mer lustfyllt. En annan menar också att 
skolbiblioteket skall vara en oas i skolan där man inte alltid behöver göra något utan bara kan 
sitta och läsa för nöjes skull eller umgås. De andra menar dock att en skillnad mellan 
skolbiblioteket och folkbiblioteket är att eftersom skolbiblioteket skall arbeta för att eleverna 
skall nå skolans mål finns det ett visst mått av tvång som inte finns hos folkbiblioteket som 
institution. Att skolbibliotekets uppgift i första hand är att ha medier som passar till 
fördjupning av skolämnena. En av dem som under många år arbetade som skolbibliotekarie 
betonar att skolbiblioteket skall vara ett arbetsplatsbibliotek för just den skolan som det finns 
på. Ett skolbibliotek skall aldrig försöka vara ett litet folkbibliotek utan det är skolans och just 
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dess elevers behov som skall styra skolbibliotekets mediesammansättning. Hur integrerad 
skolbibliotekspersonalen skall vara i lärarnas arbete är man inte överrens om, det är också 
svårt att avgöra vad informanterna verkligen menar med integrerad undervisning. För en del 
är det att bibliotekarien blir informerad om ämnesområden som arbetas med på skolan och 
ordnar material till dessa. I andra fall är det bibliotekarier som är med i planeringsprocessen 
och där man planerar in informationssökningsundervisning i det ordinarie arbetet med 
fördjupningsuppgifterna eller temaarbetet. 
 
När det gäller bokprat och det läsfrämjande arbetet menar en av folkbibliotekarierna att 
egentligen har skolbibliotekarierna ett större ansvar för detta arbete än folkbibliotekarierna. 
Medan två av de andra understryker vikten av att man inte sätter upp hinder och gränser 
genom att alltför mycket betona att skol- och folkbiblioteken skulle ha olika uppgifter. De 
menar att det är bra att samma saker görs på flera ställen för man gör dem ändå inte på samma 
sätt. Alla folkbibliotekarierna anser att mycket mer av bokprat och övrigt läsfrämjande arbete 
borde göras på skolbiblioteken, men ser också att det inte går så länge resurser till 
skolbibliotekspersonal är så låg eller i stort sätt obefintlig. 
 
En tar upp skolbibliotekets roll som arbetsplatsbibliotek för lärarna men anser att det skulle ta 
alltför mycket resurser om alla skolbibliotek skulle köpa in böcker i pedagogik och annan 
litteratur för kompetensutveckling och tycker i stället att skolbibliotekscentralen skulle kunna 
vara ansvarig för ett arbetsplatsbibliotek som flyttade runt på skolorna. Ansvariga för att leta 
reda på passande litteratur föreslår hon att bibliotekarierna på Gymnasiebibliotekarierna 
skulle kunna vara. Överhuvudtaget föreslår hon att gymnasiebibliotekarierna (som är den 
enda biblioteksutbildade skolbibliotekspersonalen på Gotland) skulle kunna göra mer för 
skolbiblioteken på ön, med sin speciella kompetens. En annan uppgift för skolbiblioteket som 
flera av folkbibliotekarierna nämner är uppgiften att skolbiblioteket och skolan skall visa 
barnen vägen till folkbiblioteket.  
 
Folkbibliotekets roll 
Alla anser de att folkbibliotekens viktigaste uppgift när det gäller barnverksamheten är att 
arbeta läsfrämjande. Två av dem betonar att målet är att barnböckerna skall nå barnen. En 
säger: 

Målet måste ju vara att man har en bra barnboks, en bra barnverksamhet på biblioteken. För att barn i alla 
åldrar och föräldrar, lärare, ja alla vuxna runt omkring barnen skall få tillgång till så bra medier som 
möjligt. Det tycker jag.204 

 
Bokprat anser alla fem informanterna vara ett mycket bra sätt att sprida läslust och att 
informera om folkbiblioteket. Alla anser dock att resurserna inte räcker till för att alla barn 
skall kunna få bokprat från folkbibliotekarierna. Ett alternativ är bokprat för lärare som flera 
informanter förordar. Alla nämner dock alla barnbibliotekarier som blivit utbrända pga trycket 
på dem och en egen önskan om att hålla bokprat, men att detta inte räcker då de inte har 
arbetstid till inläsning och inte kompenseras tillräckligt för det extra arbetet. I dag finns en 
överenskommelse om att man för varje bokprat får en timme till planering och så tiden för 
själva genomförandet av bokpratet. 
 
Ett annat mål som fyra av fem informanter nämner bland det viktigaste är att socialisera barn 
och ungdomar till att bli biblioteksanvändare. Bara en nämner i detta sammanhang att det 
finns en högre demokratisk aspekt på det mål som de alla nämner, att alla barn och ungdomar 
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skall kunna komma till biblioteket och känna sig välkomna att det finns en miljö som de trivs 
i och medier som de har användning för. Tre av dem menar att folkbiblioteket har ett speciellt 
ansvar för att kunna svara mot barns och ungdomars behov av fritidssysselsättning, att det 
skall finnas medier som svarar mot den person som barnet/ungdomen är utanför skolan. Dessa 
tre menar också att det finns en mening med att skol- och folkbibliotek är skilda eftersom 
många bär med sig en känsla av olust inför skolan och det är viktigt att visa speciellt 
ungdomar att folkbiblioteket är något annat, kanske något mer lustfyllt. En benämner 
folkbiblioteket som grädden på moset. 
 
Men för att nå barnen och ungdomarna måste folkbiblioteken samarbeta med skolan, det är 
bara där som man kan nå alla med information om vad folkbiblioteket är.   
 
När det gäller informationsökningsundervisning menar de alla att skolbiblioteket, eller skolan 
i stort (eftersom det i stort sett inte finns några skolbibliotekarier) har största ansvaret, men de 
menar också att folkbibliotek behöver bli bättre på att undervisa sina användare, hur djupt 
detta arbeta skall gå är de dock inte överrens om. Någon säger att de borde ha mer planerad 
undervisning, en annan att även folkbibliotekarier borde ha ett mer pedagogisk arbetssätt mot 
fler av låntagarna. En annan anser att det finns med hela tiden då man bemöter användarna 
men att det inte är så planerat som på skolbiblioteken. 
 
När det gäller vikten av att definiera sin egen roll gentemot skolbiblioteket är de kluvna, en 
betonar vikten av att det är två olika institutioner, två att det är olika uppdrag, men de är mer 
svävande, och två att de egentligen inte ser så stor skillnad, eftersom det är samma uppgifter, 
samma kärna, men detta betyder dock inte att de alltid är för integrering av skol- och 
folkbibliotek. 
 
Flera av informanterna ser ett problem i att det är svårt att möta ungdomarna och de tycker 
också att tonåringarna saknas på biblioteket. En av dem nämner att folkbiblioteken måste 
fråga tonåringarna mer vad det är de vill ha, ta kontakt och skapa referensgrupper att diskutera 
biblioteksverksamheten för ungdomar med.   
 
Förväntningar, krav och avtal 
Förväntningar på skolbiblioteket/skolan 
Hos två av informanterna finns en förhoppning om att skolan och skolbiblioteket skall lotsa 
eleverna vidare till folkbiblioteket.  
 
När det gäller synen på framtiden är den splittrad. Alla informanterna tycker att skolan borde 
prioritera skolbiblioteken och inse dess vikt för skolundervisningen. Men vad de anser är att 
”satsa på” skiljs åt, två menar att det absolut skulle behövas utbildad bibliotekspersonal på 
grundskolebiblioteken. En anser att det skulle vara önskvärt men ser i dagsläget att det vore 
helt obefogat att kämpa för detta mål, informanten säger; 
 

Att det kommer att bli fler bibliotekarier? Nej, det tror jag inte egentligen. Jag kommer att jobba för det 
men, det alltså jag kommer att jobba för det. Men realistiskt sätt, alltså det är det där med ena och andra 
sidan av väggen.[…] Där tror jag att man skulle kunna gå in och erbjuda rektorerna direktutbildning för 
den som får ansvaret för skolbiblioteket på en skola nu i och med att skolorna blir färre och större. Om nu 
skolorna visade intresse för att satsa tid på dom som skall ha hand om det här viktiga rummet för skolan, 
om man kunde göra på det sättet så vore det troligare. Då får man personer i biblioteken som är både 
pedagoger och har en skolbiblioteksutbildning. Men jag tror nog att det är så bra det kan bli eftersom, det 
är nog inte realistiskt att tro något annat. Men ja, men det skulle vara toppen visst skulle det, men jag tror 
mer på att man måste se till de resurser man har. Vi kan inte räkna med att få mer resurser än vad vi har, 



 51  

vi har det vi har. […] Alltså det gäller att använda sin energi där man tror att den ger mest utdelning på 
något sätt. Då tror jag att man skall välja vilken vägg man kör huvudet i, man kan inte köra huvudet i alla 
väggar, för det ger ju ingenting. Mer än huvudvärk, men man kan hålla på och strida, att lägga en massa 
kraft på att strida för en fackutbildad bibliotekarie på varje skolbibliotek, det känner jag är, det blir 
missriktat för det tror jag inte, då är det bara något som jag gör för min egen skull. Då är det någonting 
som jag är ute efter för egen del. Jag tror inte att det tillför barnen eller skolan eller samarbetet så mycket, 
utan snarare att få avståndet att växa.205 

 
En annan anser, liksom informanten ovan, att skolan skulle satsa på de lärarbibliotekarier de 
har och att de fick fler timmar till biblioteksarbetet, då skulle också samarbetet med 
folkbiblioteken kunna stärkas genom denna person. Men en annan tror helt säkert att man 
kommer att satsa på att få in biblioteksutbildad personal på skolbiblioteken i framtiden. En 
betonar svårigheten att förbättra skolbiblioteken så länge skolan är en sådan decentraliserad 
institution. Enda möjligheten menar denne informant är att skolverket vid sina inspektioner 
(som just detta år görs på Gotland) skulle undersöka hur skolbiblioteken verkligen fungerar 
och ha synpunkter på det, men informanten tror att de bara bockar av att det finns ett rum som 
kallas skolbibliotek och möjligen om det finns någon sorts ansvarig, inte vilken utbildning, 
erfarenhet eller hur många timmar denna person har på skolbiblioteket, och är därför ser 
informanten pessimistiskt på framtiden för skolbiblioteken. 
 
Flera nämner hur olika samarbetet med skolorna ser ut i dag. Vissa filialer har ett gott 
samarbete med skolorna andra nästan igen. På vissa ställen ställer skolorna enorma krav på 
folkbiblioteken och vill ha bokprat för alla klasser varje månad, på andra har man svårt att få 
igång någon kontakt alls.  
 
När det gäller avtal är det tydligt att dessa är mycket olika, vissa skolor och folkbibliotek har 
avtal om bokprat, biblioteksbesök och bokdepositioner. Andra skolor kräver denna service 
utan avtal och när det gäller hur man ser på detta skiljer bibliotekarierna sig åt. Någon betonar 
vikten av ramavtal som gäller för hela ön, t ex. en tariff för hur mycket ett boksamtal skall 
kosta för skolorna (så som Elkin och Lonsdale beskriver situationen i Storbritannien206). Detta 
skulle göra så att det blev mer rättvist mellan de olika filialerna. Samtidigt tar de upp 
problemet med att förutsättningarna är så olika, olika bibliotek kan erbjuda olika mycket till 
skolorna i närområdet. Två nämner ersättning till dem som bokpratar och en har idéer om att 
göra en katalog med föreläsningar och tjänster som biblioteken kan erbjuda, och vad de 
kostar. Kostnadsförslaget är vikarieersättning för tiden som bibliotekarien är borta från sitt 
ordinarie arbete. Tre nämner orättvisan i att skolan får mycket mer än de betalar för. Men tre 
menar också att det är risk att förvaltningarna hamnar i en ekonomisk dragkamp som snarare 
gör klyftan mellan skola och bibliotek större om man går in i diskussionerna med skolan 
utifrån att nu skall vi ta betalt för våra tjänster. De flesta verkar dock vara överrens om att det 
behövs riktlinjer för hur det skall fungera. En nämner att det finns tre nivåer som avtalen 
kommer att behöva skrivas på, dels den förvaltningsmässiga, sedan mellan folkbibliotek och 
skolbibliotekscentral och den sista mellan rektor och folkbiblioteksfilial. Till det kommer ett 
icke avtalat samarbete mellan personal på skola och folkbibliotek som även i fortsättningen 
kommer att bero mest på vilka personer som jobbar där.  
 
