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Abstract: This Master thesis focuses on change conditions and change ambitions in 

Swedish public libraries. I have chosen to focus on three libraries that 

participated in a much-debated developmental project sponsored by the 

Swedish Arts Council almost twenty years ago. The aim of the project was 

to enhance service-quality, increase user-influence over media acquisition 

and library routines, and to redefine the concept of quality in the library 

context.  

 

 I have made comparisons of the conditions and change ambitions between 

the project period 1991-1994 and present day 2009. To do this I have 

analyzed the evaluations of the above-mentioned project and the 

developmental plans that every municipality in Sweden is required to write 

according the library-law of 2004. I have also taken into account the major 

changes in information technology, new legislation of relevance to Swedish 

libraries and restrictions put upon libraries as a consequence of the decline 

in the public economy. 

 

 I have related the change ambitions during the two periods studied to the 

discourse typology developed by Hedemark, Hedman and Sundin (2005). 

My main finding is that the focus of the libraries during the project time was 

on an information management discourse. This is also the case in present 

day but is now supplemented by an information technology discourse. The 

alleged concept of quality is no longer based of traditional values but on 

user demands. To some extent and in relation to minority groups and parents 

of small children one can still see remains of a general education discourse.           

 

Nyckelord: folkbibliotek, biblioteksplan, GÖK-projektet, brukaranpassning, 

 servicekvalitet, samtidshistoria, förändringsambitioner, policy   
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1. Inledning och problemformulering 
 

Det första problemet jag upptäckte när jag ställdes inför uppgiften att skriva en 

magisteruppsats var att jag inte hade den blekaste aning om vad jag skulle undersöka. Vid 

samtal med min handledare fick jag ett förslag som jag nappade på. Förslaget gick ut på att 

jag skulle göra en uppföljningsstudie av GÖK-projektet, som jag aldrig hört talas om innan 

detta ögonblick. Studien skulle enligt förslaget innefatta vad GÖK-projektet varit och hur de 

som deltog i projektet idag ser på dess betydelse och inverkan på bibliotekspolicy och 

biblioteksrutiner. Den metod som jag föreslogs använda mig av var alltså intervjuer med 

personer som varit aktiva inom projektet.  

Jag inledde arbetet med att sätta mig in i vad GÖK-projektet varit. GÖK-projektet var ett 

mycket uppmärksammat praktiskt inriktat förändringsprojekt som genomfördes i början av 

1990-talet och som fick sitt namn efter de tre kommuner som med stöd av Kulturrådet 

genomförde projektet (Göteborg, Örnsköldsvik, Kalmar). 

Jag läste texter om Kulturrådets intentioner och om vad de deltagandes egna intentioner varit. 

Jag tog också del av flera utvärderingar och rapporter. Jag fann att en oerhörd mängd arbete 

och text hade ägnats åt projektet. Min förståelse för GÖK-projektets betydelse ökade. Jag fann 

det ganska egendomligt att jag inte tidigare hört talas om projektet då det varit föremål för en 

omfattande debatt, både när det pågick och långt efteråt. Det blev helt självklart att min 

uppsats skulle utgå från GÖK-projektet. Men fortfarande kvarstod problemet hur mitt arbete 

skulle utformas. 

 

Efter att jag läst in mig på GÖK-projektet kom jag fram till att det inte skulle vara särdeles 

intressant att genomföra ännu en uppföljning med lokalt fokus. Detta har redan gjorts av flera 

olika forskare och författare och vid flera olika tillfällen. Min känsla var att resultatet av en 

sådan studie inte skulle bli relevant i något vidare perspektiv och därför bestämde jag mig för 

att tänka om och försöka finna ett intressantare angreppsätt utan att överge den lovande 

utgångspunkt som jag nu upptäckt. Under detta tankearbete arbetade jag som semestervikarie 

på Svenljunga bibliotek och fann till min förvåning att jag kände igen vissa av rutinerna från 

vad jag läst om i texter om GÖK-projektet. Några av de idéer som då, tidigt 1990-tal, varit 

föremål för en tidvis mycket upprörd debatt hade nu blivit standard och självklar policy.  

Detta var något som fastnade i mitt medvetande och långsamt växte en idé fram. Jag ville göra 

en studie över hur folkbibliotekens policy angående litteraturbestånd och förhållningssätt till 

användare har förändrats över de senaste tjugo åren. Jag såg en möjlighet att använda de 

väldokumenterade GÖK-biblioteken som studieexempel och alltså utnyttja dem som 

fallstudier.  

 

Folkbibliotekens villkor har drastiskt har förändrats under den tjugoårsperiod som jag ville 

studera. Den kontext som styrde och begränsade villkoren för GÖK-biblioteken år 1990 hade 

tjugo år senare förändrats på ett drastiskt sätt. Tillkomsten av bibliotekslagen och kravet på 

biblioteksplaner, utvecklingen inom IT är exempel på detta.  

Jag övergav ganska snart den metod som jag föreslagits använda. Ett viktigt skäl till detta är 

att få av de personer som medverkade vid tillkomsten och genomförandet av GÖK-projektet 

och som jag skulle ha intervjuat fortfarande är verksamma som bibliotekarier eller har lämnat 

sig sina ursprungliga bibliotek. Som redan nämnt är GÖK-projektet mycket väl dokumenterat. 

Jag fann det därför betydligt rimligare att genomföra arkivstudier än att förlita mig på 

minnesbilder som antingen bleknat eller färgats av två decennier av eftertanke och nya 

erfarenheter.  
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Skälet till att jag höll fast vid GÖK-projektet som utgångspunkt var alltså att det var ett 

projekt som berörde något centralt och att det på sin tid uppfattades som nyskapande och 

utvecklande men också av inflytelserika debattörer som något hotande. Projektet väckte 

debatt på nationell nivå. Det är tydligt att GÖK-projektets idéer har haft stark 

genomslagskraft. På många håll tycks vad som för 20 år sedan framstod som revolutionerande 

nu blivit etablerad rutin.  

 

Enligt Sven Nilsson i Kulturens vägar (1999 s 25) når kulturella yttringar popularitet genom 

att möta ett behov. Folkbiblioteken har uppnått en grad av popularitet skulle knappast någon 

försöker förneka. Detta innebär samtidigt att folkbiblioteken måste fortsätta att möta behov 

hos sina brukare för att inte tappa sin position. Den oundvikliga frågan som då måste ställas är 

vilka behov man har mött, vilka man skall möta och på vilket sätt man skall gå tillväga? Detta 

är ett långlivat policydilemma som tvingar folkbiblioteken till kontinuerlig omprövning av 

mål och arbetssätt. 

 

För att kunna skapa en generellt giltig bild av hur folkbiblioteken i Sverige har förändrat och 

utvecklat sin policy under de senaste 20 åren räcker det naturligtvis inte på långa vägar med 

att bara studera tre bibliotek. Policy är här menat som planer och förändringsambitoner. 

Men en fördjupad studie av tre mycket väldokumenterade bibliotek kan ändå ge inblickar i 

denna förändringsprocess och i vilken kontext dessa förändringar genomförts.  

 

2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att med GÖK-biblioteken som exempel undersöka hur 

folkbiblioteken i Sverige har förändrat synen på sin roll och sina uppgifter i samhället under 

perioden 1991-2009. 

En viktig utgångspunkt för mitt arbete har varit antagandet att förändringar vad gäller 

folkbibliotekens policy och arbetssätt i hög grad är beroende av förändringar i den 

samhälleliga och tekniska kontexten. Förändringar i kontexten kan innebära att ledningen för 

folkbiblioteken ställs inför hot, problem och utmaningar som de måste hantera. Passivitet kan 

medföra risker för verksamhetens politiska legitimitet, attraktionskraft och effektivitet.  

Detta antagande har styrt uppläggningen av min studie och vilka typer av information jag har 

sökt. 

 

Studien fokuserar de tre folkbibliotek, som deltog i GÖK-projektet, som fått sitt namn efter de 

deltagande kommunerna Göteborg, Örnsköldsvik och Kalmar.  Efter en kortfattad översikt 

över folkbibliotekens tillkomst och utveckling i Sverige försöker jag teckna en bakgrundsbild 

av de förhållanden och den debatt som rådde inom folkbiblioteksvärlden i Sverige under 

andra halvan av 1980-talet. Huvudstudien fokuserar perioden 1991 – 2009 dvs från den tid  då 

GÖK-projektet planerades och genomfördes till vad jag kallat Biblioteksplanetid.  Jag har 

försökt identifiera viktiga samhälleliga och tekniska förändringar efter GÖK-projektets slut, 

vilka ändrat förutsättningarna för folkbibliotekens verksamhet och som därmed ställt 

biblioteken inför nya utmaningar och möjligheter. 
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Med utgångspunkt från mitt övergripande syfte har jag formulerat två frågeställningar. 

 

1. Hur såg synen på folkbibliotekens roll och uppgifter ut vid de tre GÖK-biblioteken 

under projektperioden ( Läge 1) ?  

2. Hur har synen på folkbibliotekens roll och uppgifter sett ut under Biblioteksplanetid 

(Läge 2) vid dessa tre bibliotek? 

 

Den avslutande analysen syftar till att beskriva vilka eventuella förändringar som skett i synen 

på folkbibliotekens roll och uppgifter mellan Läge 1 och 2.   Stort utrymme ägnas åt 

kontextbeskrivningar, som kan ge tänkbara förklaringar till varför dessa eventuella 

förändringar har skett. 

3. Metodologisk ram  

Den studie jag genomfört sträcker sig över en period på omkring tjugo år. Jag har framförallt 

använt mig av redan publicerat material (böcker, rapporter, utvärderingar, tidningsartiklar, 

internetkällor, offentlig statistik etc). Ett antal magisteruppsatser har utgjort viktiga källor, 

framförallt för de inledande avsnitten.  Jag har inte gjort några egna empiriska undersökningar 

(förutom en intervju) utan utnyttjat möjligheten till vad Bryman (2007 s 208) kallar 

sekundäranalyser av den mycket omfattande information som föreligger om GÖK-biblioteken 

och den kontext de haft att verka i.  Med sekundäranalys avser Bryman att en forskare i stället 

för att genomföra egna empiriska undersökningar utnyttjar data som någon annan redan 

samlat in.  Detta innebär att denna data används för nya analyser styrda av helt eller delvis 

nya frågeställningar.  

 

Genom att jag genomgående kunnat utnyttja material från olika källor, ofta med olika 

utgångspunkter och perspektiv, när jag beskrivit förhållanden och förhållningssätt inom GÖK-

biblioteken anser jag att jag kunnat åstadkomma en rimlig grad av säkerhet in mina utsagor. 

 

Studiet av de tre GÖK-biblioteken är tyngdpunkten i min uppsats. För att kunna ge en 

fylligare bild av hur folkbibliotekens villkor förändrats under den 20-årsperiod jag intresserat 

mig för har det varit nödvändigt att även undersöka och presentera viktiga förhållanden som 

ändrat villkoren för den svenska biblioteksvärlden som helhet. Sedan GÖK-projektet 

initierades i slutet av 1980-talet har det svenska samhällets skakats av två svåra ekonomiska 

kriser. Vidare har det skett tekniska framsteg av revolutionerande betydelse för bibliotekens 

arbetssätt. Introduktionen av till exempel Internet och World Wide Web fick på kort tid ett 

sådant genomslag att det fundamentalt har förändrat tillvaron, inte bara för folkbiblioteken 

utan nästan för mänskligheten som helhet. Det är en milstolpe i den teknologiska utvecklingen 

och därmed en innovation som det är oundvikligt att ha med som en del av denna studie. Vi 

har fått en bibliotekslag som kräver att varje kommun har ett bibliotek och fattar beslut om en 

biblioteksplan. Synen på information har förändrats och nya medier har tillkommit. Allt detta 

bör vägas in vid en analys av folkbibliotekens villkor.  

 

Min undersökning, och min uppsats, är uppdelad i fyra faser. 

 

Fas 1:1985-1990 är tiden omedelbart före GÖK-projektet. I denna del av undersökningen har 

jag försökt göra en översiktlig beskrivning av viktiga delar av den kontext som rådde när 

projektet initierades.  
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Här har jag haft mycket nytta av Sofia Malmbergs magisteruppsats Ett fönster in till den stora 

biblioteksvärlden – en uppsats om GÖK-projektet med tyngdpunkt på Linnéstadens bibliotek i 

Göteborg(1996). Hennes undersökning är mycket gedigen och ger stor insikt i den situation 

som ledde fram till projektet. Jag har även använt mig av Anna Christina Rutqvists Gör det 

lätt för låntagaren – om planeringen av ett nytt huvudbibliotek i Örnsköldsvik (1991) för att 

sätta mig in i Örnsköldsviks situation och Kampenprojektet. En studie av fem bibliotek på 

uppdrag av Statens Kulturråd (1994) av bland andra Hans Holmqvist för att sätta mig in i ett 

av de projekt som föregick GÖK. Anna Christina Rutqvist  var 1974-1994 bibliotekarie i 

Örnsköldsvik och en av de drivande krafterna bakom det förnyelsearbete som bedrevs vid 

huvudbiblioteket i Örnsköldsvik vid 1990-talets början.  Hans Holmqvist var 

kontaktsekreterare vid Högskolan i Borås. 

 

Fas 2: 1991-1994 är en ganska självklar avgränsning då det var mellan dessa år som GÖK-

projektet pågick. Även här har Malmberg (1996) varit mycket användbar. Jag tog kontakt med 

Kulturrådet och Birgitta Modigh, som var en av de drivande krafterna inför och under GÖK-

projektet. Samtalen med Birgitta Modigh var till stor hjälp. Hon gav mig tillgång till 

opublicerade interna PM skrivna i samband med projektet. Dessa har underlättat förståelsen 

av vilka intentioner, som Kulturrådet hade med projektet. En viktig del av mitt grundmaterial 

har bestått i de utvärderingar som genomfördes både inom de tre GÖK-kommunerna och 

genom en extern expertgrupp som anlitades av Kulturrådet. Även den omfattande och tidvis 

hätska tidningsdebatt som förekom under GÖK-åren har bidragit med viktigt material, inte 

minst vad gäller det samhällsklimat projektet genomfördes i.  

Liksom vad gäller övriga faser har jag också använt mig av officiell statistik framförallt från 

SCB och Kulturrådet.  

 

Fas 3: 1994-2004 var vad jag kallar en mellanperiod mellan GÖK-projektet och 

Biblioteksplanetid (2004-2009). Under denna period skedde avgörande förändringar i 

folkbibliotekens samhälleliga och tekniska kontext. För beskrivningen av dessa förändringar 

har jag i stor utsträckning använt mig av material från tidningar och internet.  

 

Fas 4: 2004-2009 är den sista av mina faser. Jag har valt att benämna denna 

Biblioteksplanetid. Detta för att det sedan 2004 finns ett krav på varje kommun i Sverige att 

skapa en biblioteksplan. I denna del av undersökningen har jag främst använt mig av 

biblioteksplaner som jag hämtat på GÖK-kommunernas hemsidor. Då Göteborgs stad vid 

slutet av den period jag studerar ännu inte fastslagit någon biblioteksplan valde jag att 

genomföra en intervju med bibliotekschefen vid Linnéstadens bibliotek för att få hennes bild 

pågående policydiskussioner och om av vad som väntar i framtiden. Jag har för 

beskrivningarna av förhållanden under denna period även använt mig av bibliotekens 

hemsidor då jag velat undersöka om man kan se effekter av planerna i de presentationer av 

verksamheten som utformats av biblioteken själva som vägledning för brukarna.   

 

 Min övergripande frågeställning gäller en jämförelse mellan förhållanden under fas 2 (1991-

1994) och fas 4 (2004-2009).  

 

I min beskrivning av situationen under de olika tidsperioderna har jag fokuserat de hot, 

problem, utmaningar biblioteken ställdes inför samt de förändringsambitioner som hade högst 

prioritet. 

Med ”hot” avser jag en företeelse som innebär risk för verksamhetens fortlevnad, helt eller 

delvis. Med ”problem” avser jag svårigheter och hinder för att genomföra de uppdrag man 

tilldelats eller åtagit sig. Med ”utmaningar” avser jag nytillkomna och utifrånkommande 
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möjligheter/ krav på genomförbara förändringar. Med ”prioriterade förändringsambitioner” 

avser jag de viktigaste ambitioner inifrån för förändring. 

Jag kommer att använda mig av termen ”brukare” när jag talar om de som besöker 

biblioteken. Detta eftersom många som kommer in på biblioteken idag inte är där för att låna 

böcker eller ens låna någonting alls. Låntagare känns därför som en alltför snäv term och 

besökare för ospecifikt.  

 

I det avslutande avsnittet där jag redovisar en jämförande analys mellan GÖK-tiden och 

Biblioteksplanetid har jag använt mig av begrepp hämtade från den diskursanalys som 

genomförts av Hedemark, Hedman och Sundin i Speaking of users: on user discourses in the 

field of public libraries (2005). Genom att analysera 62 artiklar publicerade mellan 1999-2002 

angående folkbibliotekens förhållningssätt till sina brukare/användare identifierar författarna 

fyra olika diskurser.  

 

I mitt eget försök till svensk översättning kan de fyra diskurserna betecknas som 

folkbildningsdiskursen, pedagogiska diskursen, informationsteknologidiskursen och 

informationshanteringsdiskursen.  

 

Inom folkbildningsdiskursen talar man om brukarna som medborgare och därtill som 

medborgare i behov av vägledning och kulturell fostran. Ett framträdande inslag i diskursen är 

tanken om hög och låg kvalitet. Biblioteket ses som en högborg för det högkvalitativa och är 

sålunda överlägset de mindre bildade medborgarna. Hedemark, Hedman och Sundin menar att 

det finns en risk att denna diskurs leder till en nedlåtande attityd gentemot brukarna.   

 

Även inom den pedagogiska diskursen anses brukaren vara i behov av vägledning och 

utbildning, men det handlar här mera om att man från bibliotekets sida anser att brukarna inte 

själv är medvetna om eller inte kan artikulera vad de söker. Att det finns ett undermedvetet 

eller bara vagt formulerat informationsbehov som endast biblioteket kan förstå och klargöra 

för brukaren. Man talar om brukaren som en person som inte vet sitt eget bästa. Författarna 

menar att man kan beskriva relationen mellan biblioteket och brukaren som ensidigt och med 

brukaren i beroendeställning.  

 

I informationsteknologidiskursen ses däremot inte brukaren som okunnig. Istället anses 

brukaren både ha kunnighet och ansvar och dessutom rättighet att ställa krav på biblioteket. 

Tyngden läggs här på informationsteknologi och bibliotekets effektivitet som central för 

informationssökning och användning av internet etc. Hedemark, Hedman och Sundin ser här 

en risk för att tappa bort övriga delar av bibliotekets uppgifter och de ifrågasätter hur 

demokratiserande internet egentligen är.  

 

Slutligen kommer vi till informationshanteringsdiskursen. I denna diskurs ses brukarna som 

klienter eller kunder. Synsättet är påverkat av marknadsekonomin i det att man ofta talar om 

effektivitet, optimering etc.  

Till skillnad från de övriga diskurserna så är det i informationshanteringsdiskursen biblioteket 

som skall anpassa sig till brukarna. Det är alltså brukarna som sitter inne med ett medvetet 

behov som biblioteket har att göra sitt bästa för att möta. Inköp baserade på förslag eller 

efterfrågan är något som lyfts fram som ett viktigt uttryck för denna diskurs.  

 

Diskursanalys definieras enligt Johannessen och Tufte 2007 s 117) som analys av ”… 

bestämda sätt att prata om och förstå världen eller ett avsnitt av världen.”  Palmqvist (2010), 

som genomfört en diskursanalytisk studie av hur bibliotekarier beskrivs i dagspressen,  
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diskuterar ingående vad en diskursanalys innebär. Med utgångspunkt från texter av bla 

Neumann och Foucault skriver han om begreppet diskurs som framställningsordningar som 

skapar bilder av verkligheten. Genom diskursanalys kan man identifiera och avgränsa 

kategorier för beskrivning av verkligheten. Enligt Bryman är diskursanalysen 

konstruktionistisk  ”...  tonvikten läggs dels på de versioner av verkligheten som uttrycks av 

medlemmarna i den miljö som studeras, dels på hur den verkligheten formas av deras 

tolkningar av den” (2007 s 347). 

 

Jag vill här vara noga med att betona att jag inte genomfört någon egen diskursanalys men jag 

har funnit de diskursbeskrivningar Hedemark mfl presenterat vara högst användbara för att 

karaktärisera  de uppfattningar om folkbibliotekens roll och uppgifter som jag identifierat vid 

de tre GÖK-biblioteken under GÖK-åren respektive Biblioteksplanetid. 

 

4. Folkbibliotekens tillkomst och utveckling – en översikt 
 

Min uppsats har kommit att utvecklas till en studie av hur den kommunala bibliotekspolicyn 

förändrats över den senaste tjugoårsperioden. Min huvudstudie tar sin utgångspunkt i det 

förändringsarbete som genomfördes inom det så kallade GÖK-projektet under det tidiga 

1990-talet. Projektet initierades och stöddes av Kulturrådet men de tre deltagande 

kommunerna hade stor frihet att prova egna förändringsidéer. Detta projekt skulle visa sig 

väcka stor debatt och i vissa kretsar omtalas som mer eller mindre kontroversiellt. Det bör 

påpekas att GÖK-projektet inte var en idé som kom ur tomma intet. Folkbiblioteken och deras 

policy har sedan de grundades genomgått förändringar i en dialektisk process med samhället 

runt omkring dem.  

 

För att förstå den här utvecklingen och de motsättningar och debatter som uppstått under 

processen är det viktigt att ta ett vidare historiskt perspektiv. Jag har därför valt att med 

utgångspunkt i främst Sven Nilssons Kulturens vägar (1999) och Magnus Torstenssons Att 

analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksideerna (1996) teckna en kortfattad 

historik över folkbibliotekens framväxt och utveckling i Sverige. Tonvikten här ligger på 

synen på folkbibliotekens roll och uppgifter i samhället, det vill säga policy. Jag använder 

även av Folkebiblioteket som forvandlingsrum -  Perspektiver på folkebiblioteket i kultur- og 

medielandskapet (2006) en samling texter av olika biblioteksforskare sammanställt av Leif 

Emerek, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen.  

Sven Nilsson är fil. dr. och docent i Litteraturvetenskap vid Lunds universitet.  Han har varit 

verksam som kulturchef i Norrköping och var 1989-1997 stadsbibliotekarie i Malmö.  

Magnus Torstensson är sedan 1975 anställd vid Högskolan i Borås och verksam som 

universitetslektor i Biblioteks- och informationsvetenskap. Han har gjort sig  internationellt 

känd som bibliotekshistoriker. Emerek, Rasmussen och Skot-Hansen är uppmärksammade 

danska biblioteksforskare. 

 

Något jag kommer att visa här är att idéer från de tidigaste biblioteksformerna höll i sig 

väldigt länge till exempel rörande synen på brukarna och hur man såg på deras behov. Jag 

skulle vilja påstå att man från folkbibliotekens sida länge såg på brukarna med en något 

nedlåtande blick. Detta har sin grund i att Sverige vid tiden för de första folkbiblioteken 

(sockenbibliotek) var ett utpräglat klassamhälle och biblioteken från första början främst var 

till för de lägre klasserna. Överklassen i Sverige fick sin utbildning och sitt litterära behov 

uppfyllt på egen väg och för dem fanns egentligen inget behov av offentliga bibliotek.  

Enligt Jochumsen och Rasmussen (2006 s 13) är folkbiblioteket ett ”…barn af det moderne 

samfund…”. Med detta menar de att folkbiblioteket utvecklades eftersom samhället 
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utvecklades. Industrialiseringen och urbaniseringen till exempel är två omvälvande processer 

som även påverkade folkbiblioteken. Denna utveckling är dock inget avslutat utan något som 

fortfarande pågår.  

Folkbiblioteken i Sverige bildades genom en process som pågick under ett antal decennier. 

Startskottet för det som skulle bli folkbibliotek står att läsa i folkskolestadgan från 1842. 

 

”För underhållande av de i skolan inhämtade kunskaperna och synnerligen till befrämjandet 

av en sann kristlig utbildning […] åligge det ock prästerskapet att uppmuntra till inrättandet 

och begagnandet av sockenbibliotek samt därtill föreslå tjänliga böcker” (Folkskolestadgan 

1842 citerad av Nilsson 1999 s 201) 

 

Som framgår av denna uppmaning var det upp till kyrkan att skapa dessa nya bibliotek. Inga 

statliga bidrag utdelades men trots det inrättades under de kommande decennierna 

sockenbibliotek i över hälften av de 2500 socknarna i Sverige. Detta visar på att man, 

åtminstone från kyrkans sida, ansåg det vara av vikt att följa folkskolestadgan och erbjuda 

denna typ av inrättning. En cynisk fråga är här om man ansåg detta vara viktigt för 

människors utbildning och personliga utveckling eller om man helt enkelt ville försäkra sig 

om att alla följde den religiösa institutionens vägledning.  

 

Jag tror inte att jag säger fel när jag menar att upplysningstanken, eller (folk)bildningstanken, 

varit ledande under utvecklingen av folkbiblioteken och till och med avgörande för skapandet 

från första början. Jochumsen och Rasmussen (1996) tar hjälp av Immanuel Kant för att 

klargöra vad upplysningstanken innebär. Kant gav 1783 ut essän Vad är upplysning. I den 

menar han att upplysning är ”… menneskets frigörelse fra dets selvforskylte umyndighed.” 

(citerad av Jochumssen och Rasmussen 1996 s. 14) Kant menar vidare att det är förnuftet som 

skall leda människan framåt och att människan bör våga låta förnuftet leda mot upplysning. 

Men han menar vidare att upplysningen behövs för att utveckla förnuftet. Med andra ord är 

det fråga om en symbios.  

 

Detta är inte definitionen av vad sockenbiblioteken var till för. Där handlade det om att stärka 

den kunskap som inhämtats i skolan med litteratur som, från början, kyrkan valt ut. Men om 

man vidhåller att detta är folkbildning så kan man med andra ord inte dra likhetstecken mellan 

upplysning och folkbildning. Det sockenbiblioteken gjorde var möjligen att avhjälpa den 

egenpåtagna omyndigheten men det var på inget sätt en myndigförklaring ur ett samhälleligt 

perspektiv. ”Folket” skulle ledas vid handen till de rätta böckerna och endast läsa det som 

man från myndighetens sida ansåg vara passande. Som en människa levande i denna moderna 

tid kan man tycka det vara skönt att sådan censur inte längre finns. Men det är inte helt sant. 

Kvalitetsdebatten som fortfarande böljar fram och tillbaka är den moderna formen av denna 

censurerade verksamhet. Det är förvisso långt mellan de två formerna men denna 

beskyddandepolicy är fortfarande vid liv.  

 

Kyrkan hade alltså det övergripande ansvaret varför beståndet kom att domineras av religiösa 

texter. 1867 fick kommunerna möjlighet att ta över ansvaret men till att börja med verkar det 

inte som om man fann det nödvändigt att se över beståndet.  

Ensidighet i urvalet ledde med tiden till att intresset från allmänheten och från myndigheterna 

svalnade något men samtidigt rådde det ingen större risk för nedläggning. Syftet med 

sockenbiblioteken var att tillhandahålla ”nyttiga skrifter” som skulle representera det som 

ansågs vara väsentligt vetande. Detta enligt stadgarna från Hvetlands sockenbibliotek 1863 

(Nilsson 1999 s. 202). Här fanns alltså ett ideal att slå vakt om.  
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Under 1860-talet grundas de första stadsbiblioteken. Dessa skall dock inte missuppfattas som 

med det som vi idag kallar stadsbibliotek. Epitetet ”stad” kommer helt enkelt av det enkla 

faktum att biblioteken fanns i städer istället för på landsbygden som sockenbiblioteken. Det 

var bildningsliberala borgare, liberala arbetarföreningar och föreläsningsföreningar som var 

ledande i arbetet.  

 

Om vi tar Stockholm som ett exempel så skapades här flera olika mindre bibliotek. Förutom 

ett antal församlingsbibliotek inrättades även bibliotek av brukarna själva. Det fanns snart 

även privata bibliotek som hyrde ut böcker mot avgift. Stockholms läsesalong är ett känt 

exempel. Där låg tyngden på skönlitteratur. 

Arbetarrörelsen och i viss mån även andra folkrörelser ansåg dock ganska snart att urvalet på 

de borgligas kommunala bibliotek och sockenbiblioteken var alltför ensidigt. Bland annat såg 

man det som en uppenbar brist att inte samhällskritisk skönlitteratur, politiskt radikala skrifter 

och socialistiska skrifter fanns att tillgå. Därför bestämde man sig för att bilda egna samlingar 

som låg närmre den egna verksamheten. Det socialdemokratiska förbundets bibliotek i 

Stockholm var det största av dessa bibliotek (Nilsson 1999 s. 203). Flertalet av samlingarna, 

framförallt de som bildats i studiecirklar, byggdes upp främst av gåvor och avgifter. I 

studiecirklarna köpte deltagarna själva in böckerna till den aktuella kursen och efter att kursen 

avslutats skänktes böckerna till den gemensamma samlingen.  

 

Sockenbibliotek, arbetarrörelsens bibliotek och de kommunala (borgliga) biblioteken hade 

alla gemensamt att de syftade till bildning av de som nyttjade samlingarna. Politiska 

förändringar skedde i riket och man ville skapa ansvarskännande medborgare som på ett 

bildat sätt kunde delta i arbetet. I början av 1900-talet beslöt riksdagen att ett bibliotek i varje 

skoldistrikt skulle få bidrag från staten. Föreningsbibliotek kunde även de få bidrag (Nilsson 

1999 s. 203-204).  

En av de viktigaste förespråkarna för införandet av de moderna folkbiblioteksidéerna var 

Valfrid Palmgren (Torstensson 1996 s 12). Hon var  e.o biblioteksamanuens på Kungliga 

biblioteket i Stockholm och hade under en studieresa till USA under tidigt 1900-tal beskådat 

det system som där byggts upp. Hon förde intrycken med sig och inledde sitt arbete med att 

förändra de svenska biblioteksförhållandena. Hon utsågs 1911 till att bli ledamot av en statlig 

utredning och  när betänkandet presenterades yrkade hon för att man efter public library–

modellen borde slå samman de olika bibliotekssystemen till större offentliga bibliotek 

(Nilsson 1999 s. 204-205).  

I utredningen skrev hon bland annat att dessa bibliotek: 

 

”… bör vara organiserat på ett sådant sätt att det blir en bildningsanstalt icke blott för de 

breda lagren, utan äfven för den bildade medelklassen […] Det skulle upptaga 

folkbibliotekets uppgift att tillhandahålla förströelselitteratur och populärvetenskaplig 

facklitteratur, men det bör därjämte tillgodose behofvet af litteratur af högre vetenskapligt 

värde, framför allt inom sådana kunskapsområden, som stå det dagliga lifvets kraf i samhället 

nära” (Torstensson 1996 s 16).   

 

Utredningen startade en process som syftade till att göra verklighet av åtminstone delar av 

Palmgrens vision. En viktig sak att påpeka är att hittills i historien har förändringar kommit 

utifrån biblioteksvärlden, till exempel från kyrkan och kommunerna. Från och med Palmgren 

blir även bibliotekarierna själva policybildande. Förvisso spreds denna entusiasm inte med 

stormsteg men det är likväl en milstolpe som är väl värd att notera.   

Stockholms stadsbibliotek var ett av de första i Sverige där de olika bibliotekssystemen 

samlades under ett och samma tak. Detta är ett tydligt bevis för att Palmgrens idéer inte 



 

 

12 

omedelbart accepterades och genomfördes. Hennes tankar presenterades som ovan nämnt 

1912, Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 (Torstensson 1996 s. 17). Enligt Nilsson 

(1999 s 205) var dock succén omedelbar. På bara några år steg utlåningen från 400 000 till 1,3 

miljoner per år. Men detta innebar inte att allt var väl och problemfritt. Nilsson (1999 s 205) 

refererar Johan Svedjedal (Bokens samhälle). Svenska bokförläggarföreningen och svensk 

bokmarknad 1887-1943 I-II 1993) som menar att det uppstod motsättningar när systemen 

fördes samman. Motsättningar mellan kraven på kundanpassning, uppfostran och 

folkbildning. Med andra ord är frågan om folkbibliotekets roll lika gammal som 

folkbiblioteken själva. En konflikt som skulle visa sig mycket svårlöst och som var en stor del 

i debatten före, kring och efter GÖK-projektet. Vem skall folkbiblioteket vara till för? På 

vilket sätt skall behovet hos denna målgrupp mötas? Jag skall senare visa att dessa frågor 

ännu icke är besvarade men att GÖK-projektet varit viktigt i att föra diskussionen och 

utvecklingen för folkbiblioteken framåt.  

 

I de folkbibliotekskunnigas betänkande 1949, kan man läsa att biblioteket skall ställa material 

för tankar och idéer till förfogande. Detta inkluderar böcker, tidningar, kartor, bilder, film och 

grammofonskivor. De ansvariga skall välja ut materialet så att det på bästa möjliga sätt skall 

möte medborgarnas behov. Dock skulle man göra detta inom vissa konstnärliga ramar. Man 

skulle se till så att så många medborgare som möjligt skulle komma i kontakt med värdena 

som biblioteket representerade. Samt samarbeta med övriga kulturella institutioner i samhället 

(Nilsson 1999 s 207). Nilsson nämner inte om detta betänkande ledde till något beslut men 

han slår fast att det som beskrivs är basfunktionerna för folkbiblioteken. Vissa delar av 

beskrivningen är fortfarande aktuell idag men man kan tydligt se den folkbildande tendensen i 

texten. Man skall möta behovet men det är personalen som skall välja materialet.  

Under 60- och 70-talet breddas verksamheterna till att bland annat inkludera uppsökande 

arbete, exempelvis Boken kommer. Man vill från bibliotekens sida lämna något av den 

folkbildande ansatsen bakom sig och istället bli till ett kulturcentrum där barn- och 

ungdomsverksamhet är prioriterat.  Jag tycker mig kunna se den röda tråden som leder fram 

mot biblioteket som mötesplats (Nilsson 1999 s 207-208).  

 

Jochumsen och Rasmussen (1996) menar att en avtraditionalisering av folkbiblioteken visade 

sig tydligt i slutet av 1960-talet. Fram till dess hade upplysningstanken dominerat 

folkbibliotekens verksamhet. Boken var mediet framför alla andra och kvalitetsbegreppet var 

mer eller mindre universellt. Men i slutet av 1960-talet började yngre bibliotekarier göra sina 

röster hörda i protest mot systemet. De ville bland annat ändra kriterierna vad gäller kvalitet 

från kanonbasering till att utgå från brukarnas enskilda behov och genomföra en anpassning 

till hur brukarna faktiskt använde folkbiblioteket. Sådana åsikter resulterade i att det 

likformade nationella bibliotekssystemet började brytas ner till förmån för lokala versioner. 

För det praktiska arbetet vad gäller till exempel förmedling innebar detta bland annat att 

bibliotekarierna började ta hänsyn till skillnader mellan enskilda brukare. Tidigare hade 

grundsynen varit att ingen skillnad skulle göras för att garantera att alla behandlades lika. Det 

nya synsättet medförde att exempelvis språkbarriärer blev något som bibliotekarierna fick i 

uppgift att hantera. Det medförde också att folkbiblioteken öppnade sig mera för att ta in 

populärlitteratur i sina samlingar och de blev till någonting mer än ett center för upplysning. 

De började också betraktas som kulturcentra och mötesplatser (Jochumsen och Rasmussen 

1996 s 18).  

 

Den stora skillnaden här gentemot tidigare former av folkbiblioteksverksamhet är att 

folkbiblioteket plötsligt började arbeta för att finnas till för brukarna. Man kan argumentera 

att folkbiblioteken alltid funnits till för brukarna och detta är förvisso sant. Men den praktiska 
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verksamheten hade hela tiden varit sådan att brukarna fick anpassa sig efter det som 

biblioteket fann lämpligt och lydigt följa de anvisningar som bibliotekarierna gav i den 

likformade förmedlingen. Men detta började nu alltså att brytas ner. Biblioteket skulle 

anpassa sig efter brukarna. Detta är en enormt viktig milstolpe på vägen mot GÖK-projektet 

och en rentav extrem förändring i policy.  

 

Jochumsen och Rasmussen (Ibid s. 21) menar att upplevelsen av folkbiblioteket har fått 

betydelse. De tar upp två amerikanska ekonomer, Joseph Pine och James Gilmore, som 1999 

gav ut en bok kallad The experience economy – Work is a theatre and every business a stage. 

I denna bok för författarna fram en poäng som säger att klassiska konkurrensmedel som pris 

och kvalitet och service inte längre räcker till i den globala ekonomin. Framtidens ekonomi, 

enligt Pine och Gilmore, kommer styras betydligt mer av upplevelsen. Jochumsen och 

Rasmussen tar upp kaffe som ett exempel. En näve kaffebönor kostar inte särskilt mycket. 

Beroende på hur den paketeras kommer priset att öka x antal kronor. Sitter du däremot på ett 

café och beställer du en kopp kaffe får du betala ett visst pris för upplevelsen. Sitter du 

dessutom på ett café intill någon sevärdhet, exempelvis Eiffeltornet, får du sannolikt betala ett 

ännu högre pris. Denna upplevelseprincip, menar Pine och Gilmore, är en relativt universell 

regel.  

Man kan argumentera att folkbiblioteket är finansierat av offentliga medel och därmed inte är 

en del av den marknad som Pine och Gilmore talar om. Men, som Jochumsen och Rasmussen 

påpekar, (Ibid s 21) så har folkbiblioteket att konkurrera med andra kulturella institutioner och 

därför måste folkbiblioteket anpassa sig för att lyckas få brukarnas uppmärksamhet. 

 

En viktig förändring som folkbiblioteken enligt Jochumsen och Rasmussen genomgått vad 

gäller policy består i skiftet från värderationalitet till målrationalitet. De väljer att definiera 

dessa rationaliteter enligt Max Weber som menar att den värderationella handlingen ”…styres 

af et sammenhaengende system af vaerdier og forestillinger om ’det gode liv’.” översatt till 

folkbiblioteken i Sverige kan vi se den värderationella modellen på bland annat 

sockenbiblioteken och den attityd som genomsyrade dessa. Det vill säga föreställningen om 

att man skulle bilda folket med ”nyttiga böcker” som valdes ut av en eller flera auktoriteter. 

Den målrationella handlingen kännetecknas av ”… et rationalt valg af mål og middel…”. 

Båda dessa former av rationalitet är versioner av policy (Ibid 2006 s. 15).   

Författarna menar att folkbiblioteken i viss mån har kvar sin värderationalitet men att 

moderniseringen av folkbiblioteken mer och mer har fört in verksamheten på en instrumentell 

målrationalitet. De menar alltså att utvecklingen skett och sker i spänningsfältet mellan den 

humanistiska värderationaliteten och den instrumentella målrationaliteten (Ibid s. 15). Med 

andra ord har folkbiblioteken gått från att ha en verksamhet som syftade till bildning med 

litteratur som valts ut för ändamålet till att bli centra för en verksamhet som styrs av ett 

instrumentellt behov. Det bör dock åter påpekas att den folkbildande önskan som funnits med 

från början inte helt har bytts ut utan snarare utvecklats och kompletterats med andra 

verksamhetsformer. 

 

En följd av denna utveckling är att varje folkbibliotek nu har en relativt stor valfrihet i hur 

man vill utveckla sin verksamhet. Man hamnar då väldigt lätt i interna debatter angående de 

olika aspekterna av folkbiblioteket. Kvalitetsdebatten är ett väldigt tydligt exempel på detta. 

Kvalitetsbegreppet är ett väldigt luddigt begrepp och det råder delade meningar om vad som 

egentligen kan godkännas som god kvalitet. Flera bibliotek har försökt att lösa detta genom att 

avstå från litteratur som de menar är till exempel antidemoratiskt eller våldspornografiskt. 

Men detta riskerar att väcka en ny debatt, nämligen om folkbiblioteket egentligen har rätt att 

censurera på det sättet (Ibid 2006 s. 19).   
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5. Resultatredovisning 
 

Detta kapitel knyter direkt an till den beskrivning av uppsatsens syfte och frågeställningar 

som ges i kapitel 2. Resultatredovisningen är strukturerad i enlighet med den fasindelning 

som beskrivs i kapitel 4.  Beskrivningar i avsnitt 5.1 och 5.3 avser den kontext folkbiblioteken 

hade att verka i åren omedelbart före GÖK-projektets tillkomst respektive åren närmast före 

biblioteksplanernas tillkomst.  Mina två frågeställningar bildar utgångspunkt för texterna i 

avsnitt 5.2 respektive 5.4. 

5.1 Fas 1: 1985- 1990. Åren omedelbart före GÖK-projektet.  
 

Viktiga källor för detta avsnitt är Sofia Malmbergs Ett fönster in till den stora 

biblioteksvärlden – en uppsats om GÖK-projektet med tyngdpunkt på Linnéstadens bibliotek i 

Göteborg(1996), Anna Christina Rutqvists Gör det lätt för låntagaren – om planeringen av 

ett nytt huvudbibliotek i Örnsköldsvik (1991) och Kampenprojektet. En studie av fem bibliotek 

på uppdrag av Statens Kulturråd (1994) av bland andra Hans Holmqvist. 

 

Under 1970-talet och in på 1980-talet nådde folkbiblioteken en höjdpunkt popularitet. Men i 

mitten av 1980-talet hände någonting. Utlåningen på folkbiblioteken började dala alltmer 

kraftigt. Den totala utlåningen av böcker minskade under 1980-talet med ungefär 10 miljoner 

volymer dvs med mer än 10% (Folkbibliotek 2008). Det var framförallt utlåningen av 

skönlitteratur för vuxna som minskade. Den minskade utlåningen innebar ett trendbrott efter 

en ökad utlåning allt sedan 60-talet och ställde biblioteken inför en helt ny situation där 

alltfler såg det som nödvändigt med aktiva åtgärder (Malmberg 1996). 

Det bör dock påpekas att bilden inte var helt entydig. Under samma period ökade utlåningen 

av AV-media, dock från en rätt låg nivå (Folkbibliotek 2008). 

Den minskade utlåningen föranledde analyser av tänkbara orsaker till de nedåtgående 

kurvorna till exempel av Sandberg, som diskuterar biblioteket som serviceföretag från ett 

användarperspektiv. (Rutqvist et al, 1991). Dålig men även oönskad service gör biblioteket 

ogästvänligt och skapar motstånd mot att gå dit menar Sandberg som skriver att det ännu vid 

90-talets början fanns en utbredd omedvetenhet bland bibliotekspersonal både om vilka deras 

brukare egentligen är och vilka specifika syften verksamheten har. Därmed saknades 

förutsättningar för en effektiv marknadsföring av bibliotekets tjänster. Sandberg förordar 

renodling och specialisering, att nischa verksamhet till effektiv bokutlåning. 

 

Malmberg (1996) diskuterar ingående en annan tänkbar orsak till den sjunkande utlåningen 

nämligen ökad konkurrens genom att människor hade fått lättare att få tag på skönlitteratur 

även på andra håll än ”bara” på folkbibliotek och hos bokhandlare.  Boken hade blivit en vara 

som såldes lite varstans. De bokintresserade kunde alltså gå ut för att handla mat och som en 

bonus få med sig en bok som intresserade dem. Nya möjligheter öppnades och gamla fick 

stryka på foten. Malmberg tror dock att boken som medium inte förlorade sin attraktionskraft. 

Däremot reducerades bibliotekens ställning som förmedlare av litteratur. Köp ersatte i ökad 

utsträckning lån. Däremot kom en reell konkurrens från nya medier. Det var vid mitten av 

1980-talet som video-filmen och videobandspelaren inledde sitt segertåg. 

 

Bibliotekens problem belystes ingående när Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi  

hösten 1989 presenterade en rapport om det ekonomiska läget för svenska folkbibliotek.  
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Rapporten visade på en mycket negativ tendens för de svenska folkbiblioteken. Färre utlån 

och en ökad kostnad per utlånad bok. ESO-rapporten förordade en effektivisering av 

verksamheten (Malmberg 1996).  

När sedan botten gick ur den svenska ekonomin i början av 1990-talet och kommunerna fick 

allt mindre pengar att sprida ut till sina institutioner blev folkbiblioteken än mer utsatta. 

 

De ökade kraven på kostnadseffektivitet innebar bland annat att intresset för mått på 

resursanvändningen ökade. Man diskuterade bland annat hur beståndet utnyttjades, hur ofta 

varje volym lånades ut (cirkulationstal). Ett cirkulationstal innebär att man dividerar antalet 

lån med det faktiska mediebeståndet. Genom denna uträkning får man fram en snittsiffra på 

hur ofta en viss volym har varit utlånad under ett år. Detta begrepp infördes i Sverige av 

Anna-Lena Höglund som vid tillfället var länsbibliotekarie i Kalmar (Lundqvist 2008). 

 

Sparprogram och nedläggningar inleddes.  Enligt Malmberg ”... var biblioteken en av de 

verksamheter som drabbades hårdast av kommunernas sparprogram” (Malmberg 1996 s. 34). 

I denna tid av nyliberalism fördes det även fram ideer om att lägga ut kommunala bibliotek på 

entreprenad. Ett välkänt exempel är Åre kommun. Men all aktion leder till reaktion och denna 

kom ifrån flera håll. Sveriges författarförbund genomförde 1992 en stor kampanj till stöd för 

biblioteken. Ett av kraven var att riksdagen skulle ta beslut om en bibliotekslag (Malmberg 

1996). 

 

Debatten om bibliotekens syfte och organisation hade pågått inom biblioteksvärlden många år 

innan utlåningskurvan först planade ut och sedan början vika neråt. Redan under en SAB-

konferens 1981 fördes det fram förslag om att folkbiblioteken borde se över både sin 

inköpspolicy och sin hylluppställning. Åsikter framfördes om att biblioteken borde försöka 

arbeta för att stimulera brukarna till att i högre grad använda det som redan erbjuds i form av 

olika media (Malmberg 1996). 

Denna diskussion om bibliotekens roll och funktionssätt intensifierades under trycket av de 

växande ekonomiska problemen. Etablerade rutiner och tankesätt ifrågasattes alltmer och flera 

förändringsprojekt drogs i gång.  

 

1987- 1988  genomfördes projektet ”Nödslakt av heliga kor” i Örebro län. Syftet var att 

åstadkomma förändringar i bibliotekens yttre och inre arbetssätt. En av anledningarna till 

projektet var funderingar bland kulturchefer mfl om en eventuell konflikt mellan låntagares 

efterfrågan och kulturpolitiskt betingade kvalitetskrav. I förutsättningarna för projektet ingick 

även frågan om vad som kunde vara en rimlig storlek på ett mediaanslag.  

 

”Avsikten med projektet var inte i första hand att ´att få fler att läsa mer´, utan i stället att 

finna nya vägar för bokinköp och nya metoder för överblick över bokutgivningen. Det 

antyds att det inom biblioteksvärlden finns åtskilliga ´heliga kor´ som hindrar 

bibliotekspersonalen från att arbeta rationellt och har låntagarens bästa för ögonen. Man 

ansåg att problemet med bibliotekens målsättning är om den skall styra verksamheten 

eller om målsättningen skall styras av de inre rutinerna”. (Malmberg 1996 s. 28)  

 

Samtliga kommuner i Örebro län deltog och utformade sin förändringsverksamhet på egna 

villkor och utifrån egna behov. Statens Kulturråd gav ekonomiskt stöd till fortbildnings- och 

kreativitetsdagar men inte till projektverksamheten vid de enskilda biblioteken. Avsikten var 

att stödja förändringar som kunde genomföras inom givna ekonomiska ramar.  
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Några exempel på förändringar som prövades: nya former för mer attraktiv  marknadsföring 

och exponering av böckerna, indelning av biblioteksytan med olika zoner för olika typer av 

litteratur. Båda ideerna kom att utvecklas vidare inom GÖK-projektet (Malmberg 1996). 

 

Hösten 1989 startade ett annat uppmärksammat projekt som fick det provocerande namnet 

”Kampen mot de räta linjernas tyranni.” Det var från början ett metodutvecklingsprojekt 

initierat av en grupp barnbibliotekskonsulenter under ledning av Birgitta Ahlén, Uppsala. 

Projektet handlade till en början bara om barnverksamheten och ”... syftade till att undersöka 

om ett kontinuerligt förändringsarbete fungerar som en metod att utveckla folkbibliotekens 

förmedlingsverksamhet”. Man ville i högre grad än hittills utgå från brukarnas perspektiv och 

undanröja olika organisatoriska hinder för att smidigare och enklare anpassa verksamheten till 

låntagarna behov och önskemål. Efter hand vidgades projektet till att omfatta biblioteket i sin 

helhet och inte bara barnbiblioteksdelen. Statens Kulturråd beviljade 480 000 kr som stöd till 

detta treåriga projekt som genomfördes 1989 - 1992. Medlen användes för 

seminarieverksamhet och erfarenhetsutbyte under projektets gång Vid starten hade 22 

bibliotek anmält intresse för att delta, varav 12 deltog under hela projektperioden. En grupp 

forskare vid Högskolan i Borås följde tre av biblioteken från 1990. Senare tillkom ytterligare 

två bibliotek. (Holmqvist, et al 1994 s. I) 

 

”De flesta av de deltagande biblioteken genomförde ommöblering av bibliotekslokalerna, 

uppbrytning av det traditionella SAB-systemet samt en mer eller mindre omfattande gallring 

och magasinering av sina samlingar.” (Malmberg 1996 s. 30) 

 

Boråsgruppen summerar i sin utvärderingsrapport erfarenheterna från Kampenprojektet på 

följande sätt: 

 

”I de fall biblioteken gjort betydande satsningar har man genom projektet fått ett nytt sätt att 

arbeta. Det kan ha gällt allt från olika utställningar eller mindre ommöbleringar till en 

fullständig förvandling av biblioteksrummet med böcker placerade efter genre och inte strikt 

efter klassifikationssystem. Samtidigt har detta arbete lett till en personalutveckling och ett 

annat synsätt på biblioteket och dess arbetssätt, såväl gentemot låntagare som internt. 

Gammalt revirtänkande har kunnat lösas upp. ….Allmänhet och låntagare har överlag 

uppskattat de förändringar som genomförts. En återgång till ett gammalt hierarkiskt 

förhållningssätt verkar helt omöjligt. I det avseendet har Kampenprojektet lyckats.” 

(Holmqvist, et al 1994 s. I) 

  

Allt ledde dock inte till framgång. Utvärderingsgruppen redovisar förhållanden som minskat 

förutsättningarna för spridning av projektens erfarenheter. Enligt Boråsgruppen består 

bristerna i att man inte lyckades med att förverkliga flera centrala intentioner. När projektet 

designades baserades det på tre grundpelare. För det första en serie seminarier. För det andra 

ville man bygga upp ett nätverk för att kunna utbyta erfarenheter från olika projekt mellan 

biblioteken. För det tredje ville man skapa en ”idékatalog” där man skulle förvara register 

över genomförda projektidéer.  

Boråsgruppen menar att varken nätverket eller idékatalogen lämnade idéstadiet. 

Anledningarna till att man misslyckades är många och skiljer sig åt mellan biblioteken som 

deltog i projektet. Kampenprojektet fokuserade erfarenheter hos bibliotekspersonal ”på 

golvet” snarare än hos ledningen. Det vanligaste problemet tycks ha varit svårigheter för 

personalen att göra omprioriteringar från invanda dagliga rutiner till att delta i projektet. 

Förutsättningar för framgång var att personalen deltog frivilligt och engagerade sig i 

förnyelsearbetet. Vid flera tillfällen misslyckades detta och då inte bara på grund av bristande 
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engagemang på grund av prioriteringssvårigheter utan även på grund av yttre faktorer såsom 

omorganisationer inom kommunen (Holmqvist, et al 1994 s. II, 2, 4). 

 

5.2 Fas 2: 1991-1994. GÖK-projektets tillkomst och genomförande. 
 

För denna fas har datainsamling och resultatanalys styrts av frågeställning 1: Hur såg synen 

på folkbibliotekens roll och uppgifter ut vid de tre GÖK-biblioteken under projektperioden? 

 

Jag beskriver vilka förändringsambitioner de tre GÖK-biblioteken hade vid projektstarten 

samt hur dessa ambitioner förändrades under GÖK-tiden.  

Även här har Malmbergs omfattande magisteruppsats varit en viktig källa, dock främst vad 

gäller  Linnéstadens bibliotek. Andra viktiga källor för avsnittet är interna PM från 

Kulturrådet, samtal med Birgitta Modigh, Rolf Appelqvists Vad händer i Kalmar, Dickens 

och Rutqvists Stadsbiblioteket i Örnsköldsviks kommun och Comediarapporten. 

 

5.2.1 GÖK-projektets tillkomst 
 

Mot bakgrund av 1980-talets biblioteksdebatt och erfarenheter från de ovan nämnda projekten 

gick Statens Kulturråd vidare och avsatte pengar för ytterligare förnyelseprojekt med syfte att 

hjälpa folkbiblioteken ur svårigheterna. Det är dessa pengar som senare kom att användas för 

anslag till GÖK-projektet (Malmberg 1996). 

 
Enligt ett odaterat internt PM från Statens Kulturråd, skrivet av Kulturrådets 

projekthandläggare Birgitta Modigh, föddes idén till GÖK-projeketet ur den situation som 

Sveriges bibliotek och flera andra offentliga institutioner befann sig i vid slutet av 1980-talet. 

Hon skriver det var en omtumlande tid för biblioteken med ökade krav på effektivitet, 

omorganisationer inom kommunerna, nedskärningar och nedläggningar. Samtidigt med allt 

detta använde fler och fler brukare biblioteken för sina studier, nya medier innebar nya 

utmaningar och nya krav. Brukarinflytande blev ett slagord. Bibliotekens roll ifrågasattes.  