Fyra av informanterna tror att arbetet med avtalen kommer att ge anledning till pedagogiska 
och målformulerande diskussioner och hoppas att det kommer att utveckla samverkan mellan 
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skola och folkbibliotek. Men de befarar ändå att det mest kommer att handla om ekonomi. 
Två tror att man skulle kunna sätta ett pris på bibliotekens tjänster gentemot skolan och att de 
skulle vara beredda att betala för dem, men en tredje tror att det är svårt. Informanten menar 
att; om de skall betala kommer de att tacka nej till folkbibliotekets erbjudanden. En av 
bibliotekarierna tar upp frågan om personliga avtal mellan chef och bibliotekarie, denna 
bibliotekarie menar att i dag jobbar de flesta på eget uppdrag när det gäller hur mycket tid de 
lägger ned på skolan, och de har egentligen inte fått veta vad som ingår i deras uppdrag, och 
när de sedan inte orkar får de bara frågan varför de gjort så mycket. Informanten menar att det 
är viktigt att alla får riktlinjer för hur samarbetet skall gå till så att det också finns något att 
jobba vidare på då en person försvinner och en ny får jobbet, i dag är det personliga 
kontaktnätet huvudsaken och en nyanställd får börja från början igen. Skall samverkan mellan 
skola och folkbibliotek vara funktionellt och effektivt måste den grunden finnas menar denna 
bibliotekarie, och hänvisar till att på det sett som det ofta sker i dag används inte 
skattebetalarnas pengar på ett särskilt effektivt sätt. 
 
Förvaltning 
En av informanterna svarar bestämt att skola och bibliotek borde ligga under samma 
förvaltning, två är tveksamma. En har förut tyckt att det borde vara en förvaltning, i sitt arbete 
har informanten ofta känt sig närmare BUF än KFF och då funderat i de banorna, men i dag 
tror informanten inte på att samarbetet kommer att bli bättre för att man arbetar under samma 
förvaltning. 
 
Informanten säger: 

Ibland har jag tänkt så, ibland inte. Så det vet jag inte riktigt. På ett sätt, alltså om man har ett bra 
samarbete nämnderna emellan, förvaltningsledningarna emellan, så kanske det är bra att vara olika, att det 
blir tydligare för varandra. Och man blir tvungen att vara tydlig i sina samarbetsformer. Inte för att vi 
varit det särskilt mycket hittills men, återigen, biblioteksplanen ger en massa sådana möjligheter[…] Men 
att man reglerar- från början det att alla skall samverka, alla skall samarbeta, men också att man, där kan 
man bli tydligare alltså, att man står på samma nivå och behandlar gemensamt och, alltså jag tror att ur 
mitt perspektiv med barn och så står vi mycket närmare Barn och utbildningsförvaltningen än 
Fritidsförvaltningen. Som det ser ut nu. Därför att den delen som har med barn och ungdomsverksamhet 
att göra, vi har jobbat i samma förvaltning ganska länge, men det har inte lyckats. Det har inte hjälpt 
situationen på den fronten, utan det är andra vägar. Det har inte varit, man kan inte säga att 
förvaltningsorganisationen har spelat någon roll för det samarbetet. Det tror jag nog, att 
bibliotekssamarbetet blir nog till oavsett organisation.207 

 
Tre informanter menar att nej, skolan är så stor att biblioteken och dess problem skulle 
försvinna inom den förvaltningen, så som frågor om skolbibliotek gör i dag. 
 
Praktiskt   
Katalog och låneorganisation 
Här är alla överrens om att de skulle önska att det var samma datasystem med flytande 
låneflöde genom alla instanser. En av dem säger att det borde vara som ett enda stort bestånd 
som gällde för hela ön, både folk- och skolbibliotek. När det gäller samarbete runt inköp 
hävdar en bestämt att det aldrig skulle fungera skol- och folkbibliotek emellan. Flera andra är 
också tveksamma till när man skulle hitta tid till ett sådant samarbete. Två nämner att 
folkbibliotekarierna skulle genom bokprat kunna vidga vyerna för vilka böcker som finns och 
på det sättet skulle man kunna inspirera till bokinköp. I dag är det många av de mindre 
skolorna som abonnerar på BTJ pakettjänster där man får ett färdigt paket några gånger om 
året. Detta kan vara mycket styrande för hur boksamlingen på en skola ser ut. Samtidigt 
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menar den inom folkbiblioteksgruppen som är mest insatt i skolbiblioteksfrågorna att så som 
skolbiblioteken ser ut i dag med sin brist på personal är det ändå en bra lösning. 
 
Integrerade bibliotek 
I frågan om de integrerade biblioteken är åsikterna skilda. Två informanter betonar vikten av 
att om man skall integrera bibliotek så måste det finnas visioner och noggrann planering 
bakom, vad det är man vill med sammanslagningen, hur den skall fungera med olika 
huvudmän och vilka som har ansvar för vad. I de fallen tycker de att integrerade bibliotek kan 
vara bra (en är mer tveksam än den andra). En betonar dock att hon ofta sett bra integrerade 
bibliotek bli dåliga efter några år, när visionerna är borta och det bara är ekonomin som styr. 
Två anser att man kan integrera där det passar geografiskt och lokalmässigt. Att vi i dag har 
svårt att ekonomiskt försvara att vi har två bibliotek på samma ort. En anser att skolan borde 
ta över de integrerade bibliotek som finns i dag på ön och att man skall satsa på få och större 
folkbibliotek i centralorterna. Två betonar att det är en poäng med skilda biblioteksformer 
eftersom det finns många som känner sig alienerade gentemot skolan och att detta färgar av 
sig på folkbiblioteket om det finns i skolans lokaler. En av dem tror dock att det beror mycket 
på i vilken ålder eleverna befinner sig, små barn kan gärna ha det integrerade biblioteket i sina 
lokaler, medan högstadieelever behöver komma ut och bort från skolan. Gymnasiet återigen 
kan vara integrerat. Alla är de dock överrens om att som det ser ut i dag får elever med 
tillgång till integrerade bibliotek ut betydligt mer av sitt bibliotek än vad de får som bara har 
skolbibliotek på grundskolenivå. De flesta verkar inte tro att det kommer att bli fler 
integrerade bibliotek i framtiden men att man kommer att behålla de som finns, utom den 
informant som ansåg att skolan skulle ta över dem. 
 
Bokbuss 
Alla anser att skolbokbussen är ett komplement till skolbiblioteket, inte ett alternativ. Men två 
menar dock att skolbokbussen också kan ha pedagogiska uppgifter och att i ett nära samarbete 
med lärarna är kanske inte skillnaden så stor. En hävdar att skolbokbussens roll är att vara en 
upplevelse, ett äventyr mer än ett skolbibliotek. Två anser att skolan betalar för lite men en 
betonar dock att skolbokbussen ändå är en framgång i samarbetet mellan skola och bibliotek. 
 
Folkbibliotek, Skolbibliotek och Skolpersonal 
För att samarbetet skall fungera krävs goda kontakter mellan personalen på de olika 
biblioteken, och mellan folkbiblioteken och skolan, det är viktigt att dessa underhålls 
kontinuerligt, det verkar alla i gruppen vara överrens om. Men det är tydligt att informanterna 
menar att detta fungerar olika bra på de olika orterna. En hävdar bestämt att det är viktigt att 
man från högre ort dvs. förvaltningarna, kommer med tydliga riktlinjer för hur kontakten skall 
se ut, så att det inte bara flyter ut i intet. Samtidigt som informanten ändå menar att hur man är 
som person påverkar mycket av hur samarbetet fungerar, och anser att så måste det vara, 
betonar informanten att; i dag är det bara personliga kontakter som samarbetet bygger på och 
när dessa bryts pga av t ex. personalombyte måste allt samarbete byggas upp på nytt. Tre 
informanter nämner att samarbetet säkerligen skulle vara lättare om det ingick mer 
bibliotekskunskap i lärarutbildningarna. Alla talar de för att de anser att det skall vara mer 
utbildad personal på skolbiblioteken, att de ibland sköts av människor som har svårt att få 
jobb på den övriga arbetsmarknaden anser de vara förödande för biblioteksverksamheten och 
för vad eleverna får ut av skolbiblioteken. En hävdar dock att personens visioner är viktigare 
än utbildningen och en annan menar att det i alla fall är bättre att det finns någon som håller 
skolbiblioteket öppet än att det inte finns någon alls. Två hävdar dock bestämt att man måste 
ha utbildad personal om skolbiblioteket verkligen skall vara en resurs för skolan. Om man 
sedan kan ha en pedagogisk utbildning eller i alla fall fallenhet är det naturligtvis positivt. Två 



 54  

talar sig varma för att skol- och folkbiblioteken skulle dela på personalen så att man 
bibliotekarien arbetar på båda ställena. När det gäller hur det verkligen blir i framtiden är två 
säkra på att skolan kommer att satsa personalmässigt och anställa bibliotekarier på skolorna, 
två är helt säkra på att så inte kommer att ske, utan en av dem hoppas att lärarbibliotekarierna 
i framtiden kommer att få några fler betalda timmar och kanske få ett erbjudande om att gå 
Högskolan på Gotlands utbildning för skolbibliotekarier (Leka, Leta, Läsa, Lära 20 p). Alla är 
de oroliga för det ointresse som de ser hos rektorerna, deras ovilja att betala för 
bibliotekstjänsterna både från folkbiblioteken och utvecklandet av det egna skolbiblioteket. 
 
Skola och biblioteksgruppen nämns av tre av informanterna. De anser alla att den varit viktig 
för samarbetet och en menar att det pga. den finns ett väl utvecklat samarbete mellan skola 
och bibliotek på Gotland- så menar hon att det inte varit i de andra kommuner där hon arbetat. 
De verkar dock överrens om att gruppen under de senaste åren fungerat mindre bra. Alla 
betonar att införandet av Skolbokbussen var gruppens stora framgång när det gällde 
samarbetet. 
 
4:2:4 Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef 
Förvaltningschefen tillträdde på sin post för ungefär ett år sedan men har tidigare varit chef 
för Barn och utbildningsförvaltningen sedan mitten av 1990-talet. 
 
Skolbibliotekets roll 
Skolbiblioteken skall vara ett pedagogiskt centrum med en god tillgång till olika medier och 
personal, lärare eller bibliotekarier. Han säger att ”(Skolbiblioteket är en) jätteviktig grej i 
lärandeprocessen”. 
 
Folkbibliotekets roll 
Folkbibliotekets viktigaste roll är att stimulera till och främja användningen av böcker och 
andra media för att locka till läsning och för att skaffa sig information. Folkbiblioteket har 
också en viktig uppgift när det gäller att verka för att fostra, både en demokratisk och en 
kulturell fostran understryker han. Och arbetet med detta måste vara aktivt, man måste hela 
tiden arbeta med bibliotekens utseende, lokaler och personalens kunnande för att biblioteken 
skall vara attraktiva, det gäller alla målgrupper men kanske speciellt barn och ungdomar. Men 
han understryker att skillnaden mellan de båda kanske främst är att folkbiblioteket är till för 
hela människan och har en vidare roll än skolbiblioteket. Folkbiblioteket skall också se till det 
mer lustfyllda. 
 
Roll och samarbete 
Han menar att det är viktigt att man vet vad man vill med skolbiblioteket och folkbiblioteket 
som institutioner, att de har olika uppgifter i samhället, men att detta inte får hindra samarbete 
och integration.  
 
Förväntningar, krav och avtal 
Avtalen skall handla om det som förvaltningarna gör och för vem de gör det, menar KFF:s 
förvaltningschef, avtalen skall alltså ha en mening utöver det enbart ekonomiska. Även han 
menar att stuprörsprincipen när det gäller kommunal förvaltning och dess pengar är alltför 
snäv. Det viktiga är att man samarbetar runt vad som är bäst för barnen, han tror inte på att 
man skall komma med erbjudanden och kostnadsförslag på dessa mellan de olika 
förvaltningarna. 
   



 55  

Förvaltning 
Han tror att det skulle ha varit lättare att samarbeta runt biblioteksfrågorna om de legat i 
samma förvaltning, men han tror ändå att samarbetet skall fungera. Däremot tror han att det 
var en miss att rektorerna, som grupp, inte har varit med i arbetet med biblioteksplanen, 
eftersom skolan- med rektorer och lärare inte så lätt tar emot det experterna suttit och tänkt ut- 
om de inte själva varit med i processen. Han menar att det är viktigt att utveckla arbetet i 
Skola och biblioteksgruppen, och för det ser han sig själv som ansvarig. 
 
Integrerade bibliotek 
Han anser att vi i framtiden inte kommer att ha råd att inte satsa på integrerade bibliotek. Men 
han uttrycker sig ändå om integrerade bibliotek som något som är ”second best” även om 
”second best kan vara skitbra”. Det är det eller ingenting säger han vidare. Han tror också att 
fler bibliotek kommer att integreras på Gotland. Och det skall ske på ett sådant sätt att 
skolbiblioteken i de små orterna också skall kunna ha öppet för allmänheten, och också ha ett 
utbud som kan passa allmänheten. Dessa bibliotek kommer inte att vara särskilt välutrustade, 
men alla i samhället skall ha en möjlighet att kunna ta sig till ett välutrustat bibliotek som har 
minst en utbildad bibliotekarie. I nästa ögonblick talar han om att kraftsamla, han säger: 
 

Jag tror att vi grejar det här. Men alltså det är inte självklart, sen tror jag alltså att biblioteken, jag tror 
alltså att både attityden till både folk- och till skolbibliotek, folk är medvetna om att det är ganska viktigt. 
Det känns som om man spottar på en sten länge, då händer det grejer, och nu har vi spottat så länge att nu. 
Det är ju ingen som ifrågasätter bibliotek. Men däremot om vi skall ha kvalitet i morgon, då måste vi nog 
se efter hur fan vi jobbar. Skall vi vara i varenda buske eller skall vi typ Skola 2008 -kraftsamla och göra 
något bra. Den diskussionen kommer nog[…]Alltså jag, om man skall vara riktigt sådär då tror jag att 
färre enheter gör ju att man har råd att gå lite längre med det.208 

 
I tätorterna menar han skall man värna om ett bra och väl fungerande folkbibliotek. Min 
tolkning av utsagan är att han här menar de sju större samhällena på ön.  
 
Folkbibliotek, Skolbibliotek och Skolpersonal 
KFFs Förvaltningschef menar att det inte får vara så att man sätter de som inte orkar med 
andra jobb som skolbibliotekarier utan att det krävs kompetens, intresse och en god vilja, han 
menar också att för att det skall fungera skall personalen skall ingå i väl fungerande nätverk. 
Däremot behöver kompetensen inte vara biblioteksutbildning utan han menar att det ultimata 
är personal med lärarutbildning och bibliotekserfarenhet. Samtidigt medger han att han är lite 
osäker i frågan och säger att kanske det på sikt borde vara bibliotekarier, det viktiga är i alla 
fall hävdar han; att man har en gått en längre utbildning på högskolenivå så att man skaffat sig 
ett ”kritiskt och pedagogiskt tänk”. 
 
Utan en rektor som brinner blir det inget, det är mycket viktigt att ha med rektorerna, menar 
förvaltningschefen för KFF, som alltså tidigare varit chef för BUF. 
 
4:2:5 Sammanfattning 
Skolbibliotekets roll 
När det gäller Skolbibliotekets ansvarsområde anser alla grupperna att läsfrämjandet är 
mycket viktigt. Skolbibliotekariegruppen anser att skolbiblioteket och skolbibliotekarien har 
ett speciellt ansvar för elevernas undervisning i informationskompetens, rektorsgruppen anser 
att det främst är lärarnas ansvar, inte specifikt skolbibliotekets. Att Skolbibliotekarien skall 
                                                 
208 Skola 2008 handlar bland annat om att Gotlands kommuns bestämt att lägga ned 10 grundskolor på ön pga av 
sviktande elevunderlag. De första skolorna läggs ned redan år 2007, men de flesta till läsåret 2008-2009. 
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vara med och planera och delta i undervisningen anser skolbiblioteksgruppen, men inte 
rektorsgruppen som mer ser skolbiblioteket som ett materialkomplement till läroböckerna. 
Skolbiblioteksgruppen vill vara mer integrerade i undervisningen, rektorerna har inte den 
bilden av vad skolbibliotekarien skall göra. Folkbiblioteksgruppen har en splittrad bild av hur 
delaktig en skolbibliotekarie skall vara. Skol- och folkbiblioteksgruppen samt 
förvaltningschefen för Kultur och fritidsförvaltningen (hädanefter FC) anser att 
skolbibliotekspersonal skall vara utbildade, åsikterna om utbildningens djup skiftar dock, men 
utbildad personal kan man mena; bibliotekarie, biblioteksassistent, eller lärarbibliotekarie med 
en tilläggsutbildning. Rektorsgruppen ser visst att det skulle kunna vara en fördel att 
personalen är biblioteksvetenskapligt utbildad, men ser hellre till fallenhet att arbeta med 
barn, hålla ordning och i möjligaste mån ha en pedagogisk grund. Alla överrens om att 
skolbiblioteket främst skall ha material som passar till fördjupning i skolämnena.  
 
Folkbibliotekets roll 
Att sätta fingret på folkbibliotekets roll och ansvar är mycket svårt för alla grupperna. Men de 
flesta menar att folkbiblioteket skall vara lustbetonat och att det skall finnas medier för alla 
intressen och hobbies på biblioteken. Folkbiblioteksgruppen själva menar att deras uppgift är 
att böckerna når barnen. Både folkbibliotekariegruppen, FC och rektorsgruppen menar att en 
viktig uppgift för folkbiblioteken är att göra barn till biblioteksanvändare. Rektorsgruppen ser 
ingen större skillnad på skol- och folkbibliotekens roller varför de menar att det i stort sätt 
bara finns positiva sidor med integrerade bibliotek. De är också positiva till folkbibliotekens 
roll när det gäller barn och ungdomars fritid och ser folkbiblioteket mer som en 
kvalitetssäkrare av god kultur än vad biblioteksgruppen själva gör. Rektorerna tar också upp 
demokratiaspekten, i större utsträckning än vad folk- och skolbiblioteksgrupperna gör. I 
folkbiblioteksgruppen anser flera att biblioteket har en roll som folkbildare gentemot barn och 
ungdomar som inte trivs i skolan, detta tror inte rektorsgruppen stämmer. Informanterna har 
svårt att förklara skillnaden på skol- och folkbibliotekens uppdrag. Man pekar på skolans 
pedagogiska uppdrag och att skolbiblioteket skall vara en resurs i skolarbetet på ett annat sätt 
än folkbiblioteket, men folkbiblioteken skall också bistå med material och hjälp till lärare och 
elever eftersom de är allmänheten, men inte till samma grad menar man, någonstans finns det 
en gräns. Här pratar man om att hitta rätt ambitionsgrad, hur mycket skall man erbjuda och 
var sätter man stopp. Trots genomförandet av arbetet med biblioteksplanen verkar man inte ha 
kommit närmare en klar avgränsning, utan planen är bara en början. Skolbiblioteksgruppen 
liksom forskarna vill visa på de skilda rollerna, men det är tydligt att de inte lyckas, grupper 
utanför biblioteksvärlden, som rektorsgruppen, ser inte att de olika biblioteken har olika 
uppgifter och roller. 
 
Förväntningar och krav 
Läsfrämjande 
Folkbiblioteksgruppen anser att skolan har ett större ansvar än vad de tar idag, men många 
inom folk- och skolbiblioteksgruppen anser att man skall dela på ansvaret, t ex. när det gäller 
bokprat som är en del av detta. Skolbiblioteks- och folkbiblioteksgruppen är överrens om att 
skolan ofta ställer för stora krav på folkbiblioteken och anledningen menar de är att skolan 
inte tagit sitt ansvar och utvecklat och bemannat skolbiblioteken. Rektorsgruppen menar att 
folkbiblioteken behöver skolan som låntagare idag, och de som nu är barn behöver de som 
vuxna låntagare i framtiden, varför de för sin egen skull skall finnas till för skolans behov. 
Folkbiblioteksgruppen och skolbiblioteksgruppen anser också att det måste finnas utbildad 
personal på skolbiblioteken som kan ta detta ansvar. Rektorsgruppen menar att de ekonomiska 
förutsättningarna inte finns. 
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Avtal 
I Gotlands kommuns biblioteksplan står att det skall skrivas avtal mellan skola och bibliotek 
samt att rektorerna skall skriva en lokal skolbiblioteksplan för sitt rektorsområde under året 
2007, samt att en standard för skolbiblioteken skall identifieras, inget av detta var de rektorer 
som jag intervjuade medvetna om. 
 
När det gäller avtalen finns en förvirring när det gäller vilken nivå de skall skrivas på, vissa 
talar om avtal på förvaltningsnivå, (alltså diskussioner och avtal mellan KFF och BUF, som 
skall gälla generellt för alla kommunens skolor och bibliotek andra menar avtal som skrivs 
mellan rektorerna och folkbiblioteksföreträdare och som gäller varje enskild skola och varje 
enskild folkbiblioteksfilial). Vissa verkar också mena att avtalen bara gäller de integrerade 
biblioteken medan andra menar att det handlar om allt samarbete mellan bibliotek och skola 
och hur dessa skall se ut och vem som är ansvarig för vad.  När det gäller de lokala avtalen, 
vare sig det gäller integrerade bibliotek eller annat samarbete, är det tydligt att rektorsgruppen 
som inte hört talas om detta känner sig hotade. De vill inte betala mer för folkbibliotekens 
tjänster. Inom folkbiblioteksgruppen möter man flera olika ståndpunkter och förhoppningar 
när det gäller hur avtalen skall se ut och arbetas fram. Förslag finns på prislistor för olika 
tjänster och kurser, något som FC inte vill ha. De flesta inom skol- och 
folkbiblioteksgrupperna hoppas att det skall bli en diskussion om helheter och om 
måluppfyllelse, men de flesta verkar befara att det mest kommer att bli en dragkamp om 
pengar, både rektorsgruppen, folkbiblioteksgruppen och FC anser att förvaltningarnas stuprör 
när det gäller ekonomin är ett stort hinder för fungerande samarbete.  
 
Förvaltning 
Hur man ser på förvaltningsfrågan skiljer mer mellan personer än grupper. En av 
biblioteksplanens strategier är att Skola och biblioteksgruppen skall utvecklas, det är främst 
de i skolbiblioteksgruppen och FC som nämner detta samarbete- alltså de som varit med och 
arbetet med det. De övriga nämner samarbetet när det gäller skolbiblioteksbussen, som ju 
också är det stora konkreta resultatet av samarbetet. Ingen i rektorsgruppen nämner Skola och 
biblioteksgruppen vid namn, men kanske är det den man menar när man talar om samarbete 
på förvaltningsnivå. 
 
Praktiskt samarbete  
Katalog och låneorganisation 
Folkbiblioteksgruppen är till största delen för ett öppnande av systemen med gemensamma 
kataloger och lån mellan de olika institutionerna. Skolbiblioteksgruppen är mer tveksam, 
eftersom de anser att deras medier är skolans egendom. Intressant är att rektorsgruppen inte 
verkar ha samma farhågor, men de ser ett praktiskt problem ifall deras skolbibliotek skall 
sköta de formaliteter och extra arbetsuppgifter som det skulle bli ifall folkbiblioteken ville 
låna från deras bokbestånd.  
 
Integrerade bibliotek  
Rektorsgruppen är helt för integrerade bibliotek och ser inga problem som inte kan lösas, de 
anser också att det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på integrerade bibliotek. Både de 
och FC tror att det i framtiden kommer att bli fler integrerade bibliotek. 
Folkbiblioteksgruppen är delad, vissa tror på det integrerade biblioteket och anser att de som 
finns fungerar bra. Andra anser att skolan kommer att ta över de integrerade bibliotek som 
finns. Man känner att tveksamheten är stor för om integrerade bibliotek är den bästa 
lösningen, och de flesta pekar på att man verkligen måste se till varje särskilt fall och avgöra 
utifrån de speciella förutsättningar som gäller där. De inom folkbiblioteksgruppen som arbetat 



 58  

med integrerade bibliotek betonar (precis som Hasselrot, Hansson och Landgren) behovet av 
väl genomarbetade avtal och överenskommelser om mål, ansvarsfördelning, arbetsuppgifter 
och ambitioner mellan parterna för att ett integrerat bibliotek skall fungera, samt att dialogen 
inte är klar i och med integreringen, utan ständigt förs.209 En slutsats i Mette Landgrens 
uppsats är att det är viktigt att reglera verksamheten om alla delar av betydelse verkligen skall 
finnas med och kvar när den kärva verkligheten visar sig i form av brist på resurser- både tid, 
personal och pengar.210 Skolbiblioteksgruppen kan se det positiva, främst för skolan med 
integrerade bibliotek, de menar dock att många av biblioteksfilialerna på Gotland är för små 
för att vara integrerade, skall det fungera behövs minst två i, personalstyrkan, med varsitt 
ansvarsområde. De betonade också vikten av en väl initierad lärarbibliotekarie eller 
representant från lärarkåren som är med i bibliotekets planering samt att se till varje särskilt 
fall. Flera av informanterna (från flera av de olika grupperna) anser att efter skolgenomgången 
är det dags att göra en likadan när det gäller landsbygdsbiblioteken. Och då blir frågan aktuell, 
för om KFF vill lägga ned de små landsbygdsbiblioteken kommer frågan om skolorna är 
beredda att ta över dem upp, eller om nya avtal kan komma till stånd där skolan betalar mer 
av bibliotekets verksamhet än vad som sker i dag, för att få behålla sitt skolbibliotek. 
 