I en artikel i Biblioteksbladet (Modigh 1993) kan man läsa om Kulturrådets satsning på 

verksamhetsutvecklande projekt av allmänt intresse. Kulturrådet menade att projekt som sker 

helt i egen regi, med egna medel, till exempel för intern utveckling av personalen naturligtvis 

kan ha stor betydelse för det enskilda biblioteket. Men erfarenheterna från sådana projekt 

sprids sällan till andra bibliotek. Dessutom är sådan försöksverksamhet förbehållen de få 

bibliotek som har råd med det.  

Alltså erbjöd nu Kulturrådet ekonomiskt stöd för mer kostsamma förnyelseprojekt. För att 

möjligheterna till erfarenhetsutbyte och spridning skulle projekten genomföras i samverkan 

med andra bibliotek. Modigh skriver vidare att man såg det som en viktig uppgift för 

Kulturrådet att visa på olika förhållningssätt bibliotekets uppgifter och arbetssätt. Hon 

påpekar att det inte är ovanligt med ett visst motstånd mot att testa annorlunda arbetsmetoder. 

Det krävs därför ideer och inspiration utifrån för att åstadkomma en nödvändig förnyelse. 

 

Modigh betonar att GÖK-projektets huvudsyfte varit att ”... göra biblioteket och dess 

samlingar tillgängliga för besökaren, både den vane och den ovane...” Hon menar att det som 

skulle styra arbetet inom GÖK-projektet var ”Låntagarnas behov av att hitta i biblioteket... 

inte klassifikationssystem eller andra färdiga mallar.” (Modigh 1993 s 84).  I arbete med att 

pröva nya grepp hade de deltagande biblioteken stor frihet. 
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Det faktum att man från Kulturrådets sida ville att erfarenheterna från projektet skulle kunna 

spridas vidare till andra bibliotek tyder på att man redan från början planerat att genomföra en 

utvärdering  

 

Det första sammanträdet med Statens Kulturråd och de tre bibliotek som kom att delta i GÖK-

projektet hölls i februari 1991.  Någon formell utlysning av projektmedlen tycks inte ha skett 

utan Kulturrådet tog vara på spontana initiativ och ideer utifrån. Redan året innan hade 

samtliga bibliotek kontaktat Kulturrådet med önskemål om stöd för lokala utvecklingsprojekt. 

Representanter från biblioteken och Kulturrådet genomförde i november 1990 en studieresa 

till Gütersloh i Tyskland för att ta del av erfarenheterna av försöken med vad som kommit att 

kallas Det tredelade biblioteket. 

Både idéerna om det som kom att bli GÖK-projektet och urvalet av deltagande bibliotek växte 

successivt fram under hösten 1990. Redan existerande förnyelseidéer vid de tre biblioteken 

betydde mycket för GÖK-projektets slutliga inriktning men inga specifika riktlinjer drogs upp 

förrän vid februarisammanträdet. (Malmberg 1996) 

 

Malmberg summerar de riktlinjer så då preciserades för GÖK-projektet i fyra punkter: 

1. Omprövning av kvalitetsbegreppet 

2. Höjning av servicekvalitén 

3. Låntagaranpassning och ökat brukarinflytande 

4. Prövning av vad folkbildningsbegreppet innebär för 1990-talets folkbibliotek 

(Malmberg 1996 s 32) 

 

Dessa förändringsambitioner som ursprungligen hade preciserats i Kalmar antogs som 

gemensamma för samtliga tre GÖK-bibliotek. Biblioteken formulerade dessutom egna 

åtaganden för att ytterligare precisera vad det var just de ville uppnå med projektet. 

 

Appelqvist hävdar att Kulturrådet vid februarisammanträdet 1991 angav ut ett antal möjliga 

praktiska åtgärder:  

1. pröva nya inredningsidéer 

2. snabbare inköp av böcker 

3. bättre fjärrlåneservice 

4. översyn av öppettider 

5. effektivare reservationer 

6. nya idéer för skylting och exponering av böcker (Appelqvist 1993 s 2) 

 

De formella ansökningarna om projektmedel skickades in till Kulturrådet under våren 1991. 

Såvitt jag kunnat finna så inbjöds inga fler bibliotek att delta i projektet. 

 

De yttre ramarna för GÖK-projektet hade alltså bestämts av Kulturrådet i samråd med de 

deltagagande biblioteken. Inom dessa ramar fick biblioteken fria händer att testa de metoder 

som de fann lämpliga. Kulturrådet bidrog med sammanlagd 1 440 000 kr. (Modigh 1993) 

Dessutom förväntades GÖK-kommunerna satsa egna pengar.  

 

Heinz Edmund i Münster hade utvecklat en modell som kallas ”Det tredelade biblioteket” och 

som prövats på flera ställen i Tyskland. Enligt en magisteruppsats från 2003 av Kajsa Bäckius 

baseras Edmunds modell på två hypoteser. Den ena hypotesen innebär att när man utnyttjar 

efterfrågan för att placera ut populära titlar så optimerar man cirkulationstalen. Den andra 

hypotesen innebär att brukarna drivs av ett ”tredje intresse” som riktar sig mot det oväntade 

och irrationella. Möjligen att jämföra med impulsköp i affärer. (Bäckius 2003 s. 16) 
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 Statens Kulturråd såg detta som ett intressant koncept och genomförde i november 1990 en 

studieresa till biblioteket Güthersloh, som gjort sig känt för en välutvecklad tillämpning av 

Edmunds ideer.  I denna resa deltog bibliotekarier från Örnsköldsvik, Kalmar och Göteborg 

tillsammans med representanter för Kulturrådet. Intrycken från denna resa kom att få stor 

betydelse för det förnyelsearbete som senare genomfördes vid GÖK-biblioteken (Dickins, 

Rutqvist red. 1994) (Malmberg 1996). 

 

Studieresor genomfördes även till bibliotek i Danmark men tycks inte ha fått  en så stor 

inverkan på GÖK-projektets utformning, åtminstone så nämns de inte i samma utsträckning 

som Güthersloh. Även de danska biblioteken satsade på att göra sig så synliga som möjligt. 

Glas istället för vanliga väggar gjorde det möjligt för människor utanför att kunna se in och en 

genomtänkt placering av hyllorna gav ytterligare insyn och översyn. Allt för att förenkla och 

locka (Malmberg 1996). 

 

I instruktionen till en utvärdering av GÖK-projektet skrev Birgitta Modigh på Statens 

Kulturråd att ”Avsikten har inte varit att etablera någon gemensam biblioteksstandard, utan att 

visa på olika sätt att bedriva biblioteksverksamhet.”  Det viktiga var att inspirera till 

förändringsförsök (Modigh 1995 s 1). 

 

För mig framstår dock den fjärde av Kulturrådets riktlinjer som den överordnade. Om 

folkbildningsbegreppet ges en ny innebörd så ändras förutsättningarna i grunden för 

bibliotekens uppdrag och efter vilka kriterier biblioteken skall bedömas. Att se brukaren som 

en kunnig person som känner sina behov får helt andra konsekvenser både vad gäller service 

och brukaranpassning än om man ser brukaren som okunnig och omedveten om sina egentliga 

behov. Därmed är det inte primärt ett metodutvecklingsprojekt utan lika mycket ett projekt 

som syftar till omprövning av grundläggande värderingar. 

 

5.2.2 Det tredelade biblioteket  
 

Det kan vara på sin plats att redan här kortfattat beskriva vad Edmunds modell innebär. 

Biblioteket delas upp i tre områden  

Det som först som möter brukaren när han eller hon kommer in i biblioteket är en 

utställningsyta där böckerna placerats med sin framsida väl synlig så att brukarna kan se dem 

istället för de betydligt mera anonyma bokryggar man normalt möter på ett bibliotek. Man 

strävar efter att redan nära entrén göra biblioteket så attraktivt möjligt för de som kommer in. 

I stället för att placera böckerna i enlighet med gängse klassifikation ställer upp dem i 

exempelvis genrer. Man väljer ut böcker som man tror är attraktiva för många brukare och 

man är noga med att byta ut böckerna så att de hela tiden har ett nyhetsvärde även för de som 

besöker biblioteket ofta. Omkring 10-15% av det totala mediebeståndet placeras i detta 

frontområde. 

 

 I nästa område, lite längre in i biblioteket placeras böcker med lägre utlåningsfrekvens, dock 

fortfarande med väldigt stor åtkomlighet för brukarna. Här är det bokryggarna som, med få 

undantag, är det enda som syns. Men å andra sidan så är brukaren inne och han eller hon har 

redan tagit sig förbi frontområdet och har sålunda visat ett intresse större än det spontana. 

”Här hittar man böcker systematiskt uppställda och i bokstavsordning.”(Dickins, Rutqvist red. 

1994 s. 43). Man väljer systematik så att den skall vara så lätt att förstå för brukaren som 

möjligt. 
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Det tredje området är det som oftast kallas för magasinet. I detta område placeras alltså 

böcker med låg utlåningsfrekvens. I Tyskland var även detta utrymme tillgängligt för 

brukarna och så har det i viss mån blivit även i Sverige. (Dickins, Rutqvist red. 1994) 

(Malmberg 1996)  

 

5.2.3 Presentation av de tre GÖK-biblioteken inför projektstarten. 

Kalmar 

Kalmar hade 1992 56 498 invånare varav 31 000 bodde i tätorten.   

Kalmars stadsbibliotek inrättades 1922 med den så kallade Rosénska samlingen som grund 

och är det äldsta av de tre GÖK-biblioteken. Kalmar är en stad med lång tradition av kunskap 

och utbildning. Huvudbiblioteket är även länsbibliotek och har sålunda det största 

bevarandeansvaret i länet. Sjunkande besökssiffror under en följd av år hade gjort att 

politikerna fryst biblioteksanslaget och det fanns hot om nedskärningar om inte trenden 

vändes. Några år tidigare (1988) hade Kalmars stadsbibliotek utsetts till Årets bibliotek av 

riksdagens kulturutskott, författarförbundet, företagarförbundet, DIK och biblioteken. Man 

hade alltså stolta traditioner att försvara.  

Enligt Malmberg bidrog utmärkelsen till att kulturförvaltningen i Kalmar inspirerades till att 

inleda ett förnyelsearbete. I stället för att nöja sig med att njuta av tidigare framgångar och för 

att möta stagnationen började man ifrågasätta etablerade tänkesätt och rutiner bland 

bibliotekarier. Man började diskutera hur ett bibliotek för framtiden skulle kunna se ut. 

(Malmberg 1996) 

 

Örnsköldsvik 

Örnsköldsvik är en utpräglad industristad med MoDo och Hägglunds som de två största 

arbetsgivarna. Kommunen hade vid 1990-talets början knappt 60 000 invånare.  

Örnsköldsvik är, skulle man kunna säga, ”mellanbarnet” i GÖK-familjen. 

Biblioteksverksamheten i Örnsköldsvik är inte lika gammal som i Kalmar och inte lika ung 

som i Linnestaden. Inte lika traditionsbundet som Kalmar men ändå med vissa invanda 

rutiner.  

 

Biblioteksverksamheten i Örnsköldsvik befann sig i början av 1990-talet i en problematisk 

situation. Bibliotekets legitimitet var hotad. Under hela 1980-talet hade utlåningen sjunkit 

(Dickins, Rutqvist red. 1994). Nästan var femte bok i den öppna samlingen hade aldrig lånats 

ut de senaste tre åren. Detta innebar att en alltför stor andel ”döda böcker”, som ingen frågade 

efter, tog onödig plats i hyllorna.  

 

En stor del av de icke utlånade böckerna uppfattades av bibliotekspersonalen som ”fräscha 

och mycket attraktiva” men var alltså trots detta inte efterfrågade. Man menade därför att 

något måste vara fel, i inköpspolicyn, i marknadsföringen av vad som finns på biblioteket, i 

tillgänglighet eller något annat. Den stora andelen ”döda böcker” kostade mycket pengar både 

i inköp och förvaring. Dessa pengar skulle kunna användas bättre. (Dickins, Rutqvist red. 

1994 s. 48) Viktigt inför den utveckling som följde var att Örnsköldsviks bibliotek redan 

innan GÖK-projektets start hade utvecklat som policy att köpa in böcker efter brukarförslag. 

(Dickins, Rutqvist red. 1994) 

 

År 1988 beslöt som redan nämnts Örnsköldsviks kommun att bygga ett stort tjänstecentrum – 

Arken – beläget på en attraktiv plats i direkt anslutning till stadskärnan. Arken var den största 

satsningen i kommunens historia. Syftet var att skapa ett kompetenscentrum för såväl företag 
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och studenter som för allmänheten. Man såg ett nytt huvudbibliotek som en viktig del av den 

nya skapelsen. Planering och byggnation pågick under en femårsperiod under vilken man 

genomförde ett stort antal förstudier. Strävan var att åstadkomma ett låntagarvänligt bibliotek, 

vilket ju också var huvudsyftet med GÖK-projektet. Man ville ”skapa goda förutsättningar för 

tjänsteproducerande företag” som man ansåg fanns i alldeles för liten utsträckning i den 

utpräglade industristaden Örnsköldsvik.  

Man lade en stor vikt vid att lokalisera sitt nya tjänstecentrum centralt och väl synligt i 

hamnen. Planeringen av biblioteksdelen vägleddes av ”Folkbibliotekslokaler – en handbok” 

utgiven av Kulturrådet 1981 vari betonas vikten av tillgänglighet och öppenhet. Dock fick 

man söka idéer på andra håll vad gäller: exponering av medier, utformning av en särskild 

avdelning för äldre samt en företagsavdelning. Man kan här tydligt se ett uttryck för de 

innovativa grepp som togs vid planeringen för att skapa ett huvudbibliotek med betydligt fler 

funktioner än ett traditionellt folkbibliotek. Det nya biblioteket invigdes i maj 1993 och 

utgjorde en del av ett nytt tjänstecentrum som fick namnet Arken (Dickins, Rutqvist red. 1994 

s.7).  

 

Bibliotekets företagsavdelning syftade till att utgöra en resurs både för företagen inom 

Arkenhuset och för andra företag i kommunen. När det gällde exponering av medier hämtade 

man inspiration från Heinz Edmunds modell för ett ”tredelat bibliotek”.  

Innan man flyttade till det nya biblioteket skapades ett ”provrum” där man prövade sig fram 

till en ny form av exponering där nya böcker ställdes upp efter ett tiotal genrer (främst 

skönlitterära). Efter en idé från Gütersloh beslöt man att skriva ut genrebeteckningen både i 

katalogen och på bokryggarna dessutom testade man en ny typ av hyllor (Dickins, Rutqvist 

red. 1994 s. 8,  13, 30).  

Något som är framträdande i beskrivningen av de tankegångar man hade under 

planeringsprocessen är ambitionen att utveckla biblioteket som en mötesplats i en miljö dit 

människor söker sig även av andra skäl än att låna böcker.  

 

I det förberedande arbetet inför en särskild avdelning för äldre mötte man argument både för 

och emot. Å ena sidan kunde en sådan avdelning uppfattas som diskriminerande å andra sidan 

erbjöd den möjligheter till anpassning till de äldres särskilda behov (Dickins, Rutqvist red. 

1994) 

 

För att möta 90-talets besparingskrav drog man ner på tidigare ambitioner vad gäller lokalytor 

och planerade för effektivisering av utlånings- och återlämningsrutiner till exempel genom 

bokomat och återlämning genom en lucka i väggen (Dickins, Rutqvist red. 1994).  

 

Linnéstaden 

1987  fattade kommunfullmäktige i Göteborg beslut om indelning av staden i  21 

stadsdelsnämnder.  Denna reform (stadsdelsnämndsreformen) som genomfördes 1990 innebär 

en omfattande delegation av ansvar och bestämmanderätt till var och en av de 21 stadsdelarna. 

Stadsdelsnämnderna fick bland annat ansvar för biblioteksverksamheten inom den egna 

stadsdelen.  Detta är bakgrunden till tillkomsten av Linnéstadens bibliotek.  De överväganden 

och den process som ledde fram till beslutet om stadsdelsnämnder och dess konsekvenser för 

biblioteksverksamheten i Göteborg redovisas utförligt i en kandidatuppsats av Maria Londrén 

(Londrén 2004 s 8-12)   
 

Linnéstaden är en centralt belägen stadsdel som omfattar Annedal, Haga, Masthugget, 

Olivedal och Änggården. 
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Lundström redovisar de tankegångar som föregick beslutet om att upprätta ett nytt 

stadsdelsbibliotek: ”... det fanns ett intresse av att pröva en sorts bibliotek som skulle vara 

småskaligt, låntagaranpassat och serviceinriktat. Dessutom ville man ha en väl utbyggd 

samverkan mellan stadsdelsnämnden och biblioteket.” (Lundström 1996 s 9).  Något som 

underlättat detta är att biblioteket redan från början lokaliserades till samma hus som 

stadsdelsnämndens kansli. 

Uppdraget att planera skapandet av det nya biblioteket gick till Ulla Forsén som tidigare varit 

regionchef med ansvar för tjugofyra stadsbibliotek. Våren 1990 tog hon kontakt med Statens 

Kulturråd med en förfrågan om det fanns några projektpengar att ansöka om för planeringen 

inför det nya biblioteket (Lundström, 1996 s 9). 

 

5.2.4 Prioriterade förändringsambitioner vid de tre GÖK-biblioteken 
 

Kalmar 

Kalmar kulturförvaltning skickade in en kompletterande ansökan till Statens Kulturråd. Efter 

att ha anslutit sig till Kulturrådets riktlinjer för GÖK-projektet gjorde man enligt Appelqvist 

följande preciseringar: 

1. Införande av det tredelade biblioteket 

2. Införande av ett rörligt bokbestånd på filialerna 

3. En kraftig gallring av boksamlingarna 

4. Snabbare inköp 

5. Nya inredningsidéer 

6. Effektivare reservationer 

7. Nya idéer för skyltning och marknadsföring 

8. Nå nya grupper 

9. Genomförande av non-user-study 

10. Införande av kvantitativa politiska mål 

11. Ämnesreferenter med ekonomiskt ansvar (Appelqvist 1993 s 3) 

 

Örnsköldsvik 

För Örnsköldsviks del ville man med GÖK-projektet framförallt ”undersöka och mäta om 

låntagarinflytande förändrar biblioteket till det bättre eller sämre. Eller om det överhuvudtaget 

märks någon skillnad på biblioteket efter tre projektår” (Dickins, Rutqvist red. 1994 s 43).  

Men som framgått av redovisningen av Arken-projektet var ambitionerna vidare än så. Man 

ville skapa ett bibliotek med fler funktioner än ett traditionellt folkbibliotek, bland annat ville 

man att det skulle bidra till näringslivsutvecklingen inom kommunen. I likhet med Kalmar 

ville man också öka låntagarvänligheten och göra det lättare för brukarna att hitta i 

samlingarna. Ambitionen var också att vidareutveckla biblioteket till en attraktiv mötesplats 

även för andra än de som söker litteratur. (Dickins, Rutqvist red. 1994)        

 

Linnéstaden 

Linnéstadens bibliotek skapades som redan framgått ungefär samtidigt som GÖK-projektet 

planerades. Här fanns en möjlighet att från grunden bygga upp en verksamhet med Det 

tredelade biblioteket som förebild. Det handlade alltså här inte om att förändra en existerande 

verksamhet men likväl om att bryta med etablerade tankesätt och traditioner i 

biblioteksvärlden.  Ledningen för det nystartade biblioteket gjorde Kulturrådets principer för 

GÖK-projektet till sina när man ansökte om projektmedel våren 1991. Malmberg 

sammanfattar de riktlinjer som ledningen för Linnéstadens bibliotek valde att lägga till grund i 

sitt arbete i elva punkter (Malmberg, 1996 s 77).  
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1. Att uppbyggnad av mediabeståndet skall ske nära dem som skall bruka biblioteket 

2. Att mediabeståndet skall bestå av högst 30 000 volymer och exponeras samt grupperas på 

ett för brukarna lättillgängligt och inspirerande sätt. 

3. Att biblioteket skall kunna avstå helt från vissa ämnesavdelningar för att ha möjlighet att 

ge bättre service vad gäller andra. 

4. Att nya inköpsrutiner och inköpsvägar vad gäller medier skall prövas för att öka 

snabbheten. 

5. Att reservationer effektueras snabbt. 

6. Att biblioteksinredningen skall vara flexibel, inbjudande och funktionell för brukarna. 

7. Att bibliotekslokalerna skall kunna brukas – även utanför öppettidernas för 

föreningsaktiviteter och liknande i syfte att ”öppna” lokalerna på många sätt för låntagarna. 

8. Att kontinuerlig omprövning av rutiner och arbetssätt sker utifrån lyhördhet inför 

förändringar på brukarnas behov. 

9. Att stor vikt läggs vid marknadsföring och information om bibliotekets möjligheter. 

10. Att intensivt samarbete med invånarna i stadsdelen, vad gäller verksamheten, utvecklas 

11. Att metoder för resultatuppföljning utarbetas.  

 

Som synes gäller flertalet av dessa punkter anpassning till brukarna, deras behov och 

önskemål. Man siktar kortfattat in sig på att skapa ett effektivt och attraktivt brukaranpassat 

bibliotek. 

 

5.2.5 GÖK-projektets genomförande 
 

Kalmar 

Idérikedom och kreativitet var nyckelord för hur man tänkte sig genomförandet av GÖK-

projektet. ”Hellre övertramp än underlåtelse” blev en ledstjärna för arbetet. 

Personalen utbildades i kundbemötande eftersom en nöjd brukare leder till fler brukare och en 

missnöjd till färre. 

Man bestämde att samtliga bibliotek inom kommunen skulle delta i projektet. (Malmberg, 

1996 s 44-45). Tanken var att all personal skulle ingå i någon av de totalt fjorton 

arbetsgrupper som planerades under 1991 (Appelqvist 1993). 

En del av samlingarna avsattes till ett rörligt bokbestånd. Detta innebär att bokbeståndet inte 

skulle vara låst till ett specifikt bibliotek utan skickas runt för att möjliggöra en så stor 

utlåningsfrekvens som möjligt på varje bok.  

Man köpte in nya hyllor till frontområdet, dessa skulle endast fyllas till två tredjedelar 

(Malmberg, 1996). 

 

Huvudbiblioteket utrustades med ett nytt skyltsystem, hyllorna och beståndet omgrupperades 

med Heinz Edmunds tredelade bibliotek som förebild med ett öppet magasin för den äldre 

delen av beståndet. Ett café inrättades vid entrén och likaså ett tidningsrum. Meningen var att 

brukaren skulle kunna orientera sig i hela biblioteket direkt från dörren. (Modigh 1993). 

 

Diskarna för information och utlåning placerades mer centralt än tidigare och vid varje dator 

som fanns tillgänglig för brukarna placerades uppmaningar om att säga till om det som ansågs 

saknas på biblioteket. 

 

Av det totala medieanslaget avsattes fem procent till inköp på efterfrågan och från Kalmars 

sida satte man som riktlinjer att inköpen skulle göras mot bakgrund av lokala politiska mål 

och upptagningsområdets sociala struktur. Man ville med andra ord skapa en samling som 

speglade Kalmar som stad. Dock bestämdes det att inga böcker som var uppenbart rasistiska, 
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som manade efter förföljelse av oliktänkande, eller som spekulerade alltför utstuderat i våld 

och/eller sex skulle införskaffas. 

   

En konsekvens av idén med Det tredelade biblioteket är att stor del av hyllutrymmet måste 

tömmas för att göra plats för att kunna ställa böcker med framsidan framåt. Detta innebär i 

praktiken att biblioteket måste gallra undan vissa böcker. Det bibliotek inom GÖK-projektet 

som tvingades genomföra den mest genomgripande gallringen var Kalmar (Malmberg, 1996). 

Gallringen i Kalmar är den enskilda del av GÖK-projektet som fått störst uppmärksamhet. 

Det bör även påpekas att en tändande gnista för attackerna mot GÖK-projektet var att 

Kalmars gallring skedde på ett sätt som utanförstående såg som en stressad hafsgärning. Man 

befarade att en del av den Rosénska samlingen höll på att gå förlorad (Malmberg, 1996). En 

av anledningarna till kritiken var det förhållandet att stadsbiblioteket i Kalmar i sin egenskap 

av länsbibliotek har ett särskilt bevarandeansvar. 

 

Redan i maj 1991 startade en våldsam pressdebatt, framförallt i lokalpressen.  Rolf Appelqvist 

redovisar i ”Vad händer i Kalmar” en analys av 201 artiklar fram till oktober 1992.  

Appelqvist, som var psykolog och knuten till Högskolan i Borås hade fått i uppdrag av 

Statens kulturråd att göra en genomgång av denna mediedebatt. 

Merparten av artiklarna (152 stycken) skjuter in sig på gallringen och majoriteten ställde sig 

mycket kritiskt till Kalmars förfarande. Många satte likhetstecken mellan GÖK-projektet och 

gallringen och det förekom våldsamma överdrifter vad gäller gallringens omfattning och 

tillvägagångssätt.  

I själva verket så utgallrades cirka 28 000 av de totalt 160 000 böckerna på huvudbiblioteket 

och motsvarade proportion på filialerna. Enligt Appelqvist motsvarade detta 15-20% av det 

totala beståndet (Appelqvist 1993). 

 

Häggström kommenterar hur Kalmar tänkte sig att genomföra det ökade brukarinflytandet. 

Om en brukare frågade om en bok inom ett visst ämne skulle biblioteket rådfråga 

utanförstående experter för att finna en lämplig titel. Dessutom skulle biblioteket bygga ut sitt 

samarbete med bokhandeln, för inköp av bestsellers bland annat. Ett av målen för Kalmar var 

att få ett bestånd som, mer än det gamla, skulle reflektera Kalmarbornas behov och önskemål. 

Dock var man noga med att även skaffa litteratur som inte efterfrågades med hög frekvens 

och försökte på så sätt hålla kvar i sin roll som kulturell förvaltare. Man marknadsförde 

brukarnas nya möjlighet att påverka beståndet med sloganen ”Dina önskemål gäller – Du 

bestämmer, vi beställer”. Man uppmanade brukarna att lämna inköpsförslag i sin 

informationstidning och sloganen placerades på bokmärken som delades ut till samtliga 

besökare.  

Häggström konstaterar att Kalmar är det enda bibliotek som lagt så stor energi på 

marknadsföringen (Häggström 1997 s 2-3). 

 

Örnsköldsvik 

Det är viktigt att notera att GÖK-projektet genomfördes i det gamla bibliotekets lokaler och 

att det till skillnad från Kalmar endast omfattade kommunens huvudbibliotek. 

GÖK-projektets Örnsköldsviksdel leddes av en projektgrupp bestående av en bibliotekarie, tre 

kanslister samt bibliotekschefen. Gruppen tilldelades medel för medieinköp samt en mindre 

yta i bibliotekets vuxenavdelning. Gruppens uppgift var att:  

- Tillgodose låntagarnas bokönskemål till 100% (undantag: kurslitteratur) 

- Minska tiden från låntagarönskemål till det att låntagaren har boken i handen 

- Arbeta rationellare, bland annat genom att organisera samlingarna så att låntagarna     

klarar sig själva i större utsträckning (Dickins, Rutqvist red. 1994 s 43). 
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Redan hösten 1990 deltog projektgruppen i den studieresa till Gütersloh som Kulturrådet 

anordnade. Detta för att få uppleva hur teorin om Det tredelade biblioteket kan gestaltas i 

praktiken. Som framgår längre fram kom man dock inte att genomföra denna idé i 

Örnsköldsvik. Tonvikten lades vid att utveckla brukarorienterade arbetssätt. 