Bokbussen 
Alla grupper tycker att skolbokbussen är viktig, folkbiblioteksgruppen anser dock att skolan 
skulle betala mer till den.   
 
Samarbete mellan personal 
Både skolbiblioteksgruppen och folkbiblioteksgruppen pekar på svårigheterna att få 
personalen och tiden att räcka till. När de dagliga arbetsuppgifterna är gjorda finns ingen tid 
för samarbete. De pekar också på frånvaron av skolbibliotekspersonal, när ingen sådan finns 
kan heller inget samarbete finnas. Båda dessa grupper är också mycket delade när det gäller 
vilka krav de har på skolbibliotekspersonalens kompetens och förhoppningarna om hur 
framtiden kommer att se ut. Se rektorsgruppen och FC ovan. 
 
Några inom biblioteksgruppen efterfrågar en tydligare arbetsbeskrivning i bibliotekariers och 
lärares anställningsdokument som talar om vilka man skall samarbeta med och hur detta 
samarbeta skall initieras. Hos flera av informanterna finns en rädsla för att avtal alltför mycket 
skall detaljstyra verksamheten. De menar att mycket handlar om personkemi och personliga 
kvaliteter. Vissa bibliotekarier som tycker om att bokprata och är duktiga på det skall 
naturligtvis inte stoppas av avtal, menar de. Detta nämner Grape som en del av riskerna med 
integrationsarbete, att det kan slå över och medföra alltför kraftfulla detaljregleringar, vilket 
minskar handlingsutrymmet för de olika organisationernas företrädare. Han betonar att 
”smidighet kräver således handlingsfrihet och tillit mellan samverkande parter”.211 De flesta 
informanterna menar att även om det kan vara bra med föreskrifter av typen: Alla elever skall 
under grundskolan ha besökt folkbiblioteket si och så många gånger och fått si och så många 
bokprat och genomgått dessa informationssökningslektioner så är risken stor att de inte 
fullföljs och på så sätt bara blir skrivbordsprodukter som samlar damm. 
 

                                                 
209 Landgren, Mette (2007). Bibliotekariers yrkesroll på integrerade bibliotek s. 60, Hansson, Joacim (2006). 
Just collaboration or something else? On Joint Use Libraries and Normative Institutional Change with Two 
examples from Sweden s. 565, Hasselrot, Titti (2001). Allas bibliotek s. 5 
210 Landgren, Mette (2007). s. 57 
211 Grape, Ove (2006). s. 69 



 59  

5. Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att dels presentera de teoretiska synsätt jag använder mig av, men 
också direkt använda dem när jag diskuterar resultaten från undersökningen. Uppsatsen kan 
beskrivas handla om hur samarbete och samverkan mellan två olika institutioner upplevs och 
vad som behövs för att det skall fungera. Men för att samarbetet skall kunna komma tillstånd 
krävs förändring, och inte bara mellan institutionerna utan också inom dem. Därför tar jag här 
upp nyinstitutionella förklaringar till hur stabilitet och förändring ser ut inom och mellan 
institutioner. 

5:1 Roller och ansvarsfördelning för arbetet med barn och 
ungdomar? 
I Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66) ansåg man att problemet med att folkbiblioteken 
sades sakna en profilerad eller problematiserad självbild berodde på att de ansågs så självklara 
i vårt samhälle.212  
 
Att folkbiblioteket saknade en tydlig roll problematiserades 2003 av Bjarne Stenqvist. Han 
menade att biblioteken med en fot i det nya kunskapssamhället och den andra i kultur- och 
litteraturfrämjande verksamheter ökade dess behov av att veta vilken roll de egentligen skulle 
spela, vad som är deras uppgift och vad som är andra instansers.213 Skolbiblioteksgruppen vill 
hävda skol- och folkbibliotekens olika roller, men det är samtidigt svårt att både i deras 
uttalanden och i Gotlands kommuns biblioteksplan Bibliotek för alla se en konkret roll-
fördelning. I stället är det en samsyn som presenteras där de olika verksamheterna kan 
verkställas av både skol- och folkbibliotek. Skolbiblioteken lyfts ut endast när det gäller att 
arbeta integrerat med lärarna och skolan i undervisningen, vilket i och för sig är en stor 
skillnad, men en skillnad som rektorsgruppen, vilka är ansvariga för 
skolbiblioteksverksamheten inte ser. Hansson och Landgren mf. hävdar vikten av att man på 
integrerade bibliotek vidmakthåller de olika rollerna, men flera informanter anser att detta är 
omöjligt på de små integrerade skol- och folkbibliotek där det endast arbetar en deltidsanställd 
biblioteksassistent, och menar att de integrerade biblioteken i så fall måste vara större. 
Limberg menar att skolbibliotekarien är en del av den pedagogiska gruppen på skolan, en 
sorts lärare som skall undervisa eleverna. Barnbibliotekarien vill dock stå utanför denna 
tvingande roll, vara den fria som vill väcka elevernas läslust utan tvång. Detta är två helt olika 
roller. Att ha detta synsätt på roller menar Limberg är ett hot för samarbetet: 

 
 Om grunden i stället är övertygelsen om att de två parterna är olika men har vissa intressen och 
värderingar gemensamt, accepteras olikheterna som självklara och likheterna kan utgöra möjligheter och 
glädjeämnen.214 

 
Med grunden i det helhetstänkande runt barn och ungdomsverksamheten som informanterna 
ger uttryck för tror jag inte att det är något problem utan snarare att verkligen urskilja 
olikheterna för att göra sina roller klarare och därmed underlätta en ansvarsfördelning. För att 
utveckla biblioteksarbetet anser Limberg att det är viktigt att reflektera över dessa olikheter. 
Hon uttrycker det som att: 
 

                                                 
212 Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66) s. 95 
213 Stenqvist, Bjarne (2003). s. 71 
214 Limberg, Louise (1993). s. 19 
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Essensen är en motsättning mellan frihet och individorientering i folkbiblioteket mot styrning och 
grupporientering i skolan.215 

 
Båda bibliotekstyperna skall erbjuda kultur och information och kunskap men utgångs-
punkterna och metoderna måste skilja sig åt menar Limberg. Hon skriver: 
 

eftersom arbetet i folkbiblioteket bygger på individer som frivilligt söker sig dit för att få förströelse eller 
lära sig något. Skolan skall visserligen utgå från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter och 
anpassas efter deras individuella behov och intressen, men arbetet bygger på kursplaner. Särskilda 
kunskaper skall inhämtas, vissa färdigheter skall utvecklas och för samhället önskvärda värderingar skall 
förmedlas.216 

 
Hon pekar också på att elever i skolan alltid är en del av en grupp eller klass.217 Denna syn på 
de olika rollerna delas av skolbiblioteksgruppen och folkbiblioteksgruppen. I 
folkbibliotekariegruppen är det flera som hävdar just denna lust och frihet hos individen som 
skolan kan vara en begränsning för. Också hos skolbibliotekariegruppen anar man denna syn, 
kanske inte så mycket för att det är så men för att de vill vara mer integrerade i 
undervisningen på skolan, och i så fall skulle dessa roller bli tydligare än vad de är i dag. 
Rektorsgruppen ser inte alls dessa skillnader. 
 
Ett svårt problem, som skolbiblioteken delar med folkbiblioteken, är var ambitionsnivån skall 
ligga eftersom man vill göra allt. Ett exempel är, att för att arbeta läsfrämjande vill 
skolbibliotekarien också att skolbiblioteket skall svara för litteratur och material som gäller 
elevernas fritidsintressen och hobbyer, inte bara för skolämnena. I början av uppsatsen har jag 
presenterat personer som hävdar att en biblioteksplan bör innehålla en ansvarsfördelning och 
en samverkansplan mellan de olika typerna av bibliotek.218 Jag menar att trots arbetet med 
biblioteksplanen har inte synen på hur ansvarsfördelningen mellan de olika bibliotekstyperna 
blivit klarare hos informanterna, men jag tror att den reflexionsprocess som Limberg talar om 
kanske har startat och kommer att bli tydligare i och med arbetet med 
informationssökningsplanen. Det skall bli intressant att se om något liknande kommer att 
hända då det gäller läsfrämjande, om det kommer att bli klarare och tydligare formulerat vad 
som skall gälla för t ex. bokprat och vilka elever/ lärare som skall få erbjudande om det eller 
om det även fortsättningsvis kommer att ske mer på personell basis och så länge 
barnbibliotekarierna orkar. Naturligtvis kan det också vara ett problem att utveckla de olika 
rollerna och göra en ansvarsfördelning när det saknas skolbibliotekspersonal som kan ta på sig 
det ansvar som åligger skolbiblioteken. 
 
I Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66) skriver man att skolarbetet blir alltmer 
skolbiblioteksberoende och författaren pekar på behovet av en gemensam strategi som 
säkerställer de kommunala bibliotekens roll i grund- och gymnasieskolan och att eleverna får 
den service som är anpassad till skolarbetet. Rapporten menar att kommunerna varit bättre på 
att förvalta sitt ansvar för folkbiblioteken än för skolbiblioteken. Man menar att arbetet med 
kommunala biblioteksplaner skulle kunna rätta till detta.219  Men även bland skol- och 
folkbiblioteksgrupperna är uppfattningarna delade, t ex. när det gäller vilken kompetens som 
skolbibliotekarien skall ha, dels för att man inte är överens inom gruppen dels för att man 

                                                 
215 Ibid  s. 19 
216 Ibid. s. 19 
217 Ibid. s..19 
218 Belfrage, Joneta (2001). s. 9 
219 Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66). s. 57-58 
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menar att ett krav på biblioteksutbildad personal skulle få rektorerna att inte vilja befatta sig 
med problemet över huvud taget. En del av informanterna främst inom Skolbiblioteksgruppen 
anser att Skola och biblioteksgruppens arbete skall intensifieras, på så sätt vill de att 
kommunen skall ta sitt ansvar när det gäller att förvalta skolbiblioteken. 
 
Folkbiblioteksgruppen har en idé om samarbete, men också om ansvarsfördelning, att deras 
tjänster på något sätt skall prissättas och betalas av skolan som utnyttjar dem. När det gäller 
skolbiblioteket ser de delat ansvar men inte ansvarsfördelning, de mål som sätts upp är 
gemensamma för skolbibliotek och barnbibliotek- till största delen. 
Skolbiblioteksgruppen har idén om det egna, att deras samlingar inte är allmänna utan tillhör 
skolan- tillgängliga för lärare och elever- inga andra. Skolans pengar ses som särskilda, inte 
som allmänna medel såsom folkbibliotekets. 
 
Rektorsgruppen har idén om det allmänna. Folkbiblioteken är allmänna och skall därför kunna 
användas kostnadsfritt av skolan. Det är samma barn man arbetar med, en helhetssyn på 
barnens behov snarare än kostnads- och ansvarsfördelning skall finnas. De ekonomiska 
stuprören är ett hot mot ett effektivt samarbete. Rektorsgruppen ser en tydlig 
ansvarsfördelning, skolan har i stort sätt allt ansvaret, för t ex. läsinlärning och informations-
kompetensutbildning, biblioteket ses bara som en liten hjälp utifrån vilken kan ge boktips och 
betona vikten av att utveckla ett kritiskt tankesätt. 
 
Jag funderar över om denna tanke att alla skall göra allt som finns mellan skol- och 
folkbibliotek (och som naturligtvis i mycket beror på att det inte finns fungerande skol-
bibliotek) är särskilt effektiv. Den skyddar genom att biblioteket gör sig behövd av skolan, 
och skolan behöver inte utveckla sitt skolbiblioteksväsende så länge de inte ser att 
skolbiblioteket har en annan roll än folkbiblioteket. Varken biblioteksgruppen eller 
rektorsgruppen kan se att det finns några fördelar med skolbibliotek gentemot integrerade 
skol- och folkbibliotek. Och är då bibliotekens skilda roller tillräckligt skilda och tydliga?  
Skolbiblioteksgruppen anser att skolbiblioteken har ett annat uppdrag än folkbiblioteken men 
når inte ut med det i tillräckligt hög grad. Osäkerhet gör gruppen protektionistisk. 
 