Projektgruppen gjorde en jämförelse mellan hur bibliotek och hur bokhandeln försöker nå 

sina kunder. Detta gjorde att man började tänka på utlåningen i termer av marknadsföring och 

försäljning. Man blev medveten om hur starkt biblioteken betonar sin uppgift som effektiv 

lagringsverksamhet för litteratur. Man började fundera på att göra en studie av hur en 

besökare rör sig i ett bibliotek efter modell av hur handeln studerar kundernas rörelsemönster 

i en butik. Man ställde sig frågor om hur uppställning och skyltning skall utformas för att 

maximera överblick och tillgänglighet. Strävan blev att utforma biblioteket på ett sådant sätt 

att det upplevs som en spännande och attraktiv och välkomnande plats.  

Man byggde ett provrum ”... ett bibliotek inuti biblioteket.” I detta provrum ersatte man de 

täta raderna av fristående hyllor med nya frontexponeringshyllor och utformade denna 

experimentavdelning för att maximera exponeringen. Man minskade radikalt antalet böcker 

på denna yta från 5000 till 2000 böcker.  

Man skapade ett öppet magasin i direkt anslutning till experimentavdelningen.  

När böcker lånades ut vinnlade man sig om att se till så att fylla på med nya böcker för att 

undvika halvtomma hyllor (Dickins, Rutqvist red. 1994 s 51).  

 

Redan när GÖK-projektet inleddes hade Örnsköldsvik sedan 20 år tillbaka haft en 

inköpspolicy som förordade stor lyhördhet för brukarnas önskemål. Nu gick man vidare på 

denna linje och köpte in allt som brukarna önskade med undantag för kurslittertur. Så snart ”... 

någon frågade efter en bok köptes den in i den lokala bokhandeln.” (Dickins, Rutqvist red. 

1994 s. 50). Dessutom gjorde man bokinköp enligt sedvanliga rutiner. Det stod tidigt klart att 

kostnaden för inköp på detta sätt blev större än vad man i längden hade råd med.  

 

Under den tid som GÖK-projektet pågick genomförde man vid ett par tillfällen 

intervjuundersökningar om besökarnas rörelsemönster i biblioteket och om besökarnas 

bedömning av böckernas placering.  

 

Man deltog också aktivt i mediadebatten angående brukarstyrda inköp. Detta eftersom 

Örnsköldsvik i riksmedia anklagades för att vara ett bibliotek som satsade på triviallitteratur 

(Dickins, Rutqvist red. 1994).  

 

Linnéstaden 

Då Linnéstadens bibliotek grundades hade alltså SDN-reformen genomförts i Göteborg. Idén 

om att närma sig invånarna i stadsdelen, som var ett mål för SDN-reformen som jag har 

förstått det, avspeglade sig i planeringen av arbetsmetoderna som skulle användas på det nya 

biblioteket. Det mesta av grundbeståndet överfördes från andra bibliotek i Göteborg och 

sålunda var de böcker som kunde köpas in med hjälp av GÖK-anslaget nästan de första som 

köptes in av Linnéstaden.  

 

Enligt den tidigare bibliotekschefen Christina Persson, som tog över efter att Ulla Forsen 

slutat 1992, stod man inför ett problem inom biblioteksvärlden vid den här tiden i och med att 

behovet hos brukarna ökade samtidigt som de ekonomiska möjligheterna för biblioteken 

minskade. Persson (här citerad av Malmberg) menade att man måste komma på ett sätt att ”... 

med så liten resursinsats som möjligt producera så mycket som möjligt på ett sätt som står i 

överrensstämmelse med de formulerade målen och som gör brukarna nöjda” (Malmberg, 

1996 s 52-55). Uppbyggnaden skedde därför successivt. ”Under de första åren hade man bara 
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ett läsrum med tidningar, tidskrifter, referensböcker och ett visst barnboksutbud” (Lundström 

1996 s 10). Läsrummet öppnades i september 1990 det vill säga knappt ett år före GÖK-

projektets start (Malmberg, 1996). Först i december 1992 stod ett bokrum klart. I de 

ursprungliga planerna hade man tänkt sig ett bibliotek i tre våningsplan. Det tog åtskilliga år 

innan dessa planer kunde förverkligas. 

 

Precis som riktlinjerna för GÖK-projektet säger så ville man i Linnéstaden försöka att 

åstadkomma ett nära samarbete med de som skulle använda biblioteket. Ett flertal föreningar 

informerades om att de kunde delta i uppbyggnad av beståndet. Man lät en grupp elever på en 

närliggande skola bilda ett brukarråd för att få deras förslag på framförallt vilka CD som 

skulle införskaffas. 

Brukarna lämnade inköpsförslag till biblioteket genom att de skrev ner titeln på speciella 

lappar som man kunde finna vid receptionsdisken, eller på egna lappar. Förslagen lämnades 

sedan till personalen i receptionen eller i bibliotekets brevlåda.  

För att marknadsföra sitt nya bibliotek använde man sig av gratistidningen Linnébladet som 

delades ut till samtliga hushåll i Linnéstaden. Det uttrycks inte huruvida man i denna reklam 

påvisade möjligheten för brukarna att påverka beståndet men Malmberg skriver att brukarna 

uppmuntrades vilket antingen innebär att det skrevs i tidningen eller att möjligheten 

presenterades när brukarna väl kom innanför dörrarna.   

Persson menade i en intervju med Malmberg att man på biblioteket köpt in i stort sett alla 

böcker som brukarna föreslaget, med undantag för kurslitteratur. Detta eftersom biblioteket 

ansåg att denna typ av litteratur är skol- och universitetsbibliotekens ansvar.  

Persson ansåg att biblioteksarbetet skall vara kundcentrerat och inte beståndcentrerat och att 

den fostrande rollen som bibliotekarien länge haft borde skrotas (Malmberg, 1996). 

När Linnéstadens bibliotek ställde upp sina samlingar så använde man sig inte av SAB-

systemet utan ställde upp böckerna efter ämnen i teman. Dessa teman förtydligades ytterligare 

med symboler.  

 

Dessutom försökte man, med inspiration från Gütersloh, att använde hyllorna som 

reklamplatser för böckerna snarare än som en förvaringsplats. Många böcker ställdes sålunda 

med framsidorna synliga men man skiftade också vilka böcker som stod så för att locka till 

läsning och, antar jag, hålla nyhetsvärdet uppe. För att ytterligare göra sig attraktiva för besök 

lade man ner möda på att göra lokalen inbjudande med soffor och gröna växter. Dessutom 

finns det stora fönster i lokalen vilket gör bokhallen till en ljus och trevlig plats att befinna sig 

på.  

Nuvarande bibliotekarien Margareta Hammenberg menade enligt Malmberg att antalet inköp 

på förslag minskade efter GÖK-åren. På frågan varför, svarade hon att det är för att man på 

biblioteket dels har lärt sig vad brukarna vill ha, dels redan har det mesta av vad som 

efterfrågas. Man har anpassat sig till sin stadsdel på ett sådant sätt att man kan gissa sig till 

vad som kommer vara intressant för brukarna.  

När Malmberg genomförde sin undersökning 1996 var nästan hälften av böckerna i beståndet 

utlånade åtminstone en gång per månad vilket kan tolkas som en bekräftelse på att man 

lyckats införskaffa ”rätt” böcker (Malmberg, 1996). 

 

I detta läge var bokbeståndet fortfarande rätt litet och omfattade bara ca 15000 volymer. 

Utlåningsfrekvensen har mycket hög. 1995 redovisade man nästan 93 000 lån. Målet var att 

nå upp till ett bestånd på 30 000 volymer. Vid GÖK-periodens slut bestod personalen av två  

bibliotekarietjänster fördelade på tre personer (Lundström 1996). 
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5.2.6 Utvärderingar och bedömningar av GÖK-projektet. 
 

I detta avsnitt summeras kort hur GÖK-projektet bedömdes i ett antal utvärderingar 

omedelbart efter projektets avslutande. 

 

Det har genomförts flera utvärderingar av GÖK-projektet både vad gäller helheten och de 

enskilda biblioteken. I januari 1995 gav Kulturrådet en grupp brittiska konsulter (Comedia) i 

uppdrag att utvärdera det svenska bibliotekssystemets innovationsförmåga och därvid särskilt 

studera GÖK-projektet. Ett viktigt syfte var att identifiera hinder mot förändring och med 

detta som grund diskutera hur en innovativ miljö kan skapas i biblioteken. Comediagruppen 

genomförde studier på vart och ett av biblioteken och ägnar därvid relativt stort utrymme åt 

granskning av verksamhetsutveckling och effekter i Kalmar. Samtidigt redovisas 

övergripande slutsatser av betydelser för den fortsatta utvecklingen på nationell nivå.  

Enligt min mening är Evaluating the GÖK project (1995) och ytterligare tre utvärderingar 

särskilt intressanta för min studie: Lundström, J. GÖK-projektet i praktiken – exemplet 

Linnéstadens stadsdelsbibliotek (1996), Malmberg, S. Ett fönster in i den stora 

biblioteksvärlden – En uppsats om GÖK-projektet med tyngdpunkt på Linnéstadens bibliotek 

i Göteborg (1996) samt Dickins, Rutqvist, red. Stadsbiblioteket i Örnsköldsviks kommun 

(1994). Lundströms och Malmbergs studier gäller främst Linnéstaden och berör nästan inte 

alls Kalmar och Örnsköldsvik medan Dickins och Rutqvist begränsar sig till analys av vad 

som hände i Örnsköldsvik.  

 

Fokus ligger här på hur väl de tre biblioteken lyckades förändra sin verksamhet i enlighet med 

de riktlinjer som formulerades inför projektstarten, såväl de gemensamma som de riktlinjer 

som antogs av varje bibliotek för sig.  

De fyra gemensamma riktlinjerna var som redan nämnts: 

1. Omprövning av kvalitetsbegreppet 

2. Höjning av servicekvalitén 

3. Låntagaranpassning och ökat brukarinflytande 

4. Prövning av vad folkbildningsbegreppet innebär för 1990-talets folkbibliotek 

(Malmberg, 1996 s 32) 

 

Lundström tror att den första av riktlinjerna avsåg omprövning av det kvalitetsbegrepp för 

folkbiblioteken som presenterades i 1974 års kulturpolitiska proposition. Hon citerar 

”biblioteket bör erbjuda ett alternativ kommersiella kulturlivet” och ”motverka 

kommersialismens negativa verkningar”( Lundström 1996 s 11). 

Hon tror också att det skulle kunna ha att göra med den vedertagna synen att biblioteket skall 

vara en representant för hög kvalitet och stå som garant för denna kvalitet i samhället 

(Lundström 1996). 

 

Kalmar 

Omprövning av kvalitetsbegreppet  

Kritiker hävdade att man övergav sin roll som litteraturexpertis och att man blev populistisk 

och intog en relativistisk position i förhållande till värdefrågor när man anpassade sig till 

brukarna. Kritikerna företrädde en traditionell pedagogisk tradition. Enligt Comediagruppens 

utvärdering var kritikernas farhågor överdrivna. De brukarstyrda inköpen ledde varken i 

Kalmar eller övriga två GÖK-bibliotek till en utarmning av beståndets kvalitet. Föreslagna 

böcker motsvarade tvärtom nästan alltid etablerade kvalitetskriterier. Kalmarpolitikerna ansåg 

enligt Comedia att Kalmar nått de mål som ställts upp för GÖK-projektet och att biblioteket 
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stärkt sin position under GÖK-åren och bidragit till att öka Kalmars status som 

kulturkommun.  

  

Höjning av servicekvalitén  

Man utbildade personalen i ny teknik och brukarbemötande. Detta bidrog till ökad samverkan 

inom personalen och man fick det gemensamma målet att öka servicen. Man inledde 

samarbete med Telia för telefonbaserad service vilket gav biblioteket ökat anseende i 

företagsvärlden. 

 

Låntagaranpassning och ökat brukarinflytande  

Politikerna i Kalmar noterade med tillfredställelse de ökade utlåningssiffrorna och gav sitt 

helhjärtade stöd till den brukaranpassning som genomförts.  

 

Gallring 

Ett av de lokala målen var att genomföra en kraftig gallring av boksamlingarna. En sådan 

hade inte genomförts på lång tid och sågs av biblioteksledningen som mycket angelägen. Som 

framgår på annat ställe i uppsatsen väckte den dock häftig kritik och överskuggade annat som 

skedde inom GÖK-projektets ram. Övriga utvärderingar ägnar sig framförallt åt gallringen 

och den debatt som följde. Bilden av Kalmar kom i alltför hög grad att domineras av detta.  

Comediagruppen reflekterar att en positiv effekt av gallringsdebatten var att det väckte ett 

intresse för GÖK-projektet som stått sig genom åren. (Evaluating the GÖK project 1995) 

 

Örnsköldsvik 

Ingen omprövning av vare sig kvalitetsbegrepp eller folkbildningsbegreppet. 

Både Rutkvists och Commediagruppens utvärderingar tyder på att man i Örnsköldsvik 

fokuserat på två att GÖK-projektets centrala riktlinjer. Det verkar inte som om man försökt att 

genomföra någon omprövning av kvalitetsbegreppet och inte heller som man försökt reda ut 

vad folkbildningsbegreppet innebär för 1990-talets folkbibliotek. 

 

I ”Stadsbiblioteket i Örnsköldsvik” skriver dåvarande bibliotekschefen Anna Christina 

Rutqvist i en tillbakablick på GÖK-projektet att de lokala målen för projektets verksamhet i 

Örnsköldsvik framför allt varit att: 

1. köpa på låntagarefterfrågan 

2. exponera böckerna bättre 

3. arbeta rationellare (Dickins, Rutqvist red. 1994 s. 42) 

Man ville snabba på inköpen men samtidigt avvakta med att köpa in nya böcker (som jag 

förstått det gäller detta endast böcker som inte efterfrågats), exponera samlingen så att det blir 

lätt för den ovana brukaren att hitta, marknadsföra böckerna med medveten planering och 

skyltning och slutligen gallra böcker utifrån hur de lånas ut. 

 

Höjning av servicekvalitén 

Rutqvist skriver att målet i Örnsköldsvik varit att göra det lätt för brukaren att hitta i hyllorna, 

vilket i förlängningen skulle medföra en avlastning för bibliotekarierna. Hon menar att ju mer 

självgående brukarna blir desto mer tid frigörs för bibliotekarierna att lösa svårare problem. 

Brukaren skulle inte behöva besöka informationsdisken utan själv navigera sig genom 

biblioteket för att hitta det han eller fann mest intressant.  Man utgick till en början från idén 

om Det tredelade biblioteket men hämtade också inspiration från hur bokhandeln exponerar 

sina varor.  

Rutqvist redovisar att antalet besökare kontinuerligt ökat under perioden och att dessutom fler 

av besökarna varit där för att låna böcker. Efter en stadig minskning av antalet boklån under 
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hela 1980-talet vände kurvan uppåt 1990. När det nya huvudbiblioteket invigdes 1993 ökade 

antalet lån med hela 26% jämfört med föregående år. Det är uppenbart att nyheten om det nya 

biblioteket nått ut.  

 

Sven Ockborn genomförde vid två tillfällen (1990 och 1992) brukarundersökningar i 

biblioteket. De intervjuer Ockborn genomförde visade på att en ökad andel av brukarna gått 

direkt till hyllan för att leta. Detta emellertid samtidigt som nyttjandet av informationsdisken 

inte minskat. Resultatet från Ockborns brukarintervjuer visar med andra ord att Örnsköldsvik 

lyckats med sin föresats att få in människor i biblioteket och fått flera av dem att känna 

trygghet nog att kunna leta själva i samlingarna. Men samtidigt hade man alltså misslyckats 

med att frigöra tid för bibliotekarierna från informationsdisken.  

 

När det blev dags för att organisera samlingen i det nya Arken-biblioteket använde man sig av 

de åsikter som kommit in vid Ockborns intervjuer och från en enkätundersökning som 

biblioteket själv genomfört under hösten 1992.  Man övergav nu idén om Det tredelade 

biblioteket. De samlade erfarenheterna från projekttiden talade emot detta. Rutqvist tar upp tre 

förhållanden som man på Örnsköldsviks bibliotek funnit avgörande för att inte använda sig av 

Güterslohsmodellen. Hon menar att det är svårt för brukaren att veta på vilket plan man skall 

leta efter en bok. Det är också svårt att få besökarna att gå långt in i biblioteket. Det har också 

visat sig svårt att arbeta i arbetslag med geografiskt ansvar enligt denna modell. 

 

Vidare ville man undvika att använda sig av SAB-systemet (som skulle ha använts i den andra 

av de tre avdelningarna). SAB är bra för de vana brukarna men sämre för de ovana. I 

slutändan valde man därför att placera skönlitteratur på en våning och facklitteratur på en 

annan och att hålla böcker av samma genre eller ämne stå samlade. 

Den arbetsgrupp som tillsattes för att utarbeta ett alternativ till SAB-systemet fann att 

uppgiften var svår och resultatet blev mycket små förändringar i förhållande till SAB-

systemet (Dickins, Rutqvist red. 1994). 

 

Låntagaranpassning och ökat brukarinflytande 

Rutqvist diskuterar den oro som från flera håll framförts över negativa konsekvenser för 

beståndet när man tillämpar ett vidgat brukarinflytande. Hon lugnar de oroliga med att 

redovisa att endast en titel av Jackie Collins införskaffats på brukarförslag (denna författare är 

liksom Margit Sandemo flitigt använd som representant för skräplitteratur). Rutqvist skriver 

vidare att man totalt köpte in 1330 böcker på brukarförslag under GÖK-tiden varav lite drygt 

hälften var skönlitteratur. Med undantag för kurslitteratur följde man brukarförslagen till 

100%. Hon hävdar att farhågorna för kvalitetssänkning varit onödiga och att brukarna visat 

sig efterfråga vad som traditionellt inom biblioteksvärlden betraktas som ”god” litteratur. 

Samma slutsats kom Comediagruppen fram till när de genomförde sin utvärdering. 

Sammantaget verkar det alltså som att ökat brukarinflytande inte inneburit någon risk för en 

kvalitetsförsämring av folkbibliotekens samlingar (Dickins, Rutqvist red. 1994).  

 

Trots de många brukarstyrda inköpen menar Häggström (1997) att Örnsköldsviks bibliotek 

försummat att informera sina brukare om deras nya möjlighet att påverka.  

 

Linnéstaden 

Omprövning av kvalitetsbegreppet 

Lundström genomförde i februari 1995 enskilda intervjuer med var och en av de tre 

bibliotekarierna på Linnéstaden (Lundström 1996). Alla tre menade att det är brukaren och 

inte bibliotekarien som bestämmer vad som är kvalitet. En av bibliotekarierna påpekade också 
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att även om vissa böcker kanske inte håller stor litterär kvalitet så kan de ha en stor betydelse 

för den enskilde läsaren. Detta sagt ställer hon frågan om inte även detta borde kallas för 

kvalitet? 

Lundström presenterar tre strategier som Linnéstaden använt sig av för att följa denna 

riktlinje. 

1. att låta låntagaren och inte bibliotekarien avgöra vad som är kvalité 

2. att finna andra mått på kvalité än de vedertagna litterära, såsom personliga 

definitioner och upplevd servicekvalité 

3. att se på böcker som yttringar i det samhälle vi lever i och att det är bibliotekets 

uppgift att tillhandahålla även böcker av tvivelaktigt litterärt eller vetenskapligt värde 

eftersom de kan tjäna som diskussionsunderlag (Lundström 1996 s 13). 

 

De intervjuade bibliotekarierna menade att de i sin syn på kvalitet skilde mellan sitt privatliv 

och sin profession. I praktiken skulle detta kunna innebära att de skulle kunna införskaffa en 

bok som de anser hålla låg kvalitet eftersom en brukare vill ha den. Utan att ifrågasätta. De 

menar att man inte skall hänga upp sig på enskilda titlar (Lundström 1996).  

 

Frågan kanske ligger i just detta. Skall man på biblioteket koncentrera sig på att varje titel 

skall hålla en viss bestämd kvalitet eller skall man försöka att skapa en helhet där 

högkvalitativ och lågkvalitativ litteratur finns tillgänglig för alla intresserade. 

 

Dåvarande bibliotekschefen (citerad av Lundström 1996 s 16) säger: ”det finns en tradition att 

biblioteket skall stå som en garant för den goda litteraturen. Det är något som vissa 

bibliotekarier vill värna om. Men en bok är ju aldrig bra annat än för den som läser den, så det 

är den personen som ska avgöra om boken är bra eller inte.” 

Linnéstadens bibliotekarier menar att kvalitet även handlar om att kunna erbjuda aktuell 

litteratur. 

Lundstöm påpekar att brukare i vissa fall innehar kunskaper om vissa ämnen som 

bibliotekarierna inte har. Detta kan fungera lika väl som garant för kvalitet som en fostrande 

bibliotekarie. Det är denna typ av garantier som biblioteket försökt att finna genom att 

tillfråga föreningar vid inköp av litteratur inom deras ämne.  

 

Lundström frågade en av bibliotekarierna om man lyckats locka till sig nya brukargrupper 

genom projektarbetet. Bibliotekarien svarar nekande och menar att de flesta som kommer till 

biblioteket är vana brukare.  

Eftersom ett grundläggande syfte med hela GÖK-projektet var att åter öka besöken och 

utlåningen genom att nå nya brukargrupper så måste man, om bibliotekarien har rätt, dra 

slutsatsen att Linnéstaden misslyckats med denna del av projektet.  

 

Malmberg (1996) ger en likartad bild av Linnéstadens inställning till frågan om 

kvalitetsbegreppet. Både Lundström och Malmberg återger den dåvarande bibliotekschefens 

syn som i mycket hög grad sammanfaller med grundidéerna till GÖK-projektet. Däribland 

betoningen av brukarcentrering och service snarare än beståndscentrering och smakfostran.    

 

Höjning av servicekvaliteten 

Lundström och Malmberg ger detaljerade och i stort sett likalydande beskrivningar. 

För Linnéstadens personal har service handlat främst om snabbhet och lyhördhet för 

önskemål.  
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Man har gjort inköpen i boklådor istället för att gå den gängse vägen att skaffa fram böckerna 

via Bibliotekstjänst (BTJ). Detta gäller vuxenböckerna, barnböckerna skaffas den vanliga 

vägen.  

Fördelarna med att använda sig av boklådor är flera. Böckerna kommer snabbt till biblioteket, 

BTJ kan ha upp till ett halvårs fördröjning och biblioteket kan dra nytta av bokhandelns 

kunskap vad gäller vilka böcker som kan vara intressanta (att jämföra med när man rådfrågar 

föreningar). Dessutom är böckerna betydligt billigare i bokhandeln än via BTJ vilket innebär 

att budgeten räcker till fler böcker (Lundström 1996).  

Linnéstaden menar dessutom att servicekvalitet handlar om att se till att brukaren får den bok 

som personen önskar. ”... bibliotekets viktigaste uppgift är inte att tillhandahålla böcker utan 

att tillhandahålla rätt böcker” (Malmberg 1996 s 114). Med rätt böcker menas här 

efterfrågade böcker.  

Att neka en bok är inte god service. Servicekvalitet tycks för Linnéstaden ha varit liktydigt 

med att snabbt och lyhört anpassa sig till brukarnas önskemål. Därmed sammanfaller denna 

riktlinje med nästa. 

  

Låntagaranpassning och ökat brukarinflytande 

De första volymerna man fick in till det nya biblioteket var utgallrade böcker från andra 

bibliotek i staden. I övrigt uppmanade man föreningar, skolor och privatpersoner att lämna 

inköpsförslag. De intervjuade bibliotekarierna kommenterar att Linnéstaden har stor utlåning 

trots ett ganska begränsat bestånd vilket kan tolkas som att man lyckats införskaffa böcker 

som är intressanta att låna.  

På Linnéstaden känner man att brukarinflytande har gjort att man lärt känna sina brukares 

behov på ett helt nytt sätt. Bibliotekschefen hävdar att det profilerade biblioteket är framtiden, 

att det är det enda möjliga vägen. Dessutom menar hon att om olika bibliotek har olika 

bestånd så innebär det att brukare får tillgång till mer litteratur (Lundström 1996).  

  

Prövning av vad folkbildningsbegreppet innebär för 1990-talets folkbibliotek 

På Linnéstaden menar man att det finns en negativ förmyndarton i begreppet folkbildning. 

Bibliotekarierna menar att det inte är något som biblioteket skall hålla på med. De menar 

vidare att brukarna själva ”... är medvetna om vad de vill bilda sig om.” (Lundström 1996 s 

25) Bibliotekets uppgift är inte att värdera utan att ”... hjälpa människor att hitta material i de 

ämnen som efterfrågas” (Lundström 1996 s 25-26).  

På Linnéstaden vill man vara en informationscentral för sina brukare. Det är alltså beståndet i 

sig som fungerar som folkbildare.  

Min slutsats är att Lundström anser att Linnéstaden lyckats ganska väl med att följa de givna 

riktlinjerna.  

 

Nu över till Malmbergs studie. Till skillnad från Lundström utgår Malmberg (1996) inte bara 

från de gemensamma riktlinjerna utan även från Linnéstadens egna (se ovan sid 11-12). 

Malmberg genomförde under första halvåret 1995 en ingående studie av verksamheten vid 

Linnéstadens bibliotek. Under fyra veckors fältstudier då hon intervjuade 

bibliotekspersonalen och tog del av skriftligt material försökte hon ”... få en bild av hur GÖK-

projektets mål uppfylls i praktiken” (Malmberg, 1996 s. 3). Hon deltog även i det praktiska 

arbetet. Därefter genomförde hon ytterligare några intervjuer dels med personalen på 

Linnéstadens bibliotek dels med GÖK-projektets handledare på Statens Kulturråd. Med detta 

som grund har hon skrivit en mycket ingående beskrivning och analys av verksamheten på 

Linnéstadens bibliotek under GÖK-tiden. I det följade sammanfattar jag Malmbergs 

iakttagelser.   
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Det bör åter påpekas att Linnéstaden satte upp sammanlagt elva punkter för arbetet med 

projektet men jag tar bara upp några av dem. Detta inte för att de bortvalda punkterna är 

ointressanta utan för att jag anser att punkterna blöder in i varandra tillräckligt mycket i 

verksamheten för att inte behöva nämnas alla var för sig. 

 

Uppbyggnad av mediabeståndet skall ske nära dem som skall bruka biblioteket.  

Som framgått ovan tog Linnéstaden tidigt kontakt med ett flertal föreningar, skolor etc för att 

i samarbete med dessa bygga upp beståndet. Dåvarande bibliotekschefen menar att biblioteket 

köpt in omkring 100% av brukarnas förslag. Dock bör det påpekas att detta endast motsvara 

cirka 5% av det totala medieinköpen. I praktiken har alltså huvuddelen av inköpen inte skett 

på direkta brukarförslag. En egen enkätundersökning (se nedan) visade att en av 

förklaringarna på detta kan vara att bara ett fåtal av brukarna kände till möjligheten att 

påverka inköpen (Malmberg, 1996). I avsaknad av förslag strävade man efter att anpassa 

inköpen till vad man trodde sig veta om brukarnas intressen och bemödade sig att inte ha en 

”uppfostrande inställning” (Malmberg, 1996 s 63).  

 

Mediabeståndet skall bestå av högst 30 000 volymer och exponeras samt grupperas på ett för 

brukarna lättillgängligt och inspirerande sätt. 

Uppbyggnaden av beståndet tog tid. Ett par år efter starten hade man endast nått upp till 12 

000 volymer varav hälften var utlånade varje månad. Det handlar alltså i detta skede om ett 

ganska litet bibliotek med en behändig samling. Dessutom utan belastande traditioner till 

exempel vad gäller exponering. Det var därför lätt att överge SAB-systemet till förmån för 

vad man trodde var en mer lättillgänglig exponering.  

Detta grepp möttes dock av blandade reaktioner då flera av de återkommande brukarna var 

väl bekanta med SAB och därför fann det förvirrande att man inte använde sig av systemet. 

Dock var den övervägande reaktionen positiv.  

En enkätundersökning som biblioteket själva genomförde under vecka 10 1995 visade att 

endast ett fåtal av brukarna fann det svårt att hitta i samlingarna. Nästan alla var nöjda med 

skyltningen.  

 

Biblioteket skall kunna avstå helt från vissa ämnesavdelningar för att ha möjlighet att ge 

bättre service vad gäller andra. 

I en skrift till Kulturrådet menade dåvarande bibliotekschefen att ett bibliotek omöjligen kan 

innehålla allt. Detta är förvisso en sanning men frågan som då uppkommer är hur man från 

bibliotekets sida skall gå till väga för att undvika de ämnesområden man bestämt sig för att 

inte hålla i samlingarna. På Linnéstaden lämnade man detta ännu en gång mycket i händerna 

på brukarna. Detta resulterade dock i slutändan i att man skaffade böcker inom ämnen som 

man från början valt bort.  

 

Nya inköpsrutiner och inköpsvägar vad gäller medier skall prövas för att öka snabbheten. 

Som Lundström redan gett exempel på vinnlade man sig om att korta väntetiden från förslag 

via inköp till utlån. Man var till och med beredd att hoppa över inplastning och katalogisering 

för att korta väntetiden. Strävan till snabbhet gäller även reservationer och beställningar. 

Enligt den ovan nämnda enkätundersökningen lyckades man väl i sina ambitioner. Praktiskt 

taget alla brukare tyckte att betjäningstiden var kort.  

 

Biblioteksinredningen skall vara flexibel, inbjudande och funktionell för brukarna. 

Här tillämpade Linnéstaden idéerna från Gütersloh. Utöver detta skapade man inbjudande 

miljöer med soffor och gröna växter.  
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Bibliotekslokalerna skall kunna brukas – även utanför öppettidernas för föreningsaktiviteter 

och liknande i syfte att ”öppna” lokalerna på många sätt för låntagarna. 

Detta genomfördes genom att man upplät en del av sin bokhall åt utveckling av 

förskoleverksamhet. Dessutom försökte man åstadkomma rutiner för utlåning även vid de 

tider då bokhallen var stängd vilket var ganska ofta då man inte hade öppet vare sig kvällar, 

fredagar eller helger. 

 

Stor vikt läggs vid marknadsföring och information om bibliotekets möjligheter. 

Marknadsföringen skedde främst genom sättet att bemöta brukarna. Malmberg noterar att ”... 

att personalen, av rädsla för att få en anstormning från besökarnas sida, inte går ut särskilt 

aktivt och informerar om den service och de möjligheter som biblioteket erbjuder” 

(Malmberg, 1996 s 71-72).   

 

På det hela taget gick Linnéstadens alla idéer ut på att anpassa sig till brukarna. Ökad service, 

brukaranpassning, uppbyggnad i samarbete med de som skall bruka biblioteket. Det enda som 

egentligen inte hade den grundläggande förutsättningen var idén om att avgränsa beståndets 

innehåll bortom det som är det normala (det vill säga kurslitteratur). Denna ambition fick 

dock överges då det visade sig att brukarna ville ha in i den bortvalda litteraturen i samlingen.  

Sammantaget kan man säga att Linnéstaden höll sig till grundkonceptet för GÖK-projektet. 

Dock är det värt att notera att bara en mycket liten del av brukarna ännu flera år efter starten 

kände till möjligheten att komma med egna förslag till inköp.  

Linnéstadens bibliotek var det GÖK-bibliotek som hade lättast att tillämpa projektets 

intentioner om brukarinflytande, brukarmedverkan och servicekvalitet. Det kan därför synas 

konstigt att Linnéstadens bibliotek inte uppmärksammades i den häftiga pressdebatt som 

växte fram under och efter GÖK-projektet och inte utsattes för den kritik som drabbade 

biblioteken i Kalmar och Örnsköldsvik. Kanske spelade det en viss roll att Linnéstaden var ett 

litet, nystartat och för omvärlden okänt bibliotek och inte heller hade det ansvar som följer 

med att vara kommunens huvudbibliotek. 

 

5.2.7 Kulturrådets samlade utvärdering – Comediarapporten  
 

Comediagruppen fann bland annat att bibliotekarierna vid 1990-talets mitt upplevde sig 

försatta i en situation med dramatiska förändringar inom en rad områden. Samtidigt som de 

saknade strategier för att möta förändringskraven. Minskade anslag och sjunkande utlåning 

gjorde att de upplevde biblioteken som institutioner ifrågasatta. Detta gällde både biblioteken 

i stort och i synnerhet de tre GÖK-biblioteken. Det nygrundade biblioteket i Linnéstaden hade 

mycket små resurser för nyinköp. I Kalmar krävdes besökssiffror för att försvara anslagsnivån 

och i Örnsköldsvik krävde det nya biblioteket i Arken att man utvecklade ett helt nytt 

arbetssätt. Dessa utmaningar skapade beredskap för omtänkande med syfte att återskapa 

bibliotekens starka ställning som högt aktade och attraktiva institutioner i det svenska 

samhället.  

Comedias slutrapport ger en detaljerad beskrivning av såväl den hotbild som rådde vid 1990-

talets början som de förändringsambitioner ledde fram till GÖK-projektet och gjorde att just 

Kalmar, Örnsköldsvik och Linnéstaden kom att delta.  

 

Comedia ger i huvudsak en positiv bild av vad som åstadkoms vid de tre GÖK-biblioteken. 

De som besökt projektet var genomgående imponerade av vad de fått se. Detta gällde särskilt 

exponeringen och initiativen till inköp baserade på brukarförslag. På andra områden, till 

exempel förhållandet till brukarna i det dagliga arbetet och marknadsföringsstrategier och vad 

gäller introduktion av ny teknologi, ansåg man inte att dessa bibliotek skiljde ut sig från 
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övriga. Comediakonsulterna noterade att biblioteken varit framgångsrika på en rad områden: 

antalet besökare hade ökat väsentligt (till exempel Kalmar + 30-40%), utlåningen hade ökat 

kraftigt på alla tre, försöken med brukarstyrt inköp gjorde att bibliotekspersonalen lärde sig 

mer om brukarbehovet i sitt upptagningsområde, i Örnsköldsvik fann man att brukarna ofta 

hade större ämneskunskaper än bibliotekarierna och därför kunde ge kompetenta 

inköpsförslag.  

 

Man noterade vidare att farhågor om att detta skulle leda till inköp av skräplitteratur kom på 

skam. Av de 500 böcker som köptes in på brukarförslag i Linnéstaden bedömdes bara 6 

böcker falla under tidigare kvalitetsnormer, det vill säga bara någon enstaka procent.  

En annan positiv effekt var förbättrade kontakter med omvärlden, bland annat en rad 

servicebranscher.  

Utvärderarna fann GÖK-biblioteken vackrare och mer attraktiva än bibliotek i allmänhet och 

tyckte sig finna att bibliotekspersonalen trivdes bättre med sitt jobb.  

Slutligen noterade man det aktiva stödet från politiker på alla tre orterna.  

 

Comedia ägnar stort utrymme i sin rapport åt att diskutera vad som krävs för att förbättra de 

svenska bibliotekens förmåga till förändring. Erfarenheter från GÖK-biblioteken visar både 

vad som kan få igång en förändring och vad som krävs för att en förändring skall kunna 

genomföras.  

Man gör en analys av den häftiga kritik som drabbade Kalmar och som fokuserade på 

gallringen och menar att kritikernas värderingar och de synsätt som låg bakom 

förnyelsearbetet i Kalmar egentligen inte skiljer sig så mycket från varandra. Båda parter vill 

slå vakt om biblioteket som en viktig och respekterad samhällsinstitution. Anklagelserna från 

kritikernas sida om kulturell förflackning och ytligt marknadsorientering hade inte täckning i 

vad som faktiskt genomfördes.  

I en avslutande kommentar skriver Comediagruppen att GÖK-projektet innebar viktiga 

förändringar i bibliotekens inre organisation och i bibliotekspersonalens attityd till brukarna 

men att alltför lite gjordes för att försöka förstå hur biblioteken borde förändras för att anpassa 

sin verksamhet för att kunna svara mot förändrade förhållanden i ett samhälle i snabb teknisk 

och social förändring (Evaluating the GÖK project 1995).   

 

5.2.8 Debatten om GÖK-projektet 
 

Både under och efter GÖK-tiden så framförde en rad debattörer synpunkter på projektets 

ambitioner och genomförandet av projektet. 

I ”Inköp på efterfrågan inom GÖK-projektet” skriver dåvarande ordförande i DIK-förbundet 

Britt-Marie Häggström (1997) om vad efterfrågestyrda inköp innebär. Bland annat skriver 

hon att brukarna normalt sett informeras om sin möjlighet att påverka urvalet och dessutom 

aktivt uppmanas att ge förslag på litteratur och påvisa brister. Genom detta gör man brukarna 

till en del av verksamheten och man visar respekt för sina brukares kunskap. Detta naturligtvis 

utan att ta ifrån bibliotekariena sin del av beståndsuppbyggandet.  

Att brukarna får lämna förslag innebär att bibliotekets bestånd anpassas efter sitt lokala 

samhälles behov. 

Häggström menar att vid en granskning av det totala bokbeståndet på de tre biblioteken, efter 

GÖK-projektets avslutande, så kan man inte finna någon tydlig tendens till att skräplitteratur 

skulle ha tagit över. Hon menar tvärtom att många av de böcker som införskaffats efter 

förslag av brukare nog skulle ha funnit sin väg till bibliotekens hyllor ändå (Häggström 1997). 
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Erik Hedin, verksam som bibliotekarie vid biblioteket i Borgholm, vill i sin text 

Samtidighetens idioti (1995) ”...ge GÖK-projektet det eftermäle det förtjänar” (Hedin 1995 s 

5-6). Han ställer sig genomgåendet väldigt negativt till projektet och speciellt till Kalmar och 

gallringen där. Han inleder med att säga att det är just detta som fokus kommer att ligga på i 

den följande texten.  

Hedin skriver i sin text att GÖK-projektet föddes ur att biblioteksverksamheten lider av en 

negativ självbild. Att man ser ner på verksamheten och den utveckling som den gått igenom. 

Hedin finner dessa åsikter och hela projektidén löjlig (Hedin 1995).  

 

Hedin menar att Kalmars beteende genom hela projektet, ända från förberedelseperioden, kan 

ses som stressat och slarvigt. Han tar upp Kalmars bidragsansökan till Kulturrådet som ett 

exempel. I denna framförs fyra stycken övergripande mål (som motsvarar samma som 

framförts på andra ställen i min text) som sedan konkretiseras genom ett antal 

”delkomponenter”, varav en del av dem upprepas vilket Hedin slår ner på. Gallringen är en av 

dessa komponenter. (Hedin 1995 s 7-8).  

Hedins egen åsikt om gallringen är ytterst negativ. Han beskriver hur åsynen av den i 

praktiken fick honom att känna sig ”Häpen, ledsen och förbannad...” (Hedin 1995 s 9). Han 

finner det absurt att så många böcker skulle gallras och dessutom på ett sätt som för honom 

verkade fullständigt oorganiserat och hafsigt. Vilket innebar risker för att värdefulla volymer 

helt enkelt skulle försvinna med övriga i en grå massa. Allt detta bara för ”...att kunna ställa 

böcker på tvären.” (Hedin 1995 s 11).  

 

I Hedins ögon är det dock inte bara biblioteket i Kalmar och Kulturrådet som har del i 

skulden. Han lägger även ansvaret hos de politiker som styrde kommunen vid tillfället. Han 

anklagar dem för att inte vara insatta i vad de sysslar med och till och med för att medvetet 

vilja vara destruktiva för verksamheten ”Flumvänsterns förakt för allt som kan rubriceras som 

finkultur, och nyliberal faiblesse för marknadslösningar, även på områden där de definitivt 

inte hör hemma. Ett mer åskådligt exempel på viljelösa politiker i händerna på målmedvetna 

tjänstemän får man leta efter.” (Hedin 1995 s 13).  

 

Angående debatten om gallringen i Kalmar tar Erik Hedin upp en artikel som Barbro Thomas 

på Kulturrådet skrivit i Ölandsbladet 1993-10-28. Hon skriver: ”Den debatt som varit har varit 

löjlig, ett ramaskri, så stort är det inte”. Hedin påpekar dock att Kulturrådet faktiskt för en 

stund frös Kalmars bidragspengar till projektet och tillsatte en utredning 1992 (Hedin 1995 s 

15). Uppdraget att genomföra utredningen föll  som redovisats ovan på Högskolan i Borås och 

Rolf Appelqvist. Resultatet presenterades 1993 under namnet ”Vad händer i Kalmar”.  

Erik Hedin ställer sig kritisk även till denna utredning eftersom han inte anser att den 

genomfördes på ett helt objektivt sätt, att resultatet och de påföljande handlingarna av berörda 

parter redan var bestämt. Han beskriver texten i utredningen som flummig, substanslös och 

glidande, något han kallar ”...GÖK-projektets signum...” Att det sedan var en psykolog som 

skulle genomföra utredningen finner Hedin nästintill skrattretande. Han skriver: 

”Uppenbarligen var man mer intresserad av GÖK-kritikernas själsliv än själva sakfrågan.” 

(Hedin 1995 s 16-17).  

 

För mig framstår Erik Hedin som mycket bitter. Hela hans text tycks gå ut på att framställa 

projektet och samtliga deltagande parter som både löjliga och destruktiva. Enligt min mening 

är detta inte en text som visar på en särdeles stor kunnighet om den sakfråga han menar att 

andra ignorerat. Utifrån hans beskrivning verkar Kalmars bidragsansökan förvisso som något 

slarvig. Men det verkar som om Hedin läst allting med ett negativt filter framför ögonen.  
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Mycket kritik riktades alltså mot GÖK-projektet både under och efter projekttiden.  

Modigh menar dock att GÖK-projektets kritiker tenderat att glömma bort projektets 

huvudsyfte, nämligen att utveckla verksamheten så den blir bättre anpassad till låntagarna och 

deras intressen (Modigh 1993). 

Modigh menar att farhågorna om att brukarförslag skulle innebära en översvämning av 

skräplitteratur visat sig bygga på en grov underskattning av brukarnas smak och omdöme.  

Enligt Modigh verkar biblioteksdebattörerna hysa en idealbild av biblioteket som ett slutet 

tempel för böcker. Hon påpekar att folkbiblioteket inte har något bevaradeansvar. Dessutom 

skriver hon att det är viktigt att komma ihåg att den statliga kulturpolitiken har som mål att 

kulturen skall vara tillgänglig för alla. Att Kulturrådet varit engagerat, inte minst ekonomiskt 

är även det något som kritiserats, men faktum är ju att Kulturrådet använde pengar som 

öronmärkts till just utveckling av biblioteksverksamhet. Kritikerna ansåg att biblioteken borde 

ha kunnat genomföra projektet med sina egna anslag. Likaså har projektet kritiserats för att 

inte innehålla någonting nytt och för att strida mot gällande kulturpolitiska mål. Att projektet 

inte skulle ha innehållit något nytt är en intressant kritik. Förvisso hade det förekommit att 

böcker köpts in på brukarförslag förut och ”Det tredelade biblioteket” var som bekant en 

redan uppfunnen företeelse. Men det nya för Sverige var ju att man aldrig tidigare hade 

använt sig av båda metoderna på ett så genomgripande sätt som vid GÖK-projektet 

De som får stöd från Kulturrådet för ett projekt har relativt fria händer vad gäller 

genomförandet. Kulturrådets roll är mer av en övervakande och stödjande natur än som 

deltagare. Detta för att det praktiska kunnandet finns på ”företaget” där projektet skall 

genomföras och det är på grundval av de lokala förutsättningarna och ambitionerna som 

försök till utveckling skall ske (Modigh 1993). 

 

De tre deltagande biblioteken skiljer sig från varandra på flera sätt. De hade enligt Modigh 

helt olika grundförutsättningar och det är därför inte meningsfullt att göra jämförelser utifrån 

enkla nyckeltal. Det man kan göra är att studera de metoder som prövats och de resultaten 

man nått och på detta sätt hämta ideer till förnyelse av den egna verksamheten (Modigh 

1993). 

 

5.3 Fas 3: 1994-2004 En period av snabb förändring folkbibliotekens 

villkor: informationssamhällets framväxt, djup ekonomisk kris, 

besparingskrav och sjunkande utlåningstal 
 

I detta avsnitt beskrivs hur folkbibliotekens kontext på nationell nivå förändrades från läget 

vid GÖK-projektets slut till biblioteksplanetid, det vill säga från 1994-2004. 

Viktiga källor för avsnittet är: Offentlig statistik, debattartiklar och en rad inlägg som bygger 

på analyser av hur folkbibliotekens uppgifter i samhället förändrats till följd av förändrade 

yttre villkor. I detta avsnitt har jag i stor utsträckning använt mig av material hämtat från 

Internet.    

 

5.3.1 Bibliotekslag 
 

Trots folkbibliotekens långa historia och starka ställning i svensk samhällsliv dröjde det ända 

tills 1996 innan Sverige fick en bibliotekslag som garanterade alla medborgares till avgiftsfria 

folkbibliotek. I § 2 stadgas att ”varje kommun skall ha folkbibliotek”.  I samma paragraf står 

det också att folkbiblioteken ”skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för 

alla medborgare.” Bibliotekslagen ger folkbiblioteken ett särskilt ansvar för att anpassa sin 

verksamhet till behov hos funktionshindrade, invandrare samt barn- och ungdomar. Det är 

alldeles tydligt att lagstiftaren betraktar folkbiblioteken som en central institution i ett 
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demokratiskt samhälle. Folkbiblioteken skall vara tillgängliga och attraktiva för alla 

medborgare – inte bara  för grupper som har resurser att ställa krav.  

5.3.2 Informationssamhällets intåg 
 

Under denna period utvecklades Sverige mer och mer mot det vi idag kallar för ett kunskaps- 

eller informationssamhälle. Enligt Nationalencyklopedien karaktäriseras 

informationssamhället: 

”... av en allmänt ökad kunskapsproduktion, ett ökat beroende av tillgång till information, ny 

informationsteknologi i form av integrerade system för dator- och teleteknik och framväxten 

av en särskild informationssektor i ekonomin bredvid agrar-, industri-, och tjänstesektorn”.  

(Sjöholm 2001 s 1) 

 

1998 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att studera förutsättningarna för ett nytt bibliotek 

eller kulturhus i Mölndal. Sjöholm refererar, i en skrift om Mölndals biblioteks historia  från 

2001, ett avsnitt ur gruppens rapport ”Framtidens bibliotek”  där man hävdar  det att det är 

mycket viktigt, kanske till och med avgörande, att biblioteken ”får rätt att tillgängliggöra och 

tillhandahålla digital information på samma sätt som de alltid gjort med tryckt. I annat fall 

riskerar vi att blir risken att hamna i en situation där kunskap och bildning blir en fråga om 

pengar ”(Ibid s 2) 

 

En baksida till det informationsrika samhället är att gemene man riskerar att tappa bort sig i 

all information, korrekt som inkorrekt. Det är mot denna bakgrund som arbetsgruppen i 

Mölndal vill ge bibliotekarien rollen som informationskonsult –” en kunskapslots som hjälper 

allmänheten, studerande, näringslivets företag och inte minst människor med olika 

funktionshandikapp att få tillgång till och hitta rätt i informationsmängderna” (Ibid s 2) 

Samtidigt väcker Sjöholm frågan om biblioteken även i framtiden skall ha ansvar för att 

bevara och förmedla kulturarvet. Kanske är det svårt att förena ett sådant uppdrag med GÖK-

projektets ambitioner att låta brukarnas önskemål dominera inköp och gallring. 

 

Enligt Marika Lundqvist (1999) säger Joneta Belfrage, dåvarande ordförande i Sveriges 

Allmänna Biblioteksförening, att ”Biblioteken skall idag och i framtiden vara samhällets 

offentliga rum...” (Lundqvist 1999). 

Marika Lundqvist frågar sig vad biblioteket i framtiden skall vara och vad som bör prioriteras 

framför annat, om nu något skall det. Skall biblioteken vara informationsförmedlare eller 

vägledare till litteratur? Bibliotekens klassiska roll som folkbildare har enligt Lundqvist 

aktualiserats i och med utvecklingen inom IT och det överflöd av information som behöver 

sovras i. Hon verkar dock till en början ta lite avstånd till att kalla det vi lever i för 

informationssamhälle. Hon skriver att det är något ”...vi enligt många lever i idag.” (Ibid 

1999)  

Angela Zetterlund varnar i sin artikel ”Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden” för risken 

för att biblioteken i folkbildningens namn skulle kunna bli ett verktyg för styrande makter att 

utöva en sorts social kontroll. Med andra ord alltså att endast föra fram den information som 

passar in i den etablerade ordningen. Zetterlund menar att det var detta som skedde under 

sockenbibliotekens tid (Klasson 1997 s 26-47).   

Just denna farhåga är något som tas upp i Kulturen 2.0 (2007) där författarna poängterar 

”Kulturpolitiken får aldrig tjäna som ett instrument för partiegoistiska syften...” (Kulturen 2.0. 

2007 s. 8). 

 



 

 

38 

Åter till Lundqvist som påpekar att biblioteken har anpassat sig väl till vårt moderna 

samhälles krav på informationförsörjning och informationsadministration. Men resultatet av 

det arbetet, menar hon med stöd av Greenhalg et al (Libraries in a world of cultural change. 

1995), är att biblioteken börjat lämna biblioteksservicen bakom sig till förmån för 

informationsservice (Lundqvist 1999). Den fråga som Greenhalg et al ställer i samband med 

den här utvecklingen är var böckerna hamnar på prioriteringsstegen i bibliotek som sysslar 

med informationsservice? Lundqvist besvarar inte frågan men påpekar att utlåningssiffrorna 

på biblioteken ser ganska bra ut och därför är det ingen större risk för att denna del av 

verksamheten skall försvinna (Lundqvist 1999). 

När det kommer till vilken litteratur som skall finnas på biblioteken har det under mycket lång 

tid förts en debatt angående kvalitet. När man vid GÖK-biblioteken lät brukarna välja 

litteratur väcktes ju många farhågor angående en invasion av skräp. Dessa visade ju sig vara 

obefogade men frågan som väcks, förutom verksamhetens bild av sina brukare, är hur 

brukarna ser på litteraturen.  

 

Demokratiutredningen presenterade 2000 sitt slutbetänkande ”En uthållig demokrati! – Politik 

för folkstyrelse på 2000-talet” (SOU 2000:1).  

I sitt remissvar på detta betänkande skrev Föreningen Bibliotek i samhället (BiS) att 

biblioteket är unikt i sin förmåga att fungera som rum för samtal och som mötesplats. Inte 

bara mellan individer i det lokala samhället utan även mellan tid och rum. Man för fram att 

biblioteket är det kollektiva minnet för det svenska samhället och att detta minne är en av 

förutsättningarna för att vi som samhälle inte skall tappa bort vår egen historia. BiS lämnar 

skarp kritik i sin text och menar att demokratiutredningen saknar någon djupare kunskap och 

insikt i bibliotekens betydelse för samhället och individerna som ett offentligt och 

demokratiskt rum.  

Enligt BiS för demokratiutredningen fram behovet av informationsförmedling i en demokrati. 

Speciellt eftersom vi i Sverige kan se växande informationsklyftor och att medier 

monopoliseras.  

 

BiS menar att bibliotekens uppgift, den att förmedla information och litteratur utan att vara 

färgad av kommersialism och partiintressen, borde tydliggöras. Detta är viktigt inte minst i 

valtider. ”Biblioteket skall fungera som en garant för jämlika möjligheter för var och en att 

utifrån sina förutsättningar sätta sig in i och värdera politiken, att få underlag att bilda sig en 

egen uppfattning i väsentliga samhällsfrågor” (Bis skriver till Justitiedepartementet 2000). 

BiS skriver att ur en demokratisk vinkel är det en oerhört viktig sak att biblioteken 

tillhandahåller IT-resurser till allmänheten utan avgifter. I och med detta ger man alla en 

möjlighet att vara en del av det globala samhället. Sedan tillkommer dessutom den 

handledning som biblioteket kan erbjuda de ovana i hanteringen av den erbjudna IT:n.  

BiS påpekar att det krävs en viss kompetens för att kunna orientera sig i all tillgänglig 

information och att bibliotekarierna har en viktig roll i allmänhetens tjänst vad gäller just 

detta.  

BiS menar att det är nödvändigt för en demokrati att ha ett funktionellt och uthålligt 

biblioteksväsen (Bis skriver till Justitiedepartementet 2000). 

5.3.3 Internet, world wide web och tillgång till bredband för alla 
 

En av de viktigaste händelserna under period 3 är genombrottet för Internet.  Det arbete som 

ledde fram till Internets snabba segertåg över världen i mitten av 1990-talet hade pågått under 

mycket lång tid både i USA och i Europa. Ordet ”Internet” nämns för första gången i en text 

från 1974 (History of the Internet 2009). Det är dock egentligen inte Internet i sig som fått 
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denna enorma genomslagskraft och betydelse för hela världen. Den uppfinning som fått denna 

betydelse är World Wide Web. Internet och World Wide Web är inte en och samma sak även 

om de oftast omnäms som om det vore fallet. World Wide Web är en applikation som 

existerar ”på” Internet och syftar till att sprida information över Internet via ett system som är 

lätt att använda. World Wide Web uppfanns 1989 och har sålunda när jag skriver detta funnits 

i 20 år (World Wide Web 2009). 

Men varför har jag då placerat in detta i denna tidsperiod? Jo, därför att spridningen av World 

Wide Web inte skedde över en natt och det är först när datorerna med Internetuppkoppling 

började bli ”varje mans” ägodel som den verkliga explosionen av Internet och World Wide 

Web kom.  