Begreppet Identitet är för nyinstitutitonalisterna en social konstruktion. En organisations 
identitet utvecklas då den interagerar med andra och jämför sig med dessa (alltså inget som 
finns av sig självt). Identitetsskapandet är en ständig process där organisationen jämförs med 
en aktör som ställer sig frågor som; vem är jag, vad sysslar jag med och vilka vill jag vara lik? 
Den är beroende av och förändras också av det sammanhang som organisationen arbetar i.220 
Identiteten är viktig för att den är utgångspunkt för aktörens eller organisationens handlande; 
uppfattningen om vem man är definierar också vilka handlingar som kan vara lämpliga.221 
Identitetsskapandet är som sagt en pågående process som också handlar mycket om makt, om 
förhållandet mellan de olika organisationerna i fältet men också mellan olika grupperingar 
inom den egna organisationen. Under processens gång kan inblandade aktörer pendla mellan 
gamla och nya identiteter skriver Johansson.222 De vill också både likna och skilja sig från dem 
de betraktar som sina likar.223 Detta ser man tydligt bland de olika grupperingar jag utgått 

                                                 
220   Johansson, Roine (2002) Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen s. 143. 
221  Blomqvist( 1996). I marknadens namn. Mångtydiga reformer i svenska kommuner. genom Johansson, Roine 
(2002) Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen s. 143. 
222 Johansson, Roine (2002) Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen s. 144 (Hans källa är 
Czarniawska,Barbara och Joerges, Bernward (1996). Travels of Ideas ur Translating Organizational change. 
Red. Czarniawska och Sevón) de Gruyter. Berlin 
223  Johansson, Roine (2002) Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen s. 144. 
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ifrån, i de flesta fall går det att se gemensamma tankar och idéer utifrån vilken grupp de 
tillhör. Tydligast var detta inom rektorsgruppen, folkbiblioteksgruppen var mer heterogen. 
När det gäller skolbiblioteksgruppen ser man tendensen att pendla mellan nya och gamla 
identiteter. Skolbibliotekarierna i intervjun har förut arbetat som folkbibliotekarier men hör nu 
till en annan organisation, samtidigt är institutionen skolbiblioteket en del av både 
institutionen skolan och institutionen biblioteket. 
 
Institutionella logiker är föreställningsramar som utgår från de kulturella och symboliska 
ramar som finns inom och styr en organisation. Olika logiker kopplas till olika institutioner.224 
Dessa ramar ger en standard för vad en viss institution bör göra eller vad den kan eller inte 
kan göra utan att ifrågasättas av de andra inom det gemensamma verksamhetsområdet. Dessa 
regler ser olika ut över tid och i skilda organisatoriska fält. Inom det Organisatoriska fält som 
jag har undersökt finns det två olika huvudaktörer, skola (skolbibliotek) och folkbibliotek. 
Dessa institutioner har olika målsättningar med sin verksamhet, vilket formar deras logiker. 
Enligt de roller som informanterna beskrivit och Limbergs bild av skillnaden mellan skol- och 
barnbibliotekens uppgift och Grapes definition av vad institutionella logiker är, utgår jag ifrån 
att dessa förenklat ser ut som följer225: 
 
Folkbibliotekets institutionella logik 
Folkbildning 
Frivillighet 
Individ 
Intresseinriktat 
 
Skolans institutionella logik 
Utbildning 
Pedagogiskt målstyrt/Tvingande 
Grupp 
Ämnesinriktat 
 
Båda har dock uppgiften att vara kulturbärare och demokratifrämjare. Skolbiblioteken och 
skolan vill se till varje individs intressen och behov, att eleverna skall kunna bilda sig även 
inom ämnen som inte räknas som skolämnen samtidigt som skolan ändå alltid kommer att 
vara gruppfokuserad, detta gör denna del av skolans institutionella logik till en paradox. 
Samtidigt har folkbiblioteket i dag problem med sin roll vilket vi konstaterat i kapitlet om 
folkbibliotekens roll. Även om folkbiblioteket som institution vilar på folkbildningstanken är 
den i dag svagare och andra tankar som t ex. brukarnas önskemål, specialisering och 
kommersialiseringen av biblioteken är i dag starkare krafter än förr.226 Dessa förändringar kan 
komma att förändra och har redan till viss del förändrat folk- och skolbibliotekens logiker. 
När företrädare för skolan och biblioteken skall arbeta tillsammans runt barn och ungdomar 
gör de det alltså utifrån skilda målsättningar, förutsättningar, förväntningar, önskemål och 
regelverk, alltså utifrån olika institutionella logiker. Samtidigt som de på många sätt också 
liknar varandra och har samma mål, kanske är det så som Limberg skriver att målen i stort sätt 
överrensstämmer men att metoderna bör vara skilda åt.227 

                                                 
224  Limberg, Louise (1993). s. 19, Grape, Ove et al. (2006). s. 211 
225 Grape, Ove et al. (2006). s. 211 
226 Myrsteiner, Mats (2006). Folkbiblioteken söker sin identitet. Ingår i BIS 2006:4 s. 11-12 
227 Limberg, Louise (1993).  s. 19 
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Stabilitet 
Marsch skriver om reglernas betydelse för att upprätthålla institutioner. 
Institutionsteorin gör enligt dem att man kan förstå stabilitet och förändring av politik. 
Institutionen definierar gruppens identitet, vad det är att tillhöra ett speciellt kollektiv. 
Men de menar också att interna institutionsprocesser till största delen handlar om makt. 
Rutiner och regler styr mycket, antingen de är satta på pränt eller ingår i en oskriven 
kod för vad som är passande. Handling inom institutionen är enligt March och Olsen 
ofta mer baserat på att identifiera en normativt passande handling än att faktiskt räkna ut 
vad som skulle vara det bästa av ett antal alternativ. De menar att vi socialiseras in i ett 
passande tänkande, detta kallar March och Olsen för Obligatory action, man gör det 
passande i situationen snarare än en konsekvensanalys.228 Jag tycker mig kunna se detta 
mönster beroende på vilken grupp informanterna tillhör. Vad anses passande för en 
skolbibliotekarie att tycka, det är passande att skydda lärarnas intressen dvs. att 
böckerna säkert finns på hyllan när de behöver dem, snarare än att det finns en rörlighet 
i beståndet. I frågan om rektorerna och skolbiblioteken är det mer otydligt, är det en 
ekonomisk konsekvensanalys eller en pedagogisk sådan som gör att skolbiblioteken och 
folkbibliotekens betaltjänster ses mer som en onödig kostnad än en pedagogisk 
möjlighet? Eller är det passande för en rektor att tycka så? Inom en institution kan också 
olika grupper av värderingar eller värdegrunder finnas parallellt. För både skola (BUF) 
och bibliotek (KFF) finns värdegrunder som handlar om demokrati, folkbildning och 
utbildning, men där finns också en klart uttalad ekonomisk värdegrund som handlar om 
att spara pengar. Och i detta val måste den individuelle rektorn eller bibliotekets 
distriktschef ta beslut om vilken värdegrund som skall följas i det speciella fallet. 
Liknande problem där individen hamnar i trångmål mellan olika värdegrunder som 
finns inom institutionen tas bland annat upp av Peters.229 
 
Fördelarna med det passande tänkandet menar March och Olsen är att det  

• Koordinerar många olika aktiviteter 
• Undviker konflikter 
• Undviker oförutsedda händelser 

 
Men, betonar de, systemet är ändå inte helt fyrkantigt, individen måste i varje situation 
ändå tolka situationen, avläsa vilken rutin/handlingsmönster som anses passande i denna 
situation, och menar de i frågan om hur man då väljer; man väljer oftast de vanliga/mest 
kända beteendena.230 När det gäller rektorsgruppen anser jag att man kan se detta genom 
den konformitet som finns i deras svar. Det säkra är att satsa på lärare som är en 
profession som man vet vad man har till, eller personliga assistenter- som lärare och 
föräldrar efterfrågar. Skol- eller lärarbibliotekarien har inte en sådan självklar roll att det 
tillhör ett gängse alternativ att satsa pengar där.(Vilket å sin sida kan vara en anledning 
till att skolbibliotekarien faktiskt har en tydligare bild av sin roll än folkbibliotekarien.)  
Att satsa pengar på böcker till skolbiblioteket är också mer gängse än att satsa på 
utbildad skolbibliotekspersonal. För att det skall satsas mer på skolbiblioteken är det 
alltså en förändring av och inom institutionen Skolväsendet som behövs. Behovet av att 
skapa regler och avtal ser jag som en process där samverkan mellan skolan och 
folkbibliotek skall institutionaliseras. Biblioteksplanen kan vara en början till en 
                                                 
228 March, James G och Olsen, Johan P (1989). s. 17-24 
229 Peters, B. Guy (2005). s. 42 . I det fallet gäller det läkare som skall göra det bästa för sin patient, men 
också har ett sparbeting att leva upp till. 
230 March, James G och Olsen, Johan P (1989). s. 25 
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institutionalisering av samverkan mellan de olika förvaltningar som arbetar med samma 
organisatoriska fält. 
 
March skriver att inom institutionerna är individens åsikt mindre viktig medan 
traditionen har större betydelse.231 Hos flera av informanterna ser man behovet av att det 
skall bli så, att institutionaliseringsprocessen inom biblioteksvärlden och dess 
samarbetspartners inte gått tillräckligt långt, att alltför mycket ännu hänger på personer i 
stället för att det skall finnas mer förutsägbara vägar när man skall samverka med andra. 
March och Olsen menar också att ju mer individerna är socialiserade in i systemet desto 
mer ser de dess fördelar, ju mer alienerade och främmande de känner sig inför systemet 
desto mer kritiska är de.232 En i biblioteksgruppen visar detta tydligt, informanten säger 
sig ofta känna sig motarbetad av den egna institutionen och mer delaktig i det tänk som 
finns bland dem informanten skall samarbeta med, något jag ser som ett tecken på 
alienation. Det är också denna informant som efterfrågar tydligare regler och rutiner för 
hur samarbetet mellan olika institutioner skall gå till. Här kan också finnas en obalans 
mellan skolväsendet och biblioteksväsendet där jag tolkar skolväsendet som mer 
institutionaliserat och säkrare på sina roller än biblioteksväsendet. Tecken på detta är 
också rektorsgruppens mer likalydande svar och flera av de biblioteksanställdas 
önskningar där man vill ha fler klara normer för hur kontakt med omgivande aktörer 
skall gå till, detta behöver inte gälla för alla frågor och områden men inom just detta för 
skolan och biblioteket gemensamma intressefältet finns denna obalans. Antagligen finns 
det också en förklaring i frågans vikt. För biblioteken är frågan av stor vikt, för skolan 
av betydligt mindre. 
  
March och Olsen menar också att institutioner skapar sin omgivning genom hur de 
översätter och agerar i en problematisk värld. Handlingar och beslut som tas genom en 
övertygelse om omgivningens beskaffenhet kan konstruera omgivningen.233 Både 
rektorsgruppen och biblioteksgruppen ger genom sin syn på den andra som en svår 
grupp, en bild av detta, eftersom det är en svår grupp som håller på sina intressen måste 
också vi hålla på våra. Rektorsgruppen tänker inte betala, de ser erbjudandet om 
betaltjänster som ett hot vilket de tänker ignorera. Biblioteksgruppen ser skolan som 
utnyttjande i överkant av de tjänster som biblioteket erbjuder samtidigt som de inte 
anser att skolan uppskattar tjänsterna till fullo och därför vill höja betydelsen av sina 
tjänster och ser en möjlighet till detta genom att avgiftsbelägga dem. Snarare än att se 
till barnen, ungdomarnas och elevernas bästa hamnar man alltså lätt i en maktkamp som 
handlar om pengar. Som individer ser och avskräcks informanterna av detta samtidigt 
deltar de själva som aktörer i sin institution. 
 
Förändring 
March och Olsen skriver att institutionell handling framförallt beror på rutinmässiga 
processer som relaterar institutioner till deras omgivning. Men de menar också att om 
omgivningen förändras snabbt kommer också de institutioner som reagerar med sin 
omgivning att förändras med denna.234 Biblioteken verkar som institution ha varit mer 
påverkbara för samhällets förändring än skolan som institution. Man har svarat på 
samhälleliga förändringar genom att aptera till användarnas efterfrågan och samhällets 
nya informationsteknik, genom databaser, film, musik och spel. Från en uppfostrande 
                                                 
231 Ibid.  s. 38 
232 Ibid.  s. 44 
233 Ibid.  s. 47 
234 Ibid. s. 58 



 65  

och personlighetsdanande institution har den förändrats med samhället till en mer 
användarinriktad sådan.(Även om de gamla folkbildande och uppfostrande idealen 
naturligtvis till viss mån lever kvar). Skolan som institution är en mer trögflytande 
organism. Man brukar säga att skolan styrs av de läroplaner som skrevs 20 år tidigare. 
Även om det är att hårdra det hela är det ändå en indikation på hur lång tid det tar att 
förändra skolans struktur. Biblioteken är också en mycket mindre organisation än 
skolan. 
 