Dock bör det här påpekas att det 2009 finns tillgång på bredband i alla kommuner. Men en 

rätt stor del av befolkningen har ännu inte tillgång till datorer och Internet i hemmet. Enligt en 

en rapport från World Internet Institute kallad ”Svenskarna och Internet 2008” finns det så 

många som 2 miljoner vuxna svenskar som inte har Internet som en del av sin vardag. De ”... 

står utanför informationssamhället”(Folkbildning 2.0 2009) 

På många håll tar biblioteken initiativ till att stödja människor på deras väg in i det nya 

informationssamhället. Medborgarskolan och biblioteken i Östergötland har startat 

studiecirklar i att använda datorer och Internet som har visat sig mycket populära 

(Folkbildning 2.0 2009).  

 

Den nya informationstekniken har ställt biblioteken inför nya utmaningar: installation av 

trådlöst nätverk för brukare, bibliotekskatalog och bokreservation på nätet, hur omfattande 

datorservice skall man erbjuda, till vad skall bibliotekets dator få användas.  Skall biblioteket 

utvecklas till ett servicecenter som även ger brukarna datorteknisk service?  Bör biblioteken få 

i uppdrag att utvecklas till kommunala informationscentraler. 

1996 höll Mats Dahlström ett anförande vid mässan UngIT i Borås. Han talade om vad 

bibliotekariens roll är i det dåvarande samhället. Lite skämtsamt liknade han dem vid 

”samlare och jägare”. Detta för att han ansåg det vara en av grundbultarana i yrket att jaga rätt 

på och samla in information och litteratur till det kollektiva minne som folkbiblioteket är. Han 

menar att det är detta som bibliotekarierna alltid gjort ända sedan sumerernas tid. Sedan att 

bibliotekarierna dessutom har som expertis att lyckas sortera i all information som erbjuds är 

ytterligare en bonus. Framförallt, som Dahlström påpekar, i den digitala tid vi lever i.  

Han tar dock upp ett par problem som den tekniska utvecklingen inneburit. Till exempel hur 

man skall lagra digitala medier. Ett digitalt dokument är ju i grunden bara ettor och nollor 

men det måste finnas ett reellt lagringsutrymme för dessa dokument i biblioteket. CD-ROM, 

DVD, och USB-minnen är naturligtvis användbara men hur länge ”lever” de här 

lagringsplatserna innan de måste bytas ut? Kommer formatet på dokumenten vara kompatibla 

med de framtida datorerna? Det här är ett dilemma som utvecklats i takt med den digitala 

tekniken (Dahlström 1996)  

  

5.3.4 Ekonomisk kris - besparingar 
 

Den djupa ekonomiska kris som Sverige drabbades av i början av 90-talet ledde rätt snart till 

att kommunerna tvingades till kraftiga besparingar.  Ett stort antal biblioteksfilialer lades ner.  

(Kulturen i siffror 2009). 

 

5.3.4 Nedgång i utlåningen men ökning av bokförsäljningen.  

 

Under GÖK-åren låg den totala utlåningen av böcker i riket på praktiskt taget oförändrad nivå 

omkring 68 miljoner böcker/år. 1994 var den totala utlåningen 68, 7 miljoner böcker. Därefter 
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skedde en ökning fram till en toppnotering på 73, 2 miljoner 1997 följd av en successiv årlig 

nedgång till 63, 9 miljoner år 2004. Sett över hela fas tre innebär detta en nedgång på 7%. 

Nedgången har sedan fortsatt i samma takt och hade 2008 sjunkit med ytterligare 8% till 58,3 

miljoner (Statistisk årsbok 2010 s 549).  

Under hela den studerade perioden har samtidigt bokförsäljningen ökat kraftigt från 15 

miljoner till 25 miljoner sålda böcker. Det vill säga en ökning med 67% (Tidningen Focus, nr 

4 2010 s 17). Detta visar att den sjunkande utlåningen inte utan vidare som att intresset för att 

läsa böcker har minskat men att människor i större utsträckning än tidigare skaffar sig böcker 

på andra ställen än folkbibliotek.  

En bidragande orsak till den ökade bokförsäljningen är sannolikt att bokmomsen i januari 

2002 sänktes från 25 till 6 procent vilket ledde till att bokpriserna sjönk. Enligt SCB:s 

utvärdering tre år efter momssänkningen ökade nätbokhandeln sin försäljning med hela 130 

procent mellan 2001 och 2004. Även försäljningen i bokhandeln ökade men inte lika mycket 

(Effekterna avden sänkta bokmomsen. SCB 2006). 

 

5.4 Fas 4: 2004-2009. Biblioteksplanetid.  
 

För denna fas har datainsamling och resultatanalys styrts av frågeställning 2: Hur har synen 

på folkbibliotekens roll och uppgifter sett ut vid de tre GÖK-biblioteken under 

Biblioteksplanetid? 

 

Den här fasen inleddes med att kommunerna i Sverige ställdes inför kravet att formulera en 

långsiktig bibliotekspolicy i särskilda biblioteksplaner.  Detta skedde genom en ändring i 

Bibliotekslagen  2004. ” Kommuner och landsting skall anta planer för 

biblioteksverksamheter” (7a§ i Bibliotekslagen) Lag 2004:1261. 

 

 

Jag har försökt att ge en bild av den nationella kontexten vid denna tid genom att lyfta fram 

ett urval debattinlägg om bibliotekens villkor, uppgifter och framtid. Exemplen har hämtats 

såväl från intresseorganisationer som Svensk Biblioteksförening som från politiska partier och 

från forskarvärlden. Därefter övergår jag till att beskriva läget i de tre GÖK-kommunerna och 

GÖK-biblioteken som de såg ut inför och under arbetet med biblioteksplanerna. Liksom under 

GÖK-perioden har jag särskilt försökt identifiera de hot, problem och förändringsambitioner 

som påverkade arbetet med biblioteksplanerna. 

5.4.1 Lag om krav på kommunala biblioteksplaner 
 

Den bibliotekslag som infördes 1996 reviderades 2004 efter att en utredning av 

Kulturdepartementet (Om biblioteksverksamheterna Ds:2003:66) visat att det nog skulle 

behövas. Utredningen såg på hur olika biblioteks verksamheter förändrats efter att 

bibliotekslagen vunnit kraft och på hur samhällets utveckling och nya krav från brukare 

påverkade biblioteken. Kulturdepartementet menade i sin utredning att det behövdes en 

gemensam överblick över biblioteksverksamheterna för att öka samordningen och förbättra 

tillgängligheten och effektiviteten. Grunden för revideringen lades i och med denna utredning.  

Genom ett tillägg till bibliotekslagen 2004 gavs kommunerna i Sverige i uppdrag att upprätta 

biblioteksplaner för sin verksamhet. Hur planerna i praktiken skall utformas är upp till den 

enskilda kommunen. Dock menade Kulturrådet i en skrift som skickades ut till samtliga 

kommuner och landsting sedan revideringen trätt i kraft att samtliga områden som berörs av 

planen skall vara delaktiga. Det vill säga att ”alla” skall kunna påverka sin del av den helhet 

som utgör det område som biblioteksplanen skall styra. Biblioteksplanerna skall alltså kunna 



 

 

41 

fungera som ett sätt att få en nationell överblick över biblioteksverksamheten i samtliga 

svenska kommuner, men Svensk Biblioteksförening menar att de också skall ha en 

samordnande lokal funktion och bidra till överblick över kommunen som organisation för att 

man lättare skall kunna utnyttja de resurser som finns för att tillgodose de behov som uppstår.  

Svensk Biblioteksförening definierar en biblioteksplan som:  

”... ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade 

biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna 

biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet 

vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv” Svensk Biblioteksförening (2001 s 5) 

Att Svensk Biblioteksförening inte tar lätt på konceptet med biblioteksplaner är tydligt i allt 

det arbete som lagts ner för att de skall komma till stånd och dessutom genomföras på ett 

”korrekt” sätt. Man lyfter fram två dokument som man menar att kommunerna skall utgå ifrån 

i sitt arbete, förutom bibliotekslagen, nämligen Unesco:s folkbiblioteksmanifest och 

skolbiblioteksmanifest. 

 

5.4.2 Debatten om folkbibliotekens framtida roll och uppgifter i samhället.

  
Svensk Biblioteksförening tog i en text från 2006 upp flera problem av betydelse för 

bibliotekens verksamhet. Bland annat påstod man att läsförståelsen minskar i Sverige, ett 

allvarligt problem då förmågan att kunna läsa är avgörande för nästan all form av inlärning.  

Biblioteksföreningen utgick från uppgifter om sjunkande läsförståelse  i en utvärdering som 

Skolverket genomfört och  som presenterades i ett pressmeddelande den 30 november 2005. 

Skolverket redovisade där att många elever lämnat grundskolan utan godkänt betyg i 

grundämnena och dessutom uppvisat tydliga brister i analys- läs- och skrivförmåga 

(Gymnasieutbildade är inte tillräckligt förberedda för högre studier 2005). 

En närmare granskning av de senaste årens utvärderingsrapporter om svenska skolelevers 

läsförmåga gör det dock nödvändigt att nyansera den dystra bilden.  Resultaten från PIRLS 

2006 (Progress in International Reading Literacy Study) visar att svenska elever i årskurs 4 

står sig gott i ett internationellt perspektiv vad gäller läsförmåga.  Bara i sex av de fyrtiofem 

länder som ingick i undersökningen var resultaten bättre.  Samtidigt som svenska elever 

fortfarande läser bättre än det internationella genomsnittet har det emellertid skett en 

tillbakagång mellan 2001 och 2008. Det är framför allt andelen mycket goda läsare som 

minskat.  Intresset för läsning har också minskat bland svenska elever. Färre än tidigare läser 

längre texter och böcker på fritiden. Föräldrarnas stöd för barnens läsning tycks också ha 

minskat (PIRLS 2006. 2007).  

 

Liksom 10-åringarna står sig svenska 15-åringar gott i en internationell jämförelse vad gäller 

läsförståelse.  Resultat från PISA 2006 (Programme for International Student Assessment) 

visar att det bara är i fem OECD-länder och i ett icke-OECD-land som 15-åringarna visar 

bättre läsförståelse än svenska elever. Till skillnad från bland 10-åringarna har det inte skett 

någon försämring av de svenska 15-åringarna läsförmåga dock med undantag för de allra 

svagaste läsare som visade sämre resultat 2006 än 2000 (PISA 2006. 2007). 

 

I ”Kulturen 2.0” antagen av riksdagens moderata kulturkommité i februari 2007 menar 

författarna att det finns en allvarlig risk att högkvalitativ kultur skall försvinna till förmån  för 

lättillgänglig underhållning i det oerhört informationsrika samhälle som vi lever i. Intressant 

nog är detta nästan exakt samma farhågor som luftades i samband med GÖK-projektet. Dock 

påpekar de att den så kallade finkulturen är betydligt mer tillgänglig för den breda massan än 

den någonsin varit förut tack vare utvecklingen och spridningen av teknologi och den öppna 

marknaden (Kulturen 2.0 2007). 
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Med andra ord kan man säga att den teknologiska utvecklingen medför både möjligheter och 

risker.  

 

Svensk Biblioteksförening drev fram till valet 2010 en kampanj under namnet ”Library 

lovers”. Syftet med kampanjen var att Sverige skall utforma en nationell bibliotekspolitik. 

Dessutom menade man att det behövs en bättre samordning mellan biblioteken i Sverige för 

att undvika att någon glöms bort. En av de som deltog i kampanjen ville att en speciell instans 

skall ha hand om denna samordning. Detta eftersom bibliotekspolitik spänner över flera olika 

områden. Bibliotekspolitiken måste bland annat ta hänsyn till det utbildnings- och det 

litteraturpolitiska fältet. De låga trösklarna får inte bli högre. Samtidigt i allt detta måste 

biblioteken hålla fast vid sin identitet. Annars är risken att bibliotekens särskilda plats 

försvinner in i allmän kultur hävdade man (Viita 2008). 

 

I en skrift utgiven av Svensk Biblioteksförening: ”Kommunala beslutsfattare och bibliotek” 

redovisas en intervjustudie med 201 kommunalråd och 201 kommunala tjänstemän med 

befattningen som bibliotekschefens närmaste chef om sin syn på och sina åsikter om 

biblioteket. Med tanke på Svensk Biblioteksförenings arbete för ökad samordning och en 

nationell bibliotekspolitik så ställdes frågan hur de undersökta ställde sig till frågan. Det 

visade sig att de kommunala beslutsfattarna som grupp oftast är positivt inställda till ökad 

samordning, samarbete och en nationell bibliotekspolitik. Kommunalråden ställer sig dock 

aningen mer negativt till den nationella politiken och samordningen, författaren till skriften 

tror att detta kan bero på att de dels står längre ifrån verksamheten än tjänstemännen, dels ”... 

att man rent principiellt inte vill begränsa handlingsutrymmet i den egna kommunen”. Att de 

ställer sig negativt är naturligtvis något hämmande för utvecklingen. (Kåring Wagman 2008 s 

5, 11, 17) 

 

Båda grupperna anser biblioteken vara viktiga både för enskilda individer och för samhället 

som helhet, detta oavsett mätbar samhällsnytta och återbäring. (Med andra ord är de viktiga 

bara för att de är det). Dock är det få som beskriver biblioteken som spännande, moderna eller 

inspirerande.  

När allmänheten ställdes samma fråga visade det sig att de som arbetade inom verksamheten 

hade en mer positiv syn på den än de utanför. Detta är kanske inte särskilt förvånande men det 

är ändå en viktig poäng. Både de verksamhetsaktiva och allmänheten är för att det satsas på 

biblioteken men de har olika viljor angående den framtida utformningen (Ibid 2008). 

Även bland de undersökta beslutsfattarna finns det två olika synsätt på biblioteket och dess 

framtid. Författaren har valt att kalla synsätten: Traditionalism och Modernism.  

Kortfattat kan det uttryckas som så att de som sällar sig till den traditionella sidan ser 

biblioteket som en kunskapsinstitution där ”böcker och läsning är det centrala”. 

Modernisterna däremot ser det som en kulturinstitution med en viktig samhällsfunktion som 

mötesplats och upplevelsecentra (Ibid 2008 s 14-15).  

 

Under Biblioteksdagarna i Luleå 2008 menade en av konferensdeltagarna att den fysiska 

utlåningens tid nog är förbi. Detta sas i en diskussion om hur bibliotekens verksamhet i 

framtiden kommer se ut, hur utvecklingen kommer att påverka. Samma deltagare påpekade att 

det inte finns någon kulturinstitution som har så ”... låga trösklar som biblioteken” (Viita 2008 

sid 31).  

Frågan är alltså hur biblioteken framgångsrikt skall kunna kombinera sina nya roller i vårt nya 

samhälle utan att samtidigt tappa bort det som var bra med sina gamla metoder och framförallt 

utan att någon i samhället skall känna att biblioteket inte är något för dem.  

 



 

 

43 

Vid SOM-institutets årliga undersökning angående befolkningen och biblioteken 2007 visade 

det sig att endast 53% sa sig ha besökt ett bibliotek de senaste tolv månaderna. Detta är den 

lägsta siffran sedan man började med undersökningarna under 1990-talet (Kåring Wagman 

2008).  

Som framgår av Kulturen i siffror (2009) så är antalet aktiva låntagare per invånare bara 29% 

vilket innebär att många besöker biblioteket utan att låna böcker. En hög procent av 

befolkningen menar sig ha förtroende för biblioteken och fler än någonsin menade sig vara 

villiga att betala mer skatt om de visste att pengarna skulle gå till biblioteken.  

Lars Höglund förde vid ”Forskardag om bibliotekens uppdrag” fram en reflektion om att 53% 

kanske är en bra siffra med tanke på dagens bokpriser och tillgängligheten av litteratur och 

han tillade att minskningen kanske i slutändan kunde vara positiv då den kan ge biblioteken 

möjlighet att lägga mer tid till de ”... svårare frågorna... Och hur skulle andelen se ut om man 

också mätte de virtuella besöken” (Kåring Wagman 2008 s 5-6). Till detta kanske man kan 

foga reflektionen att en avsevärd del av befolkningen (små barn och många äldre) inte har 

fysisk möjlighet att själva besöka ett bibliotek. Den maximala siffran ligger därför avsevärt 

under 100%.    

 

På grund av den ekonomiska kris som Sverige befinner sig i så sker det nedskärningar inom 

nästan alla områden i den offentliga sektorn. DIK-förbundet intresserade sig för att se hur 

deras medlemmar såg på den omedelbara framtiden för biblioteksverksamheten och 

genomförde därför 2009 en enkätundersökning av 650 av sina medlemmar som samtliga är 

anställda inom kultur- eller biblioteksverksamhet i kommun, region eller landsting. Resultatet 

visade att över hälften av de som svarat på enkäten hade en ganska dyster vision. Flera hade 

blivit varnade om nedskärningar av sin ledning och mer än 50% trodde att kulturen och 

biblioteksverksamheten skulle få stryka på foten när nedskärningarna började. 

Intresseorganisationen Kultur och näringsliv visade dessutom i egen enkätundersökning av 

sponsringen av kulturen har minskat på grund av den nuvarande konjunkturen (Alfredsson 

2009). 

 

En annan text på ungefär samma ämne är ”Hotade bibliotek får vara kvar” av Anna-Lena 

Höglund (2004). Hon skriver den i samband med att tre stycken kommundelsbibliotek i 

Norrköping nyss räddats från nedläggning i besparingens namn. Höglund finner 

nedskärningar på bibliotek vara nästintill hädande. Hon skriver: 

”Folkbiblioteket står för ett grundläggande värde i samhället utan vilket inget civiliserat och 

demokratiskt samhälle kan fungera. Det är idén om tankefrihet, om yttrandefrihet, om allas 

möjlighet till kunskap”. Samtidigt lyfter hon fram det som i hennes ögon gör bibliotekarien 

till en lika stor omöjlighet att skära ner på. Nämligen den vägledande egenskap som kommer 

med yrket. Utan den, menar Höglund, blir biblioteket endast en samling böcker som i tystnad 

håller inne med sin kunskap tills någon råkar hitta dem. (Höglund 2004) 

 

Joacim Hansson höll vid en ”Forskardag om folkbibliotekens uppdrag” i april 2008 ett 

anförande om folkbiblioteken identiteter. Han definierar folkbiblioteken som politiskt styrda 

institutioner med ”... hög grad av självständighet, då folkbiblioteken saknar en styrande 

moderorganisation.” Folkbiblioteken är ideologiska vilket färgas i dess terminologi och de är 

institutioner som är trendkänsliga och tar lätt emot influenser från sin omvärld och då 

framförallt sin lokala omvärld. 

Jürgen Habermas en tysk filosof, (citerad av Höglund och Wahlström i Kåring Wagman 2008 

s 7), menar att biblioteket ”... kan ha en unik mellanposition mellan medborgarnas liv och det 

offentliga samhället och de kan fungera som en länk mellan det privata och det offentliga”. 

Joacim Hansson håller med om detta och lägger till att den allmänna synen hos befolkningen 
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är betydligt mer avslappnad mot biblioteken än mot andra myndigheter i den offentliga 

sektorn.  

Hansson radar i sitt anförande upp de olika identiteter det svenska folkbiblioteket har haft 

genom tiderna från omkring 1900 fram till idag. Han menar att biblioteken har utvecklats åt 

två håll sedan 1990-talet. Den ena identiteten är som ”...pedagogisk resurs...” den andra som 

”...minnesinstitution.” Hansson menar att det idag ses som viktigare att tillgodose 

informationsbehov än att tillhandahålla demokratisk bildning och att rollen som folkbildare 

främst riktas till specifika grupper i samhället till exempel invandrare (Kåring Wagman 2008 

s 7, 9).  

Med tanke på den ökade bestämmanderätt brukarna har fått på biblioteken angående inköp 

och kataloger finner Hansson det anmärkningsvärt att detta inte diskuteras i någon större 

utsträckning. Han ställer frågan om vart folkbiblioteket är på väg. Vad skall biblioteket vara i 

framtiden? Hansson tror att biblioteken kommer bli alltmer marknadsanpassade. 

Vilka skall prioriteras? Och hur skall bibliotekarierna se sig själva? Som ”... förmedlare eller 

förvaltare” (Kåring Wagman 2008 s 10).  

 

Mats Myrstener, bibliotekarie och doktorand i litteratursociologi, beskrev i Svenska 

Dagbladet 2007 folkbiblioteket som ” en vilsen institution på väg att bli upplevelseindustri” 

(Myrstener 2007).  Han menar att folkbiblioteken sedan 1900-talets början alltid setts som en 

representant för ”goda värden” till exempel jämställdhet, demokrati och utbildning nu i stället 

försöker anpassa sig till förändrade villkor. I en alltmer ökande konkurrens från de nya 

medierna håller folkbiblioteken på att kommersialiseras. Man anpassar sig för att få tillbaka 

människor innanför dörrarna. Enligt Myrstener hävdar Jochumsen och Rasmussen att 

bibliotekariernas folkbildande uppdrag på biblioteken idag har dämpats. Bibliotekarierna 

”bestämmer” inte längre vad folk skall eller bör läsa. Numera anpassar sig biblioteken 

betydligt mer efter brukarna och använder sig därför av ”... som kan synas lite desperata, ’nya 

grepp’.” Myrstener menar att denna utveckling lett till något av en identitetskris för 

folkbiblioteken då de numera inte längre kan vila tryggt i den folkbildande roll som faktiskt 

var en av de första ambitionerna när folkbiblioteken skapades (Myrstener 2007).  

 

Men är verkligen hela den folkbildande idén på biblioteken död? Jag tror faktiskt inte alls att 

så är fallet. Men den har utvecklats.  

Antonsson och Aspernäs skriver i en magisteruppsats (2007) om utvecklingen till ett 

kunskapssamhälle med ”det livslånga lärandet” som nytt ledord. Vad gäller utvecklingen av 

bibliotekens folkbildande roll skriver de ”Återigen ska nu folkbiblioteket myndiggöra 

människor genom att ge dem kunskaper för att kunna delta i det demokratiska samhället” 

(Antonsson & Aspernäs 2007 s 5) 

Ett problem för folkbiblioteken i dagens samhälle är deras särställning. Det vill säga att de 

befinner sig i det mellanområde i samhället som Hansson och Habermas beskrev. Ett företag i 

den privata sektorn har den öppna konkurrensen från andra företag att kämpa med och gör 

sålunda allt för att skilja sig såpass mycket från mängden att potentiella kunder upptäcker det 

och blir kunder hos detta företag. Den offentliga sektorn skall hålla sig relativt neutral och 

vara tillgänglig för alla. Bibliotekets problem i sitt mellanområde är att de utsätts för regelrätt 

konkurrens som kan bemötas med anpassning samtidigt som de uppfyller den offentliga 

sektorns karaktär av den neutrala allmäntillgängligheten. Det finns krav på folkbiblioteken att 

de skall driva sin verksamhet med lika stor effektivitet och rationalitet som företag inom den 

privata sektorn. Antonsson och Aspernäs skriver: ”... ju mer det offentliga systemet ingriper i 

verksamheter som är kopplade till marknaden, desto mer måste dessa insatser ske på 

marknadens villkor.” (Antonsson & Aspernäs 2007 s 7)  
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Antonsson och Aspernäs fortsätter sitt resonemang med att poängtera att sättet att se på 

biblioteket också påverkar hur man ser på bibliotekets brukare. ”... se till kollektivets 

intresse... Marknadens synsätt... användarna som individuella kunder vars efterfrågan skall 

mötas.” (Antonsson & Aspernäs 2007 s 7) 

Antonsson och Aspernäs väljer här att ta in Geir Vestheim som i en avhandling från 1997 

(Fornuft, kultur og velferd: Ein historisk-sosiologisk av norsk folkebibliotekpolitikk) lyfter 

fram fem dilemman som han menar att folkbiblioteken står inför.  

 

1. Skall biblioteket vara en institution för statliga och kommunala intressen eller skall det 

tjäna det civila samhället som en plats för bildning och kritisk offentlighet. 

2. Skall biblioteket förankras i livsvärldens språkliga och kulturella system eller skall det 

förankras i ett teknologiskt och byråkratiskt system.  

3. Skall biblioteket tillhandahålla endast vetenskaplig kunskap eller ”... ska man öppna 

upp mot det okända såväl som mot det traditionella”  

4. Skall biblioteken specialisera och differentiera eller skall de inrikta sig på att 

representera den totala helheten 

5. Skall biblioteken rikta sig mot kollektivet eller mot individen.  

 

Jag har valt att här göra en lätt bearbetning av vad Antonsson och Aspernäs skriver i löpande 

text. Texten i de fem punkterna ovan är i huvudsak direktcitat utbrutna ur Antonssons och 

Aspernäs egen text (Antonsson & Aspernäs 2007 s 9) (min anm.) 

 

Dessa dilemman får en ytterligare problematisk dimension när de ställs upp mot att, som 

Vestheim skriver, ”... dagens kulturpolitik står i en spänning mellan humanistisk, byråkratisk 

och ekonomisk rationalitet.” (Antonsson & Aspernäs 2007 s 9).  

 

Även Dorte Skot-Hansen (citerad av Antonsson & Aspernäs 2007 s 10-11) diskuterar de olika 

rationaliteter som biblioteken påverkas av i sin verksamhet. En specifik rationalitet som lyfts 

fram och som jag finner ytterst intressant utifrån vad som är grunden för min studie är 

rationaliteten: ”underhållning”. Skot-Hansen menar det är ett underförstått syfte med 

kulturpolitik att underhålla människor. Denna poäng stärks av att, som Skot-Hansen påpekar, 

ingen längre ifrågasätter att biblioteken har nöjeslitteratur på hyllorna och att biblioteken 

börjat ta in nya medier. Ett exempel på detta är Linnéstadens bibliotek där man tagit in en 

Mediejukebox. (Antonsson & Aspernäs 2007 s 10-11) 

 

Ett problem Kerstin Rydsjö har upptäckt är det att barn- och ungdomsverksamheten på 

biblioteken, vilket bibliotekslagen uttryckligen säger skall prioriteras, oftast bara riktar sig 

mot barn. Ungdomarna glöms helt enkelt bort. Förvisso menar Rydsjö att biblioteken 

framgångsrikt förmedlar information till ungdomar till exempel för skoluppgifter men att 

verksamheten brister när det kommer till att vara mötesplats och erbjuda lässtimulans (Kåring 

Wagman 2008) 

 

Ikoner-Akademien höll i oktober 2004 en framtidkonferens. Diskussionen gällde frågan om 

biblioteken kommer ha en plats i det framtida samhället.  

Jens Thorhauge visade på fyra teoretiska framtidsvisioner. ”Det personliga biblioteket” som 

mer eller mindre endast finns i den personliga datorn. Sedan ”det skräddarsydda biblioteket” 

som är en design främst riktat mot forskare och studenter. Innehållande allt grundmaterial 

som kan vara av nytta för forsknings- eller projektarbeten. ”Metropolbiblioteket” är den tredje 

visionen. Det är vad Thorhauge kallar ett ”hybridbibliotek”. Vad detta innebär klargörs inte 

tydligare men verksamheten skall främst vara av en undervisande art till exempel läs- och 
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skrivträning. Den sista visionen är ”det lilla lokalbiblioteket” som dels skall anpassas efter sitt 

lokala samhälle och samtidigt samarbeta på en nationell nivå med andra och större bibliotek 

Thorhauge för fram samarbete som en avgörande sak för framtiden (Ingvarsson 2004). 