Förändring inom institutioner kan liknas vid evolution235, av March och Olsen (variation 
and selection), regler och rutiner som är hållbara och framgångsrika överlever, de andra 
försvinner. March och Olsen anger ytterligare fem olika mekanismer för förändring bla: 
problemlösning- att välja mellan olika alternativ och väga dess konsekvenser för det 
avsedda målet. En annan är konflikter- vilket leder till en process av konfrontationer, 
förhandlingar och koalitioner. Aktörernas makt avgör och förändring beror ofta på 
förändringar i de resurser som motspelarna rör sig med. Modellen är förhandling och 
medling. En tredje är Smitta- en institution smittar en annan med sina idéer.(De andra är 
experimental learning och turnover).236 Biblioteksplanen efterfrågar avtal, regleringar, 
ansvarsfördelning. Man söker regler som kan skapa ordning, men i och med att man tar 
tag i det skapas också konflikter som kanske legat gömda under ytan förut, vilket skulle 
kunna starta en förändringsprocess, men resultaten av en sådan kan vara svåra att sia 
om. Skolbibliotekarierna som subgrupp skulle också kunna smitta lärarkår och rektorer 
med ett bibliotekstänkande, men det är i så fall ett mycket långsiktigt arbete. Men man 
kan i rektorernas uttalanden om att skolbiblioteket är skolans hjärta/centrum i alla fall se 
ett tecken på en utveckling i den riktningen, även om det inte stämmer i praktiken så 
länge inte de skolbibliotek som har personal integreras mer i undervisningen. Eller 
skolbiblioteket är den verksamhet som först får flytta ur sina lokaler när skolan har 
platsbrist. Men ett problem är att institutioner uppmärksammar mer de handlingar som 
inte lyckas nå målen än de som faktiskt gör det, samtidigt som misslyckanden inte leder 
till förändring medan lyckade försök gör det menar March och Olsen.237  
De skriver: 

Comprehensive reforms based on special committees, commissions, or task forces often seem to 
fail from the point of view of the manifest intentions and aspirations of their sponsors, and they 
tend to fade quickly from memory.238 

 
March och Olsen menar att i dessa fall blir reformprocessen mycket känslig för 
omgivningens reaktioner och det verkar som om politiska system har svårt att ta till sig 
förändringen i ett enda steg, de menar att den viktigaste förändringen oftast ligger på 
meningsnivån snarare än att man verkligen åstadkommer någon strukturell förändring.239 
Jag menar att det finns en risk att biblioteksplanerna är sådana manifest, om inte 
rektorerna känner att de är med på samma villkor som biblioteken, och eftersom de inte 
varit med i utarbetandet av planen, har det heller inte förändrat deras tänkande, alltså 
gjort skillnad på meningsnivån. 
                                                 
235 Av nyinstitutionalismen inom t ex. statsvetenskaperna, däremot inom sociologin anser man att 
perception och det som här kallas ”smitta” är viktigare orsaker till förändring. 
236 March, James G och Olsen, Johan P (1989). s. 59 
237 Cyert och March (1963). Staw (1976). enligt  March, James G och Olsen, Johan P (1989). 
Rediscovering Institutions- The Organizational Basis of Politics s. 59 
238 Berger (1987) enligt March, James G och Olsen, Johan P (1989). Rediscovering Institutions- The 
Organizational Basis of Politics s. 95 
239  March, James G och Olsen, Johan P (1989). Rediscovering Institutions- The Organizational Basis of 
Politics s. 95 
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Inom sociologin använder institutionalisterna begreppet sedimentation, med detta menar 
de att beteenden bygger på gamla och tidigare praktiker, det finns lager av värden och 
beteenden som varit gångbara tidigare i organisationens historia vilket ger en 
förförståelse för hur man skall bete sig i vissa situationer. Den sociologiska 
institutionalismen menar att detta inte betyder att man är fast i historien utan det finns 
alltid en möjlighet att omdefiniera sig och reflektera över det förgångna och på så sätt 
förändra normer och beteenden. Detta gör att institutionen lär sig (kognitivt) av det 
förgångna och detta hjälper den att förändras, denna typ av förändring går långsamt, 
men skriver Peters är enligt Scott fullt möjlig.240 I situationer som denna när en 
organisation skall skriva en plan tror jag att detta spelar in på flera sätt, dels genom att 
man i det första läget har en magkänsla för hur man vill att det skall vara, denna 
magkänsla är beteenden som det finns en grund för i förvaltningens historia, men som 
kanske inte är giltig i dag. När man arbetar med planen ges man möjlighet att fundera 
över dessa normer, lära sig något av dem och av de nya tankar och idéer som man möter 
och man ges också en möjlighet att förändra dem. Denna kognitiva process kan därför 
förändra en organisation. Förändring inom den sociologiska institutionalismen anses ske 
genom institutionalisering (att institutionen får fler och tydligare roller och uppgifter) 
eller en avinstitutionalisering (alltså att deras ansvar och tydlighet minskar). Det finns 
också en funktionalistisk förklaring till förändring, en institution förändras gentemot 
och på grund av vad som händer i omgivningen. De ser utmaningar och svarar på dessa 
genom förändring. Powell och Di Maggio menar enligt Peters att en institutions 
omgivning är oftast andra institutioner.241 Biblioteken är, menar jag inne i en 
förändringsprocess där de försöker att hitta sin nya roll eller sina nya roller, i det 
informationsintensiva samhället. Peters menar också att man inom den sociologiska 
institutionalismen menar att institutioner inte bara är villiga att förändras, de vill också 
försöka påverka omgivningen så att den passar institutionens mål och arbete, inte bara 
passivt förändras för att passa omgivningens.242  På så sätt skapas också konflikter 
mellan i detta fall institutioner som skola och folkbibliotek, BUF och KFF. Ingen vill 
passivt förändras för att uppfylla den andra institutionens behov, utan kommer att strida, 
för främst sina egna ekonomiska intressen. 

5:2 Vilken inställning har de till varandra? 
I Folkbibliotekens samverkan med skolan menar man att skolan är medveten om vilken 
förbättring det integrerade biblioteket är för dem.243 Och rektorsgruppen är mycket 
positivt inställd till folkbiblioteken och deras arbete. Folk – och skolbiblioteksgruppen 
är i gengäld kritiska och skeptiska till rektorernas vilja att utveckla skolbiblioteken och 
att samarbeta med folkbiblioteken. Dessa grupper menar att rektorerna inte ser deras 
kapacitet och att så länge de inte ser den nytta biblioteken menar att de gör, kommer 
inte heller lärarkollektivet att göra det. Det betyder att skolbibliotekarierna och skol-
biblioteket inte kommer att bli den integrerade del av undervisningen som de vill vara 
och som forskare som Bundy, Limberg och flera rapportförfattare hävdar att de skall 
vara.244 Vissa i folkbiblioteksgruppen har också funderingar på att tydligare prissätta 
bibliotekens tjänster och verksamhet för att tydliggöra för skolan att verksamheten 
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kostar, så som man enligt Elkin och Lonsdale gjort under 1990-talet i Storbritannien.245 
För att hävda detta har de i biblioteksplanen satt en större press på skolan och dess 
företrädare rektorerna bland annat genom att dessa får i uppdrag att skriva lokala 
skolbiblioteksplaner. Rektorsgruppen hävdar däremot folkbibliotekens oförmåga att se 
vilken betydelse skolan har som låntagare. Att utan dem skulle utlåningstalen minska 
drastiskt. De menar också att för att se till sitt eget bästa måste biblioteken satsa på 
service till skolan, det är ju eleverna där som är framtidens vuxna låntagare. Båda 
parterna är skeptiska till varandras förmåga att förhandla eftersom de hävdar att 
stuprörsprincipen för användningen av förvaltningarnas pengar styr över möjligheten att 
se helheten och sträva mot gemensamma mål. Flera av informanterna, pekar dock på att 
ett gott samarbete alltid hänger på personerna som arbetar tillsammans, på 
bibliotekarien och läraren. Även om flera skulle önska att det inte var så och hoppas på 
att fastare regler för hur samarbetet skall se ut skulle överbygga problemen på de platser 
där dessa personella relationer inte finns. 
 
Det är inom sina logiker som biblioteken kan hitta grunden till sin identitet, men det är 
också där man kan hitta grunden till de verksamhetsdomäner som kan orsaka 
domänkonflikter främst när det gäller de integrerade biblioteken och dess roller. 
Brunsson och Sahlin-Andersson skiljer ut tre typer av organisationer beroende på hur 
starka de olika organisationsaspekterna är. De kallar dem; aktören, förvaltningen och 
arenan.246 Den andra typen, förvaltningen, är den som passar 
organisationsbeskrivningen av kommunala förvaltningar som BUF samt KFF inom 
Gotlands kommun. De är att betrakta som instrument för andra aktörer. Som 
institutionen organisation anses de vara ofullständiga genom sin låga nivå av 
självständighet, eftersom huvudmannen, kommunen kontrollerar deras resurser. De har 
ingen egen vinst som de kan använda efter eget huvud utan deras budget beror på en 
politisk budgetprocess där resurserna fördelas. Hos förvaltningen är ofta gränserna mot 
omgivningen oklara och ofta krävs som i detta fall samarbete med andra förvaltningar 
för att nå de ofta mycket breda och flyktiga målen, som i detta fall att främja läsning och 
stödja utbildning, det livslånga lärandet och demokratin. Den lokala ledningen har ofta 
begränsad valfrihet skriver Johansson, eftersom direktiven de skall följa kommer 
uppifrån i hierarkin. Det är också svårt att vara rationell i beslutsfattandet eftersom 
hänsyn skall tas till flera, och kanske, motstridiga mål. Jag anser att folkbiblioteken 
definitivt har denna svårighet eftersom deras mål är så många och uppgifterna ofta så 
väsensskilda. Skall de satsa resurser på läsfrämjande åtgärder eller informationsökning 
åt företag? Målen är så långt ifrån varandra att det är svårt att vara rationell. 
Skolbiblioteken som ett stöd för skolans måluppfyllelse i läro- och kursplaner är 
tydligare och innehåller inte så spretande mål. Däremot slåss man som skolbibliotek i 
underläge inom skolan som organisation, där resursfördelningen mellan skolbibliotek 
och lärarledd undervisning nästan alltid faller till den lärarledda undervisningens fördel 
och skolbiblioteken ses som något annat, inte som en del av det pedagogiska arbetet. 
Eftersom bibliotekslagen ändå kräver att skolan har skolbibliotek, och skolan i 
praktiken inte har någon valfrihet utan skall följa direktiven uppifrån är även de med 
dessa mått mätt en svag eller ofullständig organisation. Arbetet med att förstärka de 
olika organisationernas identitet genom att arbeta med planer som tar upp frågor som 
ansvarsfördelning och samverkan mellan olika organisationer gör att även förvaltningen 
alltmer närmar sig aktören; alltså den mer fullständiga organisationen. Aktören enligt 
Brunsson och Sahlin-Anderssons definition är företaget med eget resultatansvar, egen 
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resursfördelning och en tydlig identitet. En organisation som har klara mål och arbetar 
rationellt för att uppnå dem.247 Men jag anser att arbetet med biblioteksplanen bara är 
uppstarten till en sådan process. 
 
 Organisatoriska fält är en grupp av organisationer som gör ungefär samma saker men 
som oftast är kamp- och konkurrenspräglade. Aktörer samlas kring något som de tror på 
och har olika syn på, men det är den gemensamma tron på att detta något verkligen är 
värdefullt som håller fältet samman. Fältet definieras alltså av gemensamma intressen 
och uppfattningar, men svenska forskare som Sahlin- Andersson menar också att 
aktörerna inom fältet försöker att skydda sina positioner och stärka sin ställning.248 
  
Fältet ses ofta som den kontext där meningssammanhang och organisatorisk identitet 
skapas. Fälten är sociala konstruktioner och skapandet av en gemensam fältdefinition, 
att sätta gränser för fältet, menar Johansson är en institutionaliseringsprocess. Han 
skriver också att fältdefinitioner kan vara tvingande genom att staten lagstiftat om att de 
skall finnas.249 Fältdefiniering kan alltså ske både på initiativ av aktörer (organisationer) 
och vara tvingande uppifrån. Enskilda organisationer kan byta fält och de kan ha flera, 
löst kopplade identiteter. Johansson menar att en identitet kan höra till det dagliga 
arbetet medan en annan hör till organisationens formella struktur. Man skulle kunna se 
skolbibliotekariernas arbete i ett sådant sken, deras dagliga arbete hör till en 
bibliotekarieidentitet, de jämställer sig mer med folkbibliotekarierna än lärarkollegiet, 
men organisationsmässigt hör de till skolan. När man försöker att hitta en ny identitet 
eller sätta gränserna för en tidigare otydlig sådan kan processen hota andra aktörers 
identitet.250 På gräsrotsnivå skulle man alltså kunna säga att skolbibliotekarierna skulle 
kunna hota lärarna i deras roll om de integreras mer i undervisningen och skolans 
planering, där undervisningen är det gemensamma organisatoriska fältet.  Ser man på 
förvaltningsnivån är barn och ungdomsverksamheten det gemensamma fältet vari de 
olika organisationerna skall skapa sin egen identitet, hitta sina roller och 
ansvarsområden. Här kan man alltså säga att lagändringen i Bibliotekslagen om att olika 
bibliotekstyper skall samverka, startade en påtvingad fältdefinitions process. Samtidigt 
är det två olika organisationer (BUF och KFF) som redan tillhör två olika fält som nu 
skall samverka runt samma frågor och runt samma barn och ungdomar. Eftersom 
organisatoriska fält teoretiskt sätt är kamp- och konkurrenspräglade är det inte konstigt 
att vi möter en skeptisk inställning till varandra mellan de olika aktörsgrupperna – 
rektorsgruppen, skolbiblioteksgruppen och folkbiblioteksgruppen. Speciellt tydligt blir 
det i arbetet med de integrerade skol- och folkbiblioteken. Samtidigt kan dessa 
konflikter när de kommer upp till ytan göra så att de olika aktörerna tydligare definierar 
sin identitet och sina roller. 
 
Verksamhetsdomän är ett begrepp som inte speciellt hör hemma inom 
nyinstitutionalismen men som varit vanligt förekommande inom organisationsteorin.251 
Begreppet har dock börjat användas av svenska forskare som använder 
nyinstitutionalismen när de undersöker sociala och människovårdande institutioner, som 
te.x. Grapes artikel om samverkan mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen.252 
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Begreppet beskriver ett begränsat, konkret verksamhetsområde som avgränsas av 
organisationens mål. Organisationen gör anspråk på att vara en legitim företrädare för 
verksamhetsområdet, men flera organisationer kan göra anspråk på samma 
verksamhetsområde, eller vilja skjuta över ansvaret för det på en annan organisation.253 
Inom ett organisatoriskt fält finns det oftast flera verksamhetsdomäner och för vart och 
ett av dessa har de olika organisationerna skilda sk. domänanspråk.254 Det kan alltså 
uppstå konkurrens mellan organisationerna om vem som har rätt till 
verksamhetsområdet, eller vem som skall slippa det.255 Detta kallar Grape för 
domänkonflikt, och om inga sådana konflikter uppstår använder han begreppet 
domänkonsensus.256 Begreppet Verksamhetsdomän används inom nyinstitutionalismen 
för att uppmärksamma processer genom att synliggöra själva interaktionen mellan 
representanter för olika institutionella sfärer.257 
 
Verksamhetsdomän inom ett organisatoriskt fält 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Organisatoriskt fält och verksamhetsdomän.258 
 
Området som är gemensamt för de olika organisationerna och som de skall samverka 
kring är alltså biblioteksundervisningen för barn och ungdomar i skolåldern. Inom det 
organisatoriska fältet finns i min undersökning två organisationer- Folkbiblioteket, 
skolan och inom dess organisation (men ibland sedd som en konkurrent om resurser och 
kanske det även förekommer en domänkonflikt om vem som skall vara ansvarig för de 
läsfrämjande åtgärderna och informationskompetensutbildningen), finns skolbiblioteket. 
 
Grape använder i sin undersökning också begreppet integration, vilket enligt honom 
inte räknas till de nyinstitutionella begreppen. Men menar han, institutionella teorier kan 
inte besvara alla frågor och behöver därför ofta kombineras med andra teorier.259 
Integration handlar om hur nära de samverkande parterna arbetar. Enligt Grape fungerar 
ofta en väl integrerad samverkan bättre, och man har en högre domänkonsensus än 
mindre väl integrerade samverkansprojekt där en hög domänkonflikt ofta kan göra att 
samverkan inte ger de goda resultat man önskar.260 Tidigare forskning visar på vikten av 
en intresserad styrgrupp, gemensamma utbildningar för de inblandade, välförankrade 

                                                 
253 Grape, Ove et al. (2006).. s. 211, 57 
254 Ibid. s. 56 
255 Ibid. s. 56-57 
256 Ibid. s. 57 
257 Grape, Ove et al. (2006). s. 212 
258 Här använder jag mig av Grapes figur som förlaga. Grape, Ove et al. (2006). Organisation och 
omvärld – nyistitutionell analys av människobehandlande organisationer. s. 214 
259 Grape, Ove et al. (2006). s. 214 
260 Ibid..s. 60-61, 68-69 

Organisatorisk fält: Biblioteksundervisning för skolbarn och ungdomar 

Skolbibliotek Skola 

Verksamhetsdomän: 
Läsfrämjande

Folkbibliotek 



 70  

verksamhetsidéer hos chefer och politiker samt klarhet i relationerna mellan ledning och 
operativt arbete.261 Grape betonar också att viktiga steg mot domänkonsensus är att 
integrationsprocesser som sker mellan olika ledare inom olika organisationer har 
planerats, förberetts och etablerats på olika chefsnivåer.262 Som jag ser det har detta ännu 
inte skett på Gotland eftersom cheferna- rektorerna inom skolan inte varit med och 
planerat för en samverkan mellan skola och folkbibliotek. Man kan dock hoppas att i 
arbetat med implementeringen av biblioteksplanen kommer rektorerna att få en mer 
ledande roll, utan den kan det bli problem i samarbetet. Man kan också fråga sig hur 
långtgående integration som är önskvärd menar Grape.263 När det gäller samverkan inom 
skol- och bibliotekssektorn finns de integrerade folk- och skolbiblioteken som är så 
långt i integrering som man kan komma. Flera av informanterna samt Mette Landgren 
har i sin magisteruppsats betonat vikten av att en integrering av bibliotek sker pga. fler 
skäl än de ekonomiska, samt vikten av att förarbeten med väl formulerade mål och 
samarbetsavtal slutits mellan de olika parterna.264 

5:3 Vilka problem och möjligheter kan urskiljas? 
I inledningen skrev jag att; Almerud skriver att de olika biblioteken i ett biblioteks-
system är i hög grad beroende av varandra, samtidigt som biblioteken har olika 
huvudmän och vilken roll och vilka resurser biblioteket har bestäms i sista hand av 
huvudmännens intentioner och ambitioner. Han skriver: 
 

Därför är också hela bibliotekssystemets styrka och dynamik beroende av de enskilda 
huvudmännens ambitioner. Det är därför viktigt att man i utformningen av den lokala 
bibliotekspolitiken definierar det egna bibliotekets roll i bibliotekssystemet som helhet.265 

 
Genom intervjuerna har jag fått en uppfattning att informanterna anser att det är en stor 
risk för att diskussioner om ansvarsfördelning och samarbete mellan folkbibliotek och 
skola lätt kan komma att bara röra sig om pengar och då är det stuprören som gäller. 
Vilket betyder risken för att bara se till sin egen budget och att den skall hålla snarare än 
att se till högre målsättningar. En anledning till detta problem anser jag ligga i att 
rektorerna inte varit tillräckligt inblandade i arbetet med biblioteksplanen. I Gotlands 
kommuns biblioteksplan Bibliotek för alla nämns t ex. att under 2007 skall rektorn för 
varje skola vara ansvarig för att det upprättas en lokal plan för varje enskilt 
skolbibliotek.266 Vid intervjutillfällena våren 2007 var ingen av informanterna i 
rektorsgruppen medvetna om detta. 
 
Men konflikter kan enligt nyinstitutionalismen också vara en orsak till förändringar av 
hur en institution fungerar. Därför menar jag att samverkan på förvaltningsplanet inom 
Skola- och Biblioteksgruppen kan om den hålls levande vara en plattform för att 
förverkliga biblioteksplanens intentioner och strategier ute på fältet. Det är viktigt att 
beslut förankras i verksamheten, på skolorna och biblioteken. Att man är klar över vilka 
avtal som skall skrivas på förvaltningsnivå och vilka som skall skrivas på 
rektor/biblioteksfilialnivå. Om utarbetandet av avtal inleds med pedagogiska 
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diskussioner, och diskussioner om vad det egentligen är man vill uppnå för att därefter 
gå in på ansvar och budgetfrågor, vilket flera av informanterna önskar, men få verkar tro 
verkligen skall hända, kan avtalen bli en mötesplats för samverkan och samarbete. Om 
implementeringen av biblioteksplanen lyfter fram de svåra frågorna i ljuset och de 
verkligen börjar diskuteras kan en förändring och utveckling komma till stånd. 
 
De integrerade biblioteken är både ett problem och en möjlighet. Problemen handlar 
både om bibliotekets roller och uppdrag och om vem som skall betala samt vara 
huvudman för verksamheten och de anställda. Detta är en svår fråga för Gotlands 
kommun, något som har uppenbarats i diskussioner och i faktisk nedläggning av ett 
integrerat bibliotek och svårigheterna att genomföra uppbyggnaden av flera andra. 
Möjligheten ligger i ett bättre utnyttjande av kommunens resurser och en möjlighet att 
ha kvar biblioteksservice även för landsbygdens innevånare. Detta är frågor som inte 
har några självklara svar men som en närmare och mer konstruktiv samverkan mellan 
förvaltningarna förhoppningsvis så småningom kan lösa. Men här menar flera 
informanter att det viktiga är att försöka ha en helhetssyn och att arbeta för att nå 
gemensamma mål. Att vara konkret i diskussionerna för hur arbetet skall fungera och 
hur man skall kunna leva upp till alla folk- och skolbibliotekets målsättningar utan att 
några blir åsidosatta, samt att bara genomföra en fullständig integrering där det är den 
bästa lösningen, för alla parter, inte enbart för att spara pengar. En argumentation som 
också är genomgående i den litteratur som finns om integrerade bibliotek. 
 
6. Förslag till fortsatt forskning 
När man arbetat med ett ämnesområde under en längre tid väcks ständigt nya frågor och 
man får idéer om vad man skulle kunna forska vidare kring. Några av dessa idéer skulle 
jag vilja presentera här med förhoppningen att de kan ge inspiration till nya 
undersökningar och uppsatser. 
 

•  Hur arbetas en biblioteksplan fram och vilka hänsyn tas till olika intressen när 
man författar en plan. Man skulle t ex. kunna undersöka maktstrukturer inom en 
biblioteksplanegrupp, vilka grupper och intressen spelar störst roll vid beslut om 
vad som slutligen skall stå i planen. Hur förändras den under processens gång 
och varför. 

• Efter att en biblioteksplan används och reviderats under ett antal år skulle det 
vara intressant att undersöka om skol- och folkbibliotekens roller blivit lättare att 
definiera och ansvarsområdena blivit klarare. Med hjälp av institutionella teorier 
skulle man också kunna titta på om institutionaliseringen av de olika 
förvaltningarna stärkts, eller om samarbetsformerna institutionaliserats.  

• Blir biblioteksplanerna levande planer som utvecklas och revideras och 
framförallt används eller blir de döda skrivbordsprodukter. 

• Samverkan inom kommuner som har de båda funktionerna utbildning och 
bibliotek under samma förvaltning. Är problemen de samma eller andra? Är 
rollerna lättare eller svårare att urskilja där?  
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7. Sammanfattning och efterord 
7:1 Sammanfattning 
Undersökningens syfte har varit att genom att göra en intervjustudie bland 
skolbiblioteks- och folkbibliotekspersonal samt rektorer lyfta fram förekommande 
föreställningar om skol- och folkbibliotekens roller. Jag ville också undersöka vilka 
föreställningar om ansvarsfördelning, samarbete och samverkan som finns, när det 
gäller barn- och ungdomsverksamheten inom Gotlands kommun och vilka problem och 
möjligheter som samverkan mellan dessa institutioner skapar.  
 
Konkretisering av problemställningen har skett genom dessa frågeställningar: 

a. Hur anser de olika intressegrupperna att ansvarsfördelningen för arbetet med 
barn och ungdomar skall se ut mellan folk-, skol- och gymnasiebibliotek i 
kommunen?  

b. Hur definierar de sina egna och de andra intressegruppernas roller?   
c. Vilken inställning till och vilka förväntningar har de på varandra?  
d. Vilka problem och möjligheter finns för en samverkans process? 

 
För att få svar på mina frågor har jag jobbat med kvalitativa intervjuer av en 
informantgrupp bestående av skolbibliotekarier, folkbibliotekarier, länsbibliotekarien, 
barnkonsulenten, förvaltningschefen för Kultur och fritidsnämnden samt en grupp 
grundskolerektorer inom Gotlands kommun. Alla informanter utom rektorerna har varit 
med och utarbetat Gotlands kommuns biblioteksplan Bibliotek för alla vilken antogs av 
Gotlands kommunfullmäktige i december 2006. 
 