 

I det inledande avsnittet gjorde jag en avgränsning till perioden 1990-2009. När detta skrivs 

vid årskiftet 2010-2011 har BTJ förlag just publicerat en skrift med titeln Folkbibliotekens 

framtid (Roland Eliasson red. 2010). Jag har inte kunnat motstå frestelsen att ta med texterna i 

mitt urval av debattinlägg. Boken består av nitton intervjuer, främst med etablerade 

kulturpersonligheter. De representerar olika intresseområden och är verksamma som bland 

annat politiker, författare,  bibliotekarier och som opinionsbildare i biblioteksfrågor.               

Alla har fått frihet att formulera iakttagelser och åsikter. Redaktören har nöjt sig med att 

återge dessa och har inte gjort någon sammanfattande analys. Jag har intrycket att syftet med 

boken varit att visa på ett antal av de åsikter som finns och att låta läsaren tänka vidare själv. 

Liksom i de debattinlägg som jag har redovisat ovan är de intervjuade genomgående till 

folkbiblioteken som institution, framförallt vad gäller tillhandahållande av böcker. De frågor 

som ställts berör som titeln anger föreställningar om folkbibliotekens framtid, huruvida det 

finns några hot mot folkbiblioteken och vad folkbibliotekets centrala uppgifter är och kommer 

vara.   

 

Flera av respondenterna anser att folkbiblioteken är viktiga mötesplatser men oftast endast om 

de är mötesplatser som i grunden syftar till att få människor att läsa. Ett återkommande svar 

gäller vikten av läsning. En av de intervjuade (Christer Hermansson) ”... anser att 

folkbiblioteken är våra viktigaste offentligt finansierade och politiskt styrda 

kulturinstitutioner. Inte minst för att de utgör samhällets kollektiva minne, och för att du som 

enskild medborgare har tillgång till litteratur som inte går att få tag i på annat sätt” (Eliasson 

2010 s 33). Inte oväntat anser Hermansson att folkbiblioteken borde ”... strunta i den litteratur 

som klarar sig bra på marknaden” (Ibid s 33). Han ser folkbiblioteken som ”... 

ickekommersiella zoner.” (Ibid s 37). Tillsammans med en rad andra inlägg kring årsskiftet 

2010-2011 bland annat föranledde av Nacka kommuns planer på privatisering av sina 

bibliotek utgör boken ett bevis på ett starkt och utbrett engagemang för folkbiblioteket som en 

viktig samhällsinstitution även i framtiden. De specifika formerna för folkbibliotekens 

framtida verksamhet är enligt boken beroende av samhälleliga förändringar. Detta gör det 

intressant att se hur GÖK-biblioteken har arbetat för att vidareutvecklas i takt med 

förändringar i sina egna lokala kontexter.   

 

5.4.3 Aktuella projekt och utredningar 
 

Mellan oktober 2007 och augusti 2008 pågick ett projekt kallat MVG (Metodutveckling, 

Visioner och Grunder). Projektet drevs av regionbiblioteken i Halland och Västra Götaland, 

Länsbiblioteket Sörmland och Svenska barnboksinstitutet. Projektet syftade till att ge 

bibliotekarier möjlighet att utveckla kunskaper om hur man skapar läslust hos den yngre 

generationen. En bibliotekarie som deltagit i projektet menar att barn främst ser till 

framsidorna på böckerna när de letar efter någonting att läsa. Vad deras vänner anser om 

boken spelar också en viss roll och om boken förekommer i något annat medie, till exempel 

som film eller TV-serie (Tilly 2008). 

 

Regeringens kulturutredning presenterades i februari 2009. En av de saker som tas upp som 

förslag i utredningen är decentralisering. Vad som menas med detta är att beslutsfattandet 

skall decentraliseras och överlämnas till de människor som står konsekvenserna av besluten 

närmre. Men eftersom man inte vill lämna allting vind för våg skall Kulturrådet få till uppgift 
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att övervaka och vara en kontrollinstans (Årsrapport 2008. Kultur- och fritidsnämnden. 

Kalmar kommun). 

 

På Svensk Biblioteksförenings hemsida kunde man den 28/5 2009 läsa att man på sitt 

decembermöte bestämt att Sveriges bibliotek borde kassera SAB-systemet och stället övergå 

till Dewey (Dewey som klassifikationssystem 2008).  

I Det frågeorienterade biblioteket från 2006 menar författarna att SAB systemet är ett väl 

fungerande verktyg för bibliotekarierna men inte för brukarna. De lyfter fram fördelarna med 

att ställa upp böckerna enligt ämnen eftersom detta skulle göra samlingarna mer 

lättillgängliga för brukarna (Axelsson et al 2006). 

 

Från november 2005 till januari 2006 genomförde tre bibliotekarier från Uppsala län en 

förstudie angående ett ”frågeorienterat bibliotek”. Idén bakom var att Uppsala kommun 

planerade ett nytt bibliotek och man ville undersöka möjligheten att basera det helt och hållet 

på brukares frågor och önskemål. Allt för att skapa ett så lättillgängligt och brukarvänligt 

bibliotek som möjligt (Axelsson et al 2006 s 2).  

 

Mikael Stigendal (2008) genomförde mellan 2005 och 2006 en studie i hur ”biblioteken 

fungerar i mötet mellan innanförskap och utanförskap” (Persson 2006). Denna studie grundar 

sig på idén om biblioteket som institution där alla kan mötas på samma eller liknande villkor. 

 

5.4.4 Beskrivning av den lokala kontexten i GÖK-kommunerna 2008 
 

Kalmar 

Kalmar kommun hade 2008 cirka 61 700 invånare vilket är en ökning med drygt 5000 

personer (ca 9%)  sedan GÖK-tiden.   

Kalmar består av ett huvudbibliotek och nio filialer samt en bokbuss. Bokbeståndet uppgår till 

cirka 350 000 volymer (5,7 volymer/ invånare) varav 220 000 på huvudbiblioteket. Man har 

drygt 11 barnböcker/ barn i ålder 0-14 år, vilket är drygt 30 % mer än riksgenomsnittet. 

Personalen uppgår till cirka 31 årsverken (0,5/ tusen invånare). Driftskostnaden/ invånare har 

minskat med 7% de senaste fyra åren och uppgick 2008 till 340 kr/ invånare vilket ligger 

lägre än såväl städer av samma storlek, Kalmar län i övrigt och riksgenomsnittet. 

Nettokostnaden för kommunens bibliotek utgjorde 2008 0,8% av kommunens totala 

nettokostnad.  

 

Även kostnaden/ lån ligger klart under riksgenomsnittet (cirka 20%). Antalet besök/ invånare 

har minskat kraftigt de senaste fyra åren (-22%) och uppgick 2008 till 6,2 besök/ invånare. 

Den totala utlåningen/ invånare uppgick till 8,6 under 2008 varav 7,4 boklån/ invånare. Även 

detta är en minskning jämfört med tidigare år. Trots detta ligger utlåningen/ invånare 

fortfarande över riksgenomsnittet. I ännu högre grad gäller detta barnbokslånen som uppgår 

till närmare 25 lån/ 0-14 åring (34% över riksgenomsnittet). Sammantaget ger detta bilden av 

ett bibliotekssystem med stark prioritering på barn och ungdom men också av ett 

bibliotekssystem under kostnadspress och dalande attraktivitet bland befolkningen, med 

undantag för barn och ungdomar under 14 år (Folkbibliotek 2008) (Folkbiblioteken i Kalmar 

2008).  

Enligt biblioteksfakta 2009 på Kalmar kommuns hemsida (www.kalmar.se) är bokhallen på 

Kalmar huvudbibliotek 1420 m2 stor. Till detta tillkommer magasinet, som beskrivs som 

öppet. Enligt gängse terminologi borde detta innebära att brukare har möjlighet att leta även i 

dessa hyllor. Man menar att biblioteket har i snitt 1000 besökare per dag.  
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Man erbjuder fem datorer med vilka brukare kan söka i katalogen och i ett antal externa 

databaser. Det finns fyra datorer med tillgång till Internet. Det finns ytterligare fjorton 

studiedatorer avsedda för vuxenstuderande och tillgång till trådlöst nätverk. Man har öppnat 

ett ”24-timmarsbibliotek” över internet där brukarna utöver en rad söktjänster ges möjlighet 

att bland annat att ladda ner e-böcker, ladda ner musik, söka i Nationalencyklopedin samt 

reservera, göra omlån och ge inköpsförslag.  

Kultur- och fritidsförvaltningen i Kalmar har i samband med SCB:s medborgarundersökning 

2009 ställt några extra frågor till medborgarna om bland annat biblioteket. Resultaten visar att 

cirka 80% av medborgarna besökt något av kommunens bibliotek under det senaste året och 

att 40% utnyttjat bibliotekets service på internet.  

 

Örnsköldsvik 

Örnsköldsviks kommun hade 2008 cirka 55 400 invånare vilket är minskning med drygt 7% 

sedan GÖK-tiden. Biblioteksverksamheten omfattar ett huvudbibliotek och nio filialer. 

Bokbeståndet uppgår till 209 000 volymer (3,8 volymer/ invånare) vilket är något under 

riksgenomsnittet. Däremot har man ett stort bestånd av barnböcker (10,9 volymer/ barn 0-14 

år) vilket är klart över riksgenomsnittet. Personalen uppgår till 22 årsverken (0,4/ invånare). 

Driftskostnaderna har sjunkit mycket kraftigt de senaste åren och uppgick till 213 kr/ invånare 

2008 vilket är 45% lägre än riksgenomsnittet. Även kostnaden/ lån är uppseendeväckande låg 

(25 kr/ lån) vilket bara är hälften av riksgenomsnittet. Antalet besök har minskat från en hög 

nivå sedan 2005 (-30%) och uppgick 2008 till 7,3, vilket är exakt riksgenomsnittet. Den totala 

utlåningen/ invånare uppgår 2008 till 8,5 varav 7,3 är boklån. Antalet barnbokslån/ barn 0-14 

år steg anmärkningsvärt mycket under senare delen av 2000-talet. Från 13,8 utlån 2005 till 

26,5 utlån/ barn under 2008 vilket är 46% över riksgenomsnittet. (Folkbibliotek 2008) 

(Folkbiblioteken i Örnsköldsvik 2008) 

Siffrorna tyder på att Örnsköldsvik de senaste åren gjort en stark omprioritering av sin 

verksamhet till barn och ungdomar. Denna prioritering har kommit till uttryck även i den 

biblioteksplan som beslutades 2009, som har titeln ”Bibliotek för barnens 

bästa”(Biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun 2009-2012).  

År 2007 byggdes biblioteket i Arkenhuset om så att barn och ungdomsavdelningen 

integrerades med vuxenavdelningen. Syftet var att skapa en mötesplats över 

generationsgränserna. Samtidigt minskade bibliotekets lokalyta i Arken vilket medförde lägre 

driftskostnader. Dock befinner sig fortfarande barn- och ungdomsavdelningen och 

vuxenavdelningen på olika våningsplan. Enligt kommunens hemsida erbjuds brukarna en rad 

tjänster över internet. Bland annat möjlighet att ladda ner e-böcker och musik, söka i 

katalogen och diverse faktadatabaser. Dock kan jag inte hitta någon information om hur jag 

som brukare skall gå tillväga för att lämna inköpsförslag.  

I presentationen på hemsidan nämns ingenting om den företagsavdelning som var en viktig 

del av biblioteket vid tiden för invigningen av det nya huvudbiblioteket i Arken 1993.  

 

Linnéstaden 

Linnéstaden är en av de mest tätbefolkade stadsdelarna i Göteborg (cirka 31 000 personer år 

2009), men samtidigt är stadsdelen till ytan en av de minsta. Förutom de stora grönområdena 

är det en typisk innerstadsdel. 

Linnéstadens bibliotek ligger i stadsdelens gamla brandstation. Öppettiderna på Linnéstadens 

bibliotek beskrivs av SDN som mycket generösa med 50 timmar öppet en vanlig vecka och 

dessutom sommaröppet.  

Personalen består av sammanlagt 5,25 biblioteksutbildade årsarbetare. Beståndet ligger runt 

25 000 volymer inklusive skivor och övrig media. Detta innebär alltså bara cirka 0,8 volymer/ 

invånare vilket är mycket lägre både i Göteborgs stad som helhet (2,4 volymer/ invånare) och 
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de båda andra GÖK-kommunerna. Linnéstaden har alltså att förlita sig på det samlade 

bokbeståndet i Göteborgs stad.   

Man har lagt vikt vid att profilera sitt bestånd efter behov och intressen bland stadsdelens 

befolkning. Man uppmuntrar därför sina brukare att lämna förslag till inköp och man har 

försökt att anamma ny teknik för utlåning. Man erbjuder sex datorer och ett trådlöst nätverk. 

Bibliotekschefen menar att det skett en noterbar ökning både av utlån och besök på 

Linnéstadens bibliotek under senare år. Det totala utlånet under 2008 var 143246 (cirka 4,6 

lån/ invånare) vilket enligt bibliotekschefen är en ökning från tidigare år (Mild 2009). Trots 

detta ligger utlånen på lägre nivå än för Göteborgs stad som helhet (6,1 lån/ 

invånare)(Folkbibliotek 2008). 

 

5.4.5 Hot, problem och förändringsambitioner vid GÖK-biblioteken. 
 

Kalmar 

En jämförelse mellan boksluten för 1990 och 2008 visar att anslaget till biblioteksverksamhet 

i Kalmar kommun har minskat med 35% räknat i fast penningvärde. Nettodriftskostnaderna 

för 2008 är till och med något lägre än 1990 vilket i praktiken innebär att anslagen minskat 

med cirka 11 mkr mätt i 2008 års KPI. (Kulturnämnden i Kalmar kommun Bokslut 1990) 

(Kultur- och fritidsnämnden. Årsrapport 2008 s 6 Kalmar Kommun). 

 

Enligt Folkbiblioteken 2008 (s13) har den genomsnittliga driftskostnaden i riket däremot ökat 

med 12% mätt i fasta priser under samma tid. Den totala driftskostnaden per invånare i 

Kalmar sjönk mellan åren 2005-2008 från 364 kr till 340 kr medan den i riket som helhet steg 

från 371 kr/inv till 387 kr/inv. (Folkbibliotek 2008 s 51) (Kalmar kommun. Statistisk årsbok 

2008. s 14) (Folkbiblioteken i Kalmar 2008 Svensk Biblioteksförening). Anslagsutvecklingen 

i Kalmar har alltså varit klart sämre i övriga landet. Det finns även andra indikationer på att 

biblioteksverksamheten i Kalmar kommit att prioriteras lägre än tidigare.  

 

Sedan 1990 har den fristående Kulturnämnden uppgått i en Kultur- och fritidsnämnd i vilken 

biblioteksverksamheten utgör 16% av nettodriftskostnaderna. (Kultur- och fritidsnämnden. 

Årsrapport 2008. Kalmar kommun s 6). I 1990 års Kulturnämnd svarade biblioteken för drygt 

hälften av driftskostnaderna och var därmed nämndens viktigaste verksamhet. 

(Kulturnämnden i Kalmar kommun Bokslut 1990). Det tycks alltså som om 

biblioteksverksamheten blivit alltmer lågprioriterad sedan GÖK-tiden. Detta intryck stärks av 

att biblioteksverksamheten inte alls nämns i de satsningar som Kultur- och fritidsnämnden vill 

göra de närmaste åren. Man skriver dock att ”biblioteken kommer att behöva 

resursförstärkningar för den snabba teknikutvecklingen som sker för att kunna svara upp mot 

de ökande behoven av olika medier (Kultur- och fritidsnämnden. Årsrapport 2008. Kalmar 

kommun s 7-9). Det kan noteras att Statistisk årsbok 2008 som innehåller uppgifter om många 

delar av verksamheterna i Kalmar kommun helt har glömt bort/ignorerat biblioteken. Den 

innehåller inte en enda uppgift om bibliotekens organisation, ekonomi och resultat (Kalmar 

kommun. Statistisk årsbok 2008).  

Trots dessa något dystra siffror visar utlåningsstatistiken att Kalmar hävdar sig rätt väl sett i 

ett nationellt perspektiv. Total utlåning per invånare är 8.6 jämfört med rikets 7.6. Antal 

barnbokslån per invånare 0-14 år avviker ännu mer i positiv riktning 24.9 jämfört med rikets 

18.6. Ser man till utlåningen av skönlitteratur för vuxna visar Kalmar samma nedgående 

kurva som riksgenomsnittet med en minskning med cirka 25% mellan 2002 och 2008.  

 

I förberedelserna inför Kalmars biblioteksplan genomförde personalen på stadsbiblioteket en 

SWOT-analys. Resultatet av denna analys redovisas tyvärr mycket kortfattat i 
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biblioteksplanen. Dock framgår det att man anser att den största svagheten i nuvarande 

verksamhet är ”beroendet av IT-teknik och support.” (Biblioteksplan för Kalmar kommun 

2009-2012 s 14). Man ser också ”brister i marknadsföringen samt verksamhetens struktur”. 

Man definierar dock inte vari bristerna består och på vad sätt det hindrar verksamheten. I 

förberedelserna använde man sig även av de brukarundersökningar som genomförts sedan ett 

antal år. Tyvärr framgår det inte vilka eller hur många som besvarat enkäten varför resultaten 

inte går att värdera. De resultat som redovisas ger en allmänt positiv bild av verksamheten och 

föranledde därför inga åtgärder.  

 

Biblioteksplanen inleds med följande övergripande vision: ” När biblioteket är en naturlig del 

av invånarnas vardag och alla är nöjda med servicen har Kalmar kommuns 

biblioteksverksamhet bidragit till att förverkliga visionen om att göra Kalmar till Sveriges 

bästa biblioteksregion år 2010” (Biblioteksplan för Kalmar kommun 2009-2012 s 3).  

 

De övergripande målen för det närmaste året anger utöver ambitionen att öka 

servicekvaliteten att biblioteken i kommunen skall ha en viktig roll i kommunens 

utvecklingsplanering. Dessutom lägger man vikt vid utveckling av personalens välbefinnande 

och kompetens. 

För att kunna förverkliga denna vision anges ett antal delmål som skall vara uppfyllda 2010 

och 2012. Bland delmål som skall vara uppfyllda redan ett år efter att planen antagits kan 

nämnas:  

 

-  Att alla bibliotek skall vara tillgängliga mötesplatser. 

-  Att det skall finnas ett virtuellt bibliotek som är tillgängligt dygnet runt och som är   lätt att 

orientera sig i. 

-  Att bibliotekspersonalen kompetensutvecklas kontinuerligt.  

-  Att biblioteket stärker samarbetet i sydostregionen. 

-  Att det finns fackutbildad personal på samtliga folkbibliotek 

-  Att samarbetet mellan kommunens olika bibliotek ökar 

-  Att huvudbiblioteket blir ett lärcentrum i nära samarbete med Kunskapsnavet och  

Högskolans bibliotek. 

 

För skolbibliotekens del anges ett antal delmål som skall vara uppfyllda år 2012. 

 

Biblioteksplanen skall utvärderas och revideras vart tredje år (Biblioteksplan för Kalmar 

kommun 2009-2012 s 4). 

 

Som synes är både visionen och delmålen allmänt hållna. Förutom målen om ett 

dygnetrunttillgängligt virtuellt bibliotek och målet om fackutbildad personal på samtliga 

folkbibliotek förekommer det inga mål vars uppfyllnadsgrad tydligt kan mätas. Målen är 

formulerade på ett sådant sätt att risken för misslyckande minimeras.  

 

Huvuddelen av biblioteksplanen består av redovisning av den nu pågående 

biblioteksverksamheten: bibliotekens huvuduppgifter, organisation och verksamhetsformer. 

 

I slutet av biblioteksplanen finns en lista över omvärldsfaktorer som påverkar 

biblioteksverksamheten till exempel IT-utvecklingen, företagsetableringar, nya 

bostadsområden och det mångkulturella samhället. Man redovisar emellertid vare sig några 

analyser av hur dessa faktorer konkret påverkar förutsättningarna för biblioteken i Kalmar 
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eller vad som bör göras för att möta de eventuella utmaningar förändringar i omvärlden 

innebär.  

 

Med tanke på den omfattande besparing som genomförts den senaste 20-årsperioden är det 

anmärkningsvärt att man inte diskuterar hur kommunens övergripande prioriteringar av 

biblioteksverksamheten när budgeten utformas påverkar bibliotekens möjligheter att klara av 

sina uppgifter och nå sin vision. Man nämner överhuvudtaget inte något om verksamhetens 

ekonomiska villkor.  

 

Örnsköldsvik 

I Örnsköldsviks biblioteksplan, som trädde i kraft den 31 mars 2009 och som har titeln  

”Bibliotek för barnens bästa – strategisk biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun 2009-

2012”, är det barnen som är i fokus (Kultur- och fritidsnämnden Örnsköldsviks kommun. 

Sammanträdesprotokoll. 2009-02-25 s 5). Man skriver ”År 2015 skall Örnsköldsvik vara en 

kommun i världsklass – att leva i, att arbeta i och att besöka.” (Biblioteksplan för 

Örnsköldsviks kommun 2009-2012 s 1). För att uppnå detta menar man att det är oerhört 

viktigt att sätta barnens bästa först. Folkbiblioteken skall enligt planen ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar under både fritid och skoltid. Bland de övriga 

prioriteringarna kan man finna etniska minoriteter och människor med olika 

funktionsnedsättningar. Detta sammanfattas med att man vill att samtliga kommuninvånare 

skall få så god biblioteksservice som möjligt. 

Förutom bibliotekslagen skriver man att biblioteksplanen lutar sig på Unescos 

folkbiblioteksmanifest och på barnkonventionen. Dock klargör man inte i vilken utstäckning, 

eller på vilket sätt man har använt sig av dem. Biblioteksplanen skall revideras 2012 när 

tidsramen för planen nått sitt slut. (Biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun 2009-2012 s 1-

2) 

 

Huvudbiblioteket i Arken fungerar i Örnsköldsvik som navet i verksamheten. Där finns det 

största ansvaret för utveckling av verksamheten och medieförsörjningen för kommunen. 

Arken har ansvaret för biblioteksservicen till människor med funktionsnedsätting. 

(Biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun 2009-2012 s 3)  

 

Örnsköldsviks biblioteksplan lider nästan av samma sjukdom som Kalmars. Det vill säga att 

den mest består i en uppräkning av den service som kommunen och biblioteken erbjuder. I 

min mening och min förståelse av vad en biblioteksplan skall vara enligt bland andra Svensk 

Biblioteksförening så är inte detta vad man borde ägna sidorna åt. Vad biblioteken erbjuder 

kan man finna även på andra ställen. Biblioteksplanen skall visa vad man behöver förbättra 

och hur man planerar att göra det.  

 

På sidan fyra skriven man  att medborgarperspektivet skall ”genomsyra bibliotekets 

verksamhet...” med andra ord skall man arbeta utifrån och in. Dessutom skall man arbeta för 

att de områden som nu inte har någon biblioteksservice skall bli en del av 

upptagningsområdet. Främst genom en flexibel mobil verksamhet. Dessutom understryken 

man vikten av att vara tillgänglig även på det virtuella sättet.   

Här kommer faktiskt någonting som dels är ett förslag till förbättring och som man dessutom 

skulle kunna se ett resultat av. Det kanske inte är att sticka ut halsen men det visar ändå på en 

konkretiserad vision. (Biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun 2009-2012 s 4) Detsamma 

gäller tanken att biblioteksplanen skall vara grundplåten för årliga verksamhetsplaner (Kultur- 

och fritidsnämnden Örnsköldsviks kommun. Sammanträdesprotokoll. 2009-02-25 s 4)   
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På nästföljande sidor är det framförallt punktlistor som presenteras. Till exempel 

omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten. Punktlistan är till sin natur ganska kortfattad 

och därför visas det inte på vilket sätt faktorerna egentligen påverkar biblioteken. Man anger 

hur man skulle kunna möta de utmaningar som presenterats men fortfarande är man kortfattad 

och ganska glidande och därför går det inte riktigt att få grepp om vad man i Örnsköldsvik 

faktiskt vill. Till och med då man visar upp en lista med konkreta idéer är man ospecifik 

eftersom man skriver att ”Några områden skulle kunna vara”, inte ”det här skall vi göra”. Jag 

anser detta vara en brist i biblioteksplanen. Det saknas konkreta förslag vars resultat går att 

mäta. (Biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun 2009-2012 s 5-7) 

 

Enligt en artikel skriven av Marielle Persson (2008) arbetar biblioteken i Örnsköldsvik för att 

bli en mötesplats där alla kan känna sig välkomna och kan finna det de söker. Enhetschefen på 

Arkenbiblioteket, Katarina Larsson, säger att enligt gällande statistik lånade barn och 

ungdomar mer böcker förut men att detta troligen beror på att dels finns det färre bibliotek 

och dels finns det idag andra möjligheter att tillgodogöra sig texterna.  

Man tror sig dock på biblioteket ha ganska bra koll på vad dagens unga söker i bokväg, men 

viss tveksamhet tycks ändå finnas till exempel på grund av de låga utlåningssiffrorna på tv-

spel. Man säger att drömmen vore att kunna köpa loss musik till bibliotekets virtuella samling 

för nedladdning. 

Två bibliotekarier på Arken, Annica Rudsten och Annika Strandberg, säger att de gärna ser att 

ungdomar kommer till biblioteket och delar med sig med vad de anser skall finnas där. Dock 

står det ingenting i artikeln om hur man på biblioteket försöker nå ut till ungdomarna.  

 

Linnéstaden 

Uppgifterna i det här avsnittet bygger i allt väsentligt på en intervju som jag genomförde med 

bibliotekschefen Margareta Hammenberg 26 november 2009. 

 

Bibliotekschefen menar att Linnéstadens bibliotek vill vara en mötesplats med genomtänkt 

innehåll för stadsdelens befolkning. En fast punkt som ”... går att räkna med.” Planer från 

Stadsbyggnadskontoret som berör Linnéstaden finns utlagda på biblioteket där man även kan 

finna handlingar från stadsdelsnämdens sammanträden. 

Linnéstaden satsar särskilt på att vara till för barn och barnfamiljer. Det bor nämligen många 

familjer i Linnéstaden som har småbarn. Man har upptäckt att småbarnsföräldrar besökte 

biblioteket och därför strävat efter att anpassa sig efter detta. Hammenberg menar att det 

egentligen inte finns några alternativ för barnfamiljerna att söka sig till i Linnéstaden.  

Bland pågående projekt riktade mot småbarnsföräldrar på Linnéstadens bibliotek kan nämnas 

att man tillsammans med BVC har börjat arrangera en föreläsningsserie som heter ”Bebis plus 

fika”. Det är alltså föreläsningar där föräldrarna får ta med sig sin bebis. Föreläsningarna är 

anpassade för att vara ”angelägna ämnen” till exempel om de komplikationer som kan uppstå 

när man får barn för första gången. Dessa föreläsningar visade sig vara mycket populära, 

enligt Hammenberg blir det kö varje gång som biljetterna släpps.  

Alla nyfödda får dessutom Barnens första bok. Hammenberg lyfter fram just föreläsningarna 

som en tydlig profilering gentemot andra bibliotek i Göteborg. I samarbete med andra 

instanser driver Linnéstaden även projektet ”Läsglädje i hemtjänsten”. (Att bygga kunskap på 

distans, Framsteget nr 19 2007 s 13) (Kåring Wagman 2008 b s 1) (Mild 2009).  