För att hitta bakomliggande orsaker till de svårigheter och möjligheter som finns när två 
förvaltningar och flera olika yrkesgrupper skall samverka runt samma grupp barn och 
ungdomar har jag använt mig av teorier och synsätt från den normativa 
nyinstitutionalismen företrädd främst av James G. March och Johan P.Olsen samt från 
den sociologiska nyinstitutionalismen representerad av Roine Johansson och Ove 
Grape. Enligt de nyinstitutionella teorierna skapas stabilitet inom en institution genom 
att de som tillhör denna socialiseras in i att handskas med problem utifrån en inom 
institutionen godkänd värdegrund. Då värdegrunden eller de olika institutionella logiker 
som institutionerna står för skiljer sig åt kan detta skapa problem då olika institutioner 
skall samverka. Men samverkan och konflikter kan också vara grunden för ett 
förändringsarbete eftersom förändring enligt nyinstitutionalismen kan ske dels genom 
långsam utveckling sk. evolution, men också genom samverkan, ”smitta” eller 
konflikter med omgivningen, t ex. andra institutioner. Det är också genom samspelet 
med omgivningen som institutionens roll och identitet formas.  
 
Resultatet av intervjuundersökningen analyserades genom att informanterna delades in i 
fyra yrkes- eller intressegrupper och deras svar sammanfattades utifrån tre 
temaområden, dessa diskuterades därefter utifrån frågeställningarna.  
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Undersökningen visade att: 

a. Informanterna hade svårt att rent konkret ge en bild av hur ansvarsfördelningen 
mellan skol- och folkbibliotek skulle se ut. I stället är det främst en helhetsbild 
av hur folk- och skolbibliotek skall/vill arbeta med gruppen barn och ungdomar 
som ges av informanterna. 

 
b. Rolldefinieringen mellan folk- och skolbibliotekarier är något otydlig.  
• Folkbibliotekens roll och ansvar när det gäller barn och ungdomsverksamhet är 

mycket vid, den innehåller bland annat; demokratifrämjande, kulturfrämjande, 
läsfrämjande och informationsundervisning.  

• Skolbiblioteket delar dessa mål men de konkretiseras mer genom att huvudmålet 
är att vara en resurs främst för skolans ämnen och genom att integreras i 
undervisningen, arbeta för samma mål som skolan . 

c.  
• Otydlighet i rolldefinitionerna kan orsaka svårigheter att visa varför båda 

sorternas bibliotek behövs, och rektorsgruppen uppfattar inte denna skillnad som 
tillräckligt stark för att anse att man skall satsa på både skol- och folkbibliotek i 
framtiden.  

• Osäkerheten runt vilket ansvar de har och främst problemet att skolbiblioteken 
har få personaltimmar gör att intressegrupperna har förväntningar och krav på 
varandra som inte uppfylls. 

• Stuprörstänkande när det gäller budgetfördelning skapar samarbetssvårigheter.    
Informanterna upplever en stor risk att vid samarbete och samverkan kan 
diskussionen lätt handla om kronor och ören i stället för strategier för 
måluppfyllelse. De ser därför på varandra som problematiska samarbetspartners 
vilket också visas när det gäller synen på biblioteksplanen.  

 
d. Undersökningen visar att eftersom rektorerna inte varit med i 

biblioteksplaneprocessen finns det en risk för att de känner biblioteksplanen som 
ett hot, och bibliotekens önskan om utveckling av skolbiblioteken som ett 
problem snarare än en utmaning, och en chans till att förbättra skolan. En 
svårighet är också att trots att arbetet med barns läsfrämjande och 
informationsökning är en verksamhetsdomän som är gemensam för skola, 
skolbibliotek och folkbibliotekens barnbibliotekarier så är det specifika arbetet 
med det en mycket viktigare fråga för biblioteken än för skolan. Jag tolkar dock 
informanterna så att det i dessa konflikter finns en möjlighet till förändring och 
genom vidare arbete utifrån biblioteksplanen en chans till att tydligare kunna 
definiera sina roller och sitt ansvar när det gäller arbetet med barns och 
ungdomars informationskompetens och läsinlärning. 

7:2 Efterord 
Mitt arbete med den här uppsatsen har gett mig en nyttig inblick i organisationsarbete 
och svårigheter och problem med samverkan inom men främst mellan institutioner, så 
som olika kommunala förvaltningar och mellan bibliotek och skola. Erfarenheter som 
jag tror kommer att vara nyttiga att ha med sig i bagaget i framtiden. Det har varit 
intressant att träffa alla informanterna och jag tackar dem för att de tagit sig tid att 
genomföra dessa långa intervjuer, samt svarat på de e-mail jag känt mig tvungen att 
skicka i efterhand när något varit oklart. 
Tack! 
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Bilagor 
Bilaga 1: Informantbrev 
 
Anette Torgnysdotter Sundblad 
xxx 
xxx 
 
e-mail: xxx 
 
Tel kvällstid: xxx 
Tel dagtid: xxx 
Mobil: xxx 
 
Hej! 
Jag heter Anette Torgnysdotter Sundblad och studerar Biblioteks- och 
informationsvetenskap på distans i Borås. Jag läser nu sista året och det är dags att 
skriva magisteruppsatsen. Jag har valt att fokusera på Gotlands biblioteksplan och 
samverkan mellan folk- och skolbiblioteken. 
 
I min uppsats kommer jag att titta närmare på Biblioteksplanen och målen för arbetet 
med barn och ungdomar. Inför arbetet med det avtal mellan skola och folkbibliotek som 
nämns i biblioteksplanen är jag intresserad av vilka uppfattningar som finns när det 
gäller deras samverkan. Jag har själv arbetat som lärare, och vikarierat som 
folkbiblioteksassistent och skolbibliotekarie och därför har mitt intresse väckts i dessa 
frågor. Anledningen till att jag vänder mig just till Gotlands kommun är att jag bor och 
arbetar här och därför tycker att Gotlands kommun är speciellt intressant. Jag hoppas 
också att mitt arbete skall kunna bli till nytta för dem som skall utarbeta avtalet mellan 
skola och folkbibliotek på ön. 
 
Eftersom du varit med i gruppen som arbetat med biblioteksplanen skulle jag vilja 
intervjua dig. Intervjun beräknas ta ca en timme. Jag önskar banda intervjun, om det går 
bra. Jag kommer att ställa frågor om hur samverkan och samarbetet mellan 
folkbiblioteken, skolbiblioteken och skolan på Gotland ser ut i dag och hur du tycker att 
det skall se ut i framtiden. Jag kommer inte att skriva ut namn på intervjupersonerna i 
min uppsats, men p ga att Gotland är så specifik och att jag önskar att mitt arbete skall 
bli till nytta för just kommunen kommer det antagligen inte att vara svårt för de 
initierade att identifiera intervjupersonerna. Finns det önskemål om att vara helt anonym 
vill jag att ni talar om det för mig. 
 
Jag önskar genomföra intervjuerna under slutet av februari och första delen av mars och 
helst på kvällstid, men har ni andra önskemål så föreslå dem. 
 
Vänligen, 
maila mig ett svar om du är villig att ställa upp eller ej 
samt förslag på tider som passar dig, så hör jag av mig. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anette Torgnysdotter Sundblad 
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Bilaga 2: Intervjumall 
Intervjuguide 

• Tiden intervjun tar (1-11/2 h) 
• Om att vara anonym/eller inte.  
• Att de kan höra av sig till mig om de vill ha sagt något mer 
• Om jag får kontakta dem igen om det är något jag undrar 

Information till informanterna: 
I Gotlands biblioteksplanen framgår det att ”Ett bibliotek för alla” inte betyder att alla 
bibliotek skall vara till för alla människor alltid utan att de olika bibliotekstyperna har 
ansvar för olika delar. Jag undrar vilka delar- hur skall ansvarsfördelningen se ut? Hur 
skall de olika bibliotekstyperna identifiera sig, sätta gränser gentemot de andra 
bibliotekstyperna och hur ser samverkan ut i dag och hur föreställer ni er/ anser ni att 
den borde se ut i framtiden? 
 
Tankar och föreställningar om vad som är folkbibliotekens respektive skolbibliotekens 
ansvar och arbetsuppgifter när det gäller barn och ungdomar i åldern 6-19 år. 
 
Alla frågorna gäller både hur det är i dag och hur de vill att det skall vara. 
 
Ni skall även svara på frågor om den bibliotekstyp ni inte själva tillhör eftersom jag 
även är intresserad av att vilka förväntningar ni har på dem som ni skall 
samverka/samarbeta med. 
 
Frågeområden: 

1. Mål med barn och ungdomsarbetet 
• Folkbiblioteket 
• Skolbiblioteket 
• Vilka är likheterna och skillnaderna i målen mellan de olika bibliotekstyperna?( 

är folkbiblioteket främst till för elever efter skoltid då de är allmänhet, skall 
skolbiblioteket serva elever med material till deras fritidsintressen förutom deras 
skolarbeten?) 

 
2. Konkreta arbetsuppgifter när det gäller barn och ungdomsarbetet 
• Folkbiblioteket förskola, 1-6, 7-9 och gymnasiet 
• Skolbiblioteket förskola, 1-6, 7-9 och gymnasiet  (Bokprat, boksamtal ( 

andra läsfrämjande åtgärder), samarbete med lärare vid temaarbeten, 
undervisning i informationskompetens, pedagogiskt arbete med elever i deras 
skolarbeten, teater, kulturevenemang, som spridare av samhällsinformation, 
demokratiaspekten ) 

• Medier, vad skall finnas på vilka bibliotek (Databaser, datorer med 
internetanslutning, film, musik, faktaböcker för barn och ungdom, kurslitteratur, 
musikalier, musikinspelningar, ljudböcker mm, mjukvara för kreativt skapande). 

 
3. Ansvarsfördelningen 
• Folkbiblioteket- vad skall de göra, vad skall de inte ställa upp på 
• Skolbiblioteket – vad skall de göra, vad skall de inte ställa upp på 
• Ambitionsnivå? 
4. Samverkan/samarbete (hur skall de gå till) 
• Bokutlån mellan de olika bibliotekstyperna (Samordna formerna för detta) 
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• Samarbete runt läsfrämjande åtgärder 
• Ekonomi/Samplanering av bokinköp 
• Samarbete med skolan (genom skolbiblioteket eller utanför?) 
 
5. Samarbete med skolor som inte har skolbibliotek- små skolor, friskolor 
• Har folkbiblioteket ett speciellt ansvar gentemot dem? 
• Hur skall samarbetet med dem se ut? Vad kan de erbjudas respektive skall de 

inte kräva? 
 
6. Skolbokbussen 
• Ett alternativ till skolbibliotek eller ett komplement? 
• Hur skall skolbokbussen samarbeta med skolorna? 
• Kan den vara ett pedagogiskt instrument, eller bara en bokutlåningsstation? 
 
7. Integrerade bibliotek 
• Vad tycker ni om dem? Kan integrerade bibliotek vara både bra skolbibliotek 

och folkbibliotek? Finns det fördelar som just integrerade bibliotek kan ge? 
• Skall fler bibliotek än i dag bli integrerade? Är det en lösning när det gäller 

skolans ovilja att satsa på skolbiblioteken och en lösning för de folkbibliotek 
som hotas av nedläggning? 

• Hur skall de fungera? ( Kan en bibliotekarie/assistent arbeta pedagogiskt och i 
samarbete med lärarna i tex. temaarbetet samtidigt som hon/han skall sköta den 
ordinarie ruljansen? ) 

 
8. Barn och ungdomar är en grupp som skall prioriteras enligt Gotlands kommun. 
Hur går detta ut över andra låntagargrupper? Skall de få ta mer tid än andra grupper 
på folkbiblioteken? Hur skall man prioritera när det blir en resursfråga? 
 
9. Samarbete med skolan 
• Rektorer 
• Lärare 
• Biblioteksråd 
• Var fanns skolans representanter i arbetet med biblioteksplanen? Hur skall man 

få skolan intresserad av biblioteksfrågorna? Satsa på skolbibliotek? 
 
10. Vad tror ni kommer att hända i och med avtalen mellan skola-bibliotek? 

Problem? Tror ni att utarbetandet av ett avtal mellan skola och folkbibliotek kan 
sätta fart på skolans utvecklande av skolbibliotek? Vilka representanter förväntar 
ni skall sitta i arbetsgruppen för detta avtal? 

 
11. Begreppsdefinitioner 

Samverkan 
Samarbete 
Livslånga lärandet 
Informationskompetens 
Biblioteken som kulturfrämjare (vilken kultur, vilka kulturformer?) 

 
Avsluta gärna med en kort sammanfattning av vad som blivit sagt. 
 