 

29 september 2009 beslöt stadsdelsnämnden oväntat att Linnéstadens bibliotek skulle läggas 

ner. Motivet var kravet på nedskärning av stadsdelens utgifter. Detta ledde till kraftiga 

protester från befolkningen i Linnéstaden.  
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26 oktober revs beslutet upp sedan staten tillskjutit en stor summa pengar som skulle 

användas bland annat för insatser för barn och ungdomar. Enligt bibliotekschefen menade 

stadsdelsnämnden att protesterna från befolkningen på inget sätt påverkat beslutet. Kvar står 

dock ett sparbeting på 10% för biblioteket. Bibliotekschefen framlade en viss oro för 

framtiden då det statliga bidraget endast gällde över ett år.   

 

Ett förslag till biblioteksplan för Göteborg innehåller bland annat en vision om ett nytt 

bibliotek/kulturhus. Detta hus skall, om det byggs, ersätta en rad bibliotek, bland annat 

Linnéstaden. Det är dessutom tänkt att det skall gå som en båge över Göta älv och sålunda 

förena staden under ett och samma tak Bibliotekschefen på Linnéstaden, Margareta 

Hammenberg, menar att hon inte är särdeles övertygad om att det kommer bli verklighet inom 

en snar framtid. Däremot menar hon att det är möjligt att Linnéstaden och Majorna kommer 

att bli till en stadsdel och sålunda kommer också de två biblioteken att bli till ett. Tanken är då 

att detta skall ligga vid Sjöfartsmuseet. Hon ställer sig dock lite tveksam till denna 

sammanslagning eftersom både Linnéstaden och Majornas bibliotek har positiva siffror att 

visa upp vad gäller besök och utlåning. 

 

Hammenberg menar att GÖK-projektet har haft bestående effekter på Linnéstadens bibliotek. 

Hon arbetade på detta bibliotek redan vid GÖK-projektets start och genomförande. Hon 

menar att en av de viktigaste aspekterna av GÖK-projektet var frågan om vem biblioteket är 

till för och att tanken på att biblioteket och bibliotekarien inte alltid är den som vet bäst 

fortfarande är central. För Hammenberg handlade GÖK-projektet om att utveckla 

användarperspektivet. Om hur man kan utveckla verksamheten så att den blir mer tillgänglig 

och angelägen. Till exempel genom hur man presenterar sitt mediebestånd.   

 

Eftersom Linnéstadens bibliotek etablerades i samband med GÖK-projektets start var gallring 

av beståndet ingen aktuell fråga. Nu gallras det däremot en hel del. Hammenberg slår fast att 

ett bibliotek måste gallras. Allt behöver inte finnas på alla bibliotek vid varje tillfälle, man kan 

låna från andra bibliotek.  

”Man lånar inte ut mer böcker för att man har mycket böcker”. Gallringen på Linnéstaden  

baseras på utlåning, popularitet och om det kommit nyare böcker inom ett ämne. Det måste 

finnas plats i hyllorna.  

En viktig poäng som Hammenberg lyfter fram är att beståndet för stadens samtliga bibliotek 

är gemensamt. Det finns ett fungerande nätverk inom Göteborgs stad vad gäller bokkatalogen 

(Mild 2009). 

 

6. Analys och slutsatser 

 
I detta kapitel kommer jag att använda mig av de fyra diskurser som Hedemark, Hedman och 

Sundin ( 2005) identifierade  efter en analys av artiklar i svenska bibliotekstidskrifter och som 

jag  kortfattat presenterade mitt metodkapitel. I min analys har jag använt de fyra diskurserna 

för att beskriva de tre GÖK-bibliotekens förhållningssätt dels under GÖK-tiden dels under 

Biblioteksplanetid och för att undersöka om det skett förändringar i bibliotekens 

förhållningsätt till sina brukare mellan dessa perioder. Jag har lagt särskilt vikt vid att för vart 

och ett av GÖK-biblioteken försöka identifiera vad som varit dominerande diskurser under 

respektive period .  Analysen baseras på beskrivningarna av bibliotekens intentioner och 

faktiska arbetssätt i kapitlen ovan. 
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6.1 Fyra diskurser i biblioteksdebatten 
 

I mitt eget försök till svensk översättning kan de fyra diskurser, som Hedemark mfl 

identifierat betecknas som: 

folkbildningsdiskursen, pedagogiska diskursen, informationsteknologidiskursen och 

informationshanteringsdiskursen.  

För läsbarheten skulle upprepar jag nedan  de fyra diskurserna innebörd: 

 

Inom folkbildningsdiskursen talar man om brukarna som medborgare och därtill som 

medborgare i behov av vägledning och kulturell fostran. Ett framträdande inslag i diskursen är 

tanken om hög och låg kvalitet. Biblioteket ses som en högborg för det högkvalitativa och är 

sålunda överlägset de mindre bildade medborgarna.  

 

Även inom den pedagogiska diskursen anses brukaren vara i behov av vägledning och 

utbildning, men det handlar här mera om att man från bibliotekets sida anser att brukarna inte 

själv är medvetna om eller inte kan artikulera vad de söker. Att det finns ett undermedvetet  

eller bara vagt formulerat informationsbehov som endast biblioteket kan förstå och klargöra 

för brukaren. Man talar om brukaren som en person som inte vet sitt eget bästa. Relationen 

mellan biblioteket och brukaren kan ses som ensidigt och med brukaren i beroendeställning.  

 

I informationsteknologidiskursen anses brukaren däremot både ha kunnighet och ansvar och 

dessutom rättighet att ställa krav på biblioteket. Tyngden läggs här på informationsteknologi 

och bibliotekets effektivitet som central för informationssökning och användning av internet 

etc.  

 

I informationshanteringsdiskursen ses brukarna som klienter eller kunder. Synsättet är 

påverkat av marknadsekonomin i det att man ofta talar om effektivitet, optimering etc. I 

informationshanteringsdiskursen är det biblioteket som skall anpassa sig till brukarna. Det är 

brukarna som sitter inne med ett medvetet behov som biblioteket har att göra sitt bästa för att 

möta. Inköp baserade på  förslag eller efterfrågan är något som lyfts fram som ett viktigt 

uttryck för denna diskurs.  

 

Som jag ser det kan man inte förvänta sig att någon av diskurserna skall dominera fullständigt 

i biblioteksarbetet. Flera eller alla fyra diskurserna kan återfinnas vid sidan om varandra på ett 

och samma bibliotek och de kan förväntas samspela på ett komplicerat och ibland 

motsägelsefullt sätt.  

 

 

6.2 Diskurser under GÖK-tiden 

 
Kalmar 

Kalmars planer för GÖK-projektet handlade i stor utsträckning om att öka servicekvaliteten 

genom ökad effektivitet alltifrån inköp, till hantering av reservationer och gallring.  Det 

handlade också om inre exponering och marknadsföring. 

När det kom till genomförande är denna brukarcentrering ännu tydligare.  Av ambitionen att 

gör en omprövning av folkbildningsbegreppet blev det inte mycket såvida man inte skall 

uppfatta brukarcentreringen som ett resultat av en sådan omprövning. Sammanfattningvis kan 

såväl intentioner som genomförande sägas helt domineras av 

informationshanteringsdiskursen. 

 



 

 

55 

Örnsköldsvik 

Även om man i Örnsköldsvik inledde projektverksamheten utifrån samma övergripande 

riktlinjer som de båda andra biblioteken kom man redan från början att koncentrera sig på 

åtgärder för att öka låntagaranpassningen. Redan långt före GÖK-tiden hade man börjat göra 

inköp på låntagarförslag. Liksom Kalmar fokuserade man på insatser som ryms inom 

informationshanteringsdiskursen.  I de egna GÖK-ambitionerna  lyfte man dessutom fram 

bibliotekets samhällsfunktioner i vid mening, både  som mötesplats för kommuninvånarna 

och som resurs för näringslivsutveckling.  Man fokuserade olika brukargrupper och strävade 

att anpassa såväl lokaler, skyltning som bestånd till deras speciella behov och intressen. Man 

kan beskriva verksamheten som en praktiskt inriktad försöksverksamhet som aktivt hämtade 

inspiration från kommersiell verksamhet. 

Linnéstaden  
Vad gäller lokala GÖK-ambitioner vid Linnéstaden kan noteras att man strävade efter att 

bibliotekslokalerna skulle kunna utnyttjas även utanför öppettiderna. Man strävade också efter 

att bygga upp ett samarbete med invånarna i stadsdelen. Man uppmanade elever i den 

närbelägna skolan att bilda brukarråd och man samverkade med föreningar inför inköp. 

Slutligen kan nämnas att man ville öka tillgängligheten för låntagarna till det samlade 

bokbeståndet i Göteborgs stad genom effektiv samverkan med övriga bibliotek. Därigenom 

hoppades man kunna avstå från att bygga upp ett eget bestånd inom vissa ämnesavdelningar. 

Detta misslyckades dock. 

Det bör också framhållas att Linnéstaden, till skillnad från Kalmar och Örnsköldsvik,  

tillämpade det GÖK-direktiv som föreskrev en omprövning av folkbildningsbegreppet och 

mycket medvetet hävdade brukarcentrerade kvalitetskriterier. 

Mer än de båda andra GÖK-biblioteken framhåller Linnéstaden sin respekt för brukarna och 

deras val och önskemål. Man vill inte agera smakdomare eller förmyndare. Vad som skall 

betraktas som god kvalitet avgörs av brukaren. Den personliga upplevelsen avgör. Detta gör 

att gör att praktiskt taget samtliga utvecklingsambitioner ryms inom 

informationshanteringsdiskursen. 

 

Sammanfattande analys 

Kulturrådets huvudsyfte med GÖK-projektet var som framgått ovan ”Att göra biblioteket och 

dess samlingar tillgängliga för besökaren, både de vane och den ovane....” ”... Det verkligt 

intressanta...(är) hur biblioteket fungerar för låntagaren....” Modigh (1993 s.84).  

Man strävade på alla tre biblioteken efter att anpassa såväl medieförvärv som disposition av 

lokalerna och sättet att exponera böcker till brukarnas intressen och beteendemönster. Man 

utsatte etablerade kvalitetskriterier för en prövning mot brukarnas önskemål.  Kritikernas 

farhågor för att detta skulle leda till inköp av skräplitteratur kom på skam. Nästan allt som 

köptes in föll väl inom vad som av biblioteken betraktades som god kvalitet. 

Samtliga bibliotek försökte åstadkomma en mer överskådlig och lättillgänglig uppställning av 

samlingarna. Detta kan tolkas både som en direkt anpassning till brukarnas önskemål och 

rörelsemönster i lokalerna och som ett mer lättillgängligt sätt att sortera och etikettera 

samlingarna.  Det är intressant att notera att brukare som behärskade SAB-systemet reagerade 

negativt på denna förändring (Linnéstaden). Man började i större utsträckning köpa in böcker 

på efterfrågan. Dock visade det sig snart att det bara var en liten del av inköpsbudgeten på 

varje bibliotek som avsattes till detta ändamål. Detta tyder på att förändringen av 

inköpspolitik kanske inte var så genomgripande som det först kunde låta och inte innebar 

särskilt stor ökning av brukarnas inflytande. Det revolutionerade var väl just att man tillät 

inköpsförslag på en organiserad nivå. Detta talar för en ökad tilltro till brukarnas kunskap och 

smak men inte som att man lämnade över ansvaret för styrning av nyförvärven till brukarna.  
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Samarbetet med föreningar är en intressant aspekt när det gäller 

informationshanteringsdiskursen. Man rådfrågade föreningar för att hitta bästa möjliga titel 

när en brukare frågade efter ett ämne. Med andra ord sökte biblioteket hjälp utanför den egna 

kretsen när det gällde att hitta en lämplig titel men bestämde själva om huruvida boken skulle 

skaffas. Man behöll alltså det slutliga ansvaret för förvärven. 

Särskilt GÖK-projektets intentioner men även de förändringar som faktiskt genomfördes 

under projekttiden kan sammanfattningsvis ses som tydliga uttryck för 

informationshanteringsdiskursen. 

 

6.3 Diskurser i Biblioteksplanetid 
 

I detta avsnitt av analysen utgår jag från biblioteksplanerna i Kalmar och Örnsköldsvik. 

Analysen av Linnéstaden baseras på vad som kom fram i intervjun med bibliotekschefen. 

 

Kalmar 

Det som dominerar bilden av Kalmars förhållningssätt som det framträder i deras 

biblioteksplan är en kombination av främst informationsteknologi- och 

informationshanteringsdiskurserna. Den övergripande visionen betonar starkt vikten av att 

tillfredställa alla kommuninvånares krav på biblioteksservice. I biblioteksplanen talas det 

upprepade gånger om vikten av att utveckla teknologin på biblioteket för att kunna möta sina 

brukares behov.  Exempel på det senare är skapandet av ett virtuellt dygnetruntbibliotek och 

förstärkning av bibliotekets IT-resurser  

Såväl biblioteksplanen som verksamhetsbeskrivningarna på bibliotekets hemsida lyfter 

dessutom fram ett antal ambitioner som inte naturligt hör hemma i någon av de fyra 

diskurserna. Detta gäller tex ambitionen att utveckla biblioteket som mötesplats och 

prioritering av barn. Det gäller också bibliotekets roll i kommunens utvecklingsplanering och 

bibliotekets ansvar för att stärka samarbetet i sydostregionen. 

Överhuvudtaget innehåller biblioteksplanen en hel del om utveckling av bibliotekets inre 

organisation och om ökad samverkan med andra verksamheter i samhället.  

 

Örnsköldsvik 

I Örnsköldsviks biblioteksplan betonas starkt att det är barnen som är den viktigaste 

målgruppen. Men man talar också om minoritetsgrupperna i samhället som viktiga att få in 

innanför dörrarna. Dessa intentioner är centrala i det demokratiska uppdraget och 

folkbildningsdiskursen. Samtidigt talar man om att arbeta utifrån och in och att man skall vara 

en mötesplats där brukarna kan finna det de söker. Detta skulle kunna tolkas som 

informationshanteringsdiskursen men kan lika gärna vara den pedagogiska diskursen.  

Service till alla är fortfarande ett viktigt mål liksom att utveckla biblioteket som mötesplats. I 

serviceåtagandet ingår förutom den sedvanliga verksamheten i bibliotekslokalerna att öka 

tillgängligheten med hjälp av IT-tillämpningar dvs en informationsteknologidiskurs. Man vill 

dessutom försöka utöka upptagningsområdet genom mobil service. 

Däremot tycks man ha tonat ner GÖK-tidens ambitioner om särskilda avdelningar för företag 

och äldre. 

  

Linnéstaden 

I Linnéstaden är man stolt över att ha en mediesamling som består av litteratur som är 

anpassad efter brukarna. Man menar dessutom att man fortfarande köper in böcker på 

efterfrågan och försöker att fortsätta att anpassa sig efter brukarna. Här kan man fortfarande 

tydligt se en informationshanteringsdiskurs.  Men man kan också se en folkbildande diskurs. 
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Man håller regelbundna föreläsningar för barnfamiljer. Föräldra-barnverksamheten beskrivs 

av bibliotekschefen som en viktig del av verksamheten. Den folkbildande diskursen har 

kommit att bli en framträdande del i Linnéstadens profilering.  

Däremot har den direkta brukarstyrningen av inköpen avtagit. Detta till stor del eftersom man 

ofta redan köpt in det som efterfrågas och dessutom anser sig ha god kännedom av vad 

brukarna vill låna. Denna process inleddes redan under GÖK-tiden. 

Både den dåvarande och nuvarande bibliotekschefen påpekar att samlingarna lånas ut med 

stor frekvens. De ser detta som tecken på att man lyckats införskaffa böcker som 

stadsdelsborna finner intressanta. Detta får man nog anta vara en korrekt analys men vilken 

diskurs är det då som representeras? Efterfrågestyrda inköp är självklart ett uttryck för 

informationshanteringsdiskursen men övriga inköp är inte baserade på förslag. Möjligen är 

inköpen baserade på vad man från biblioteket tror är intressant för brukarna. I så fall kan man 

tolka det som en analys av ett omedvetet informationsbehov i enlighet med en pedagogisk 

diskurs. 

 

Sammanfattande analys 
Under Biblioteksplanetid kan man notera exempel på samtliga fyra diskurser men även av 

ambitioner och verksamhet som inte utan svårighet kan sorteras in under dessa diskurser. 

Detta gäller tex ambitionen att utveckla biblioteket som mötesplats.  I Kalmar gäller detta 

också  betoningen av bibliotekets roll i kommunens utvecklingsplanering och bibliotekets 

ansvar för att stärka samarbetet i sydostregionen.  Både Kalmar och Linnéstaden betonar 

samverkan med andra verksamheter i samhället.  

 

6.4 Jämförelse mellan diskurser under GÖK-tid och Biblioteksplanetid  

 

Under GÖK-tiden dominerar informationshanteringsdiskursen  såväl Kulturrådets och de tre 

GÖK-bibliotekens intentioner som  de förändringar som faktiskt genomfördes.  Samsynen 

mellan de tre biblioteken är påfallande, detta trots bibliotekens frihet att göra sina egna 

prioriteringar och deras klart olika förutsättningar. Kalmar som nyligen utsetts till årets 

bibliotek, Linnéstaden som stod inför uppgiften att bygga upp ett helt nytt bibliotek och 

Örnsköldsvik som befann sig mitt i en stor kommunal satsning där biblioteket skulle 

samlokaliseras och integreras med en rad andra verksamheter. Kanske påverkades alla av den 

förändrade nationella kontexten med snabb sjunkande utlåning. Något göras för att nå de 

brukare man höll på att förlora och helst även nå nya brukargrupper. 

I beskrivningarna  GÖK-bibliotekens ambitioner och verksamhet under Biblioteksplanetid  är 

bilden mer sammansatt.  Man kan nu notera exempel på samtliga fyra diskurser och även av 

intentioner, som inte utan svårighet kan sorteras in under dessa diskurser. Detta gäller tex den 

utbredda strävan att utveckla biblioteket som mötesplats.  I Kalmar gäller detta också 

betoningen av bibliotekets roll i kommunens utvecklingsplanering och bibliotekets ansvar för 

att stärka samarbetet i sydostregionen.  Både Kalmar och Linnéstaden betonar samverkan 

med andra verksamheter i samhället.  

Det finns även tydliga skillnader mellan de biblioteken.  Kalmar har hållit fast vid 

informationshanteringsdiskursen men därutöver kraftigt vidgat sin syn på bibliotekets roll och 

uppgifter i samhället. I Örnsköldsvik har en folkbildningsdiskurs och en pedagogisk diskurs 

riktad mot utvalda målgrupper kommit att betonas allt starkare vid sidan av den numera helt 

självklara informationshanteringsdiskursen. Samma sak gäller Linnéstadens bibliotek. För 

Linnéstadens del är det tydligt att man övergivit idén om en renodlad  brukaranpassning  för 

att numera även anse det legitimt att utöva styrning. 

 



 

 

58 

6.5 Förändringar mellan GÖK-tid och Biblioteksplanetid 
 

I avsnitten 5.3.1 -5.3.4 har jag gjort en översikt över förändringar som påverkat de svenska 

bibliotekens villkor och verksamhet mellan GÖK-tiden och Biblioteksplanetid. Den kanske 

viktigaste förändringen har att göra med informationssamhällets framväxt och introduktionen 

av en mängd IT-tillämpningar. Det är slående hur ingen av de förändringsambitioner som 

formulerades vid GÖK-projektets start hade att göra med IT-tillämpningar. Knappt 20 år 

senare har informationsteknologin tagits i bruk som ett självklart redskap såväl för att öka 

bibliotekens servicekvalitet och tillgänglighet dygnet runt som för att öka effektiviteten i all 

hantering. Kortkatalogen har sedan länge ersatts av en databaserad katalog. Brukarna erbjuds 

att söka efter information och dokument i bibliotekens alltfler datorer eller i egna datorer via 

bibliotekens trådlösa nätverk.  

En annan förändring är den starkare betoningen av biblioteket som mötesplats. I en 

magisteruppsats från 2001 redovisas en undersökning där man intervjuat personal vid ett 

regionbibliotek och ett mindre kommunbibliotek (Carlsson & Persson 2001). Författarna 

finner att folkbiblioteken har goda förutsättningar att fungera som mötesplatser även om deras 

potential för detta ändamål ännu inte utnyttjas fullt ut. Bibliotekens sociala funktion framstår 

som särskilt viktig för vissa grupper till exempel äldre och arbetslösa. Under de 10 år som gått 

sedan denna undersökning genomfördes har det blivit alltmer självklart för folkbiblioteken att 

framhäva sin funktion som mötesplats. Ett tecken på bibliotekens vidgade funktion framgår av 

en jämförelse mellan hur många som sagts sig ha besökt ett bibliotek de senaste tolv 

månaderna (53% 2006) (Kåring Wagman 2008 a) och antalet aktiva låntagare per invånare 

(29% 2008) (Folkbibliotek 2008). Uppenbarligen ser sig många ha andra skäl att besöka 

biblioteket än att låna böcker. 

 

I Svensk Biblioteksförenings intervjustudie med kommunala beslutsfattare, som jag 

sammanfattade i ett tidigare avsnitt, fann man två skilda synsätt på biblioteket och dess 

framtid, traditionalism där man ser biblioteket som kunskapsinstitution och modernism där 

man ser biblioteket som en kulturinstitution med en viktig uppgift att vara mötesplats och 

upplevelsecentrum (Kåring Wagman  2008 b).  

Vid en sökning på Google 16 mars 2010 fick jag 168 000 träffar på orden ”biblioteket som 

mötesplats” men bara 232 träffar på ”biblioteket som kunskapsinstitution”. Vidare fann jag att 

”biblioteket som kulturinstitution” gav 23 800 träffar. Detta visar med önskvärd tydlighet 

vilket starkt genomslag iden om biblioteket som mötesplats har fått, vilket även framgått vid 

läsning av biblioteksplanerna och vid intervjun med bibliotekschefen för Linnéstadens 

bibliotek.  

Diskussionen om bibliotekets framtida roll har sedan flera år tillbaka varit intensiv såväl bland 

forskare och bibliotekspersonal och tyckare i allmänhet. Nästan varje dag publiceras ett nytt 

inlägg i denna debatt.   

 

Biblioteken ser sig ha en viktig uppgift i service till de nya svenskarna.  Även här spelar den 

nya informationsteknologin stor roll. Bibliotekslagens påbud att barn och ungdomar skall 

prioriteras på folkbiblioteken har som framgått ovan fått väldigt starkt genomslag på alla tre 

GÖK-biblioteken. Min undersökning ger dock ingen vägledning om huruvida man prioriterar 

både barn och ungdomar eller enbart barn vilket enligt Rydsjö ofta tycks vara fallet (Kåring 

Wagman 2008 a).  

 

Bibliotekslagens krav på att biblioteksplanerna skall främja brukarnas möjlighet att påverka 

biblioteken har fått starkt genomslag i de tre GÖK-biblioteken där dock brukarmedverkan 

varit en viktig ambition åtminstone de senaste 20 åren. Brukaranpassning, som varit ett 
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centralt mål under GÖK-tiden tycks idag blivit så självklar att den inte längre behöver 

framhållas särskilt i biblioteksplanerna. I stället handlar det mer allmänt om effektivisering av 

servicekvaliteten.  

Bibliotekslagens krav har alltså gett stöd åt GÖK-idéerna men har egentligen inte varit 

nödvändig för utvecklingen inom just de tre kommunerna jag fokuserat.  

 

Gamla tiders syn på biblioteket som en kulturell högborg med uppgift att slå vakt om det 

kulturellt värdefulla har idag ersatts av efterfrågeanpassad beståndspolitik där numera 

nöjeslitteraturen och övrig medie med nöjesinriktat innehåll har fått en självklar plats på 

bibliotekens hyllor (detta gäller framförallt folkbiblioteken som saknar bevarandeansvar).   

 

Jag har sett uppenbara konsekvenser av den ekonomiska krisen vid samtliga tre GÖK-

bibliotek. Linnéstadens bibliotek riskerade nyligen att helt läggas ner, medan både Kalmar 

och Örnsköldsvik ställts inför kraftiga sparbeting. Dessa har visat sig får betydande 

konsekvenser för verksamheten särskilt i Örnsköldsvik som hanterat detta genom tydligare 

prioriteringar och rejäl minskning av lokalytan.    

 

Avslutningsvis några ord om ett par förändringsinitiativ som rörde upp känslorna under GÖK-

tiden. 

Kalmar hade som ambition att genomföra en kraftig gallring och fick utstå en kritikstorm i 

media när denna gallring genomfördes.  Numera tycks gallring inte vara någon ifrågasatt 

verksamhet på något av de tre GÖK-biblioteken. Det innebär dock inte att gallringen inte även 

idag kan uppväcka starka känslor, vilken bland annat visade sig när stadsbiblioteket i Malmö 

offentliggjorde sina gallringsplaner hösten 2009.(Jönsson 2009),(Tichy 2009) 

 

Örnsköldsvik drabbades under GÖK-tiden av häftig kritik för att okritiskt anpassa sig till 

brukarna förslag till inköp. Även här tycks kritiken ha klingat av, inte minst därför att 

farhågorna visade sig vara ogrundade.   

Ingen av de tre biblioteksplanerna tar upp inköp på brukarförslag vare sig som problem eller 

möjlighet. Att vara lyhörd för brukarförslag tycks ha blivit en självklarhet. 

 

Det som var nytänkande och mer eller mindre radikala förändringsambitioner 1991 tycks 

genomgående ha blivit självklara grundpelare för verksamheten 2009. 

Frågan jag då ställer mig är om det har skett ett paradigmskifte i synen på folkbibliotekens 

uppgifter och funktionssätt eller om det bara rör sig om en anpassning till förändrade yttre 

villkor bla framväxten av ny informationsteknologi. Jag är böjd att tro att det faktiskt skett ett 

paradigmskifte, vilket inte utesluter att det även skett en anpassning till nya villkor. Om man 

fortfarande främst sett biblioteken som folkbildande och kulturförmedlande institutioner med 

ett bevarandeansvar borde detta ha kommit till uttryck i biblioteksplanerna.  Så är inte fallet. 

Biblioteken har blivit allt bredare serviceinstitutioner som tagit den nya 

informationsteknologin i sin tjänst och som inom sitt vidgade uppdrag rymmer både 

traditionella biblioteksuppgifter och helt nya samhällsfunktioner. 

 

Folkbibliotekens situation och funktioner i samhället har ständigt förändrats, inte minst under 

de senaste 20 åren. En fråga som hela tiden varit levande under mitt arbete är: vem är 

folkbiblioteket till för?  Syfte med min studie har inte varit att ge ett generellt svar på denna 

fråga utan att genom en intensivstudie av tre folkbibliotek, om vilka det finns en omfattande 

dokumentation, visa på en möjlig väg att genom mer omfattande studier med större urval av 

bibliotek få underlag för att få inblick i hur de som verkar inom folkbiblioteksvärlden i 

praktiken uppfattar folkbibliotekens uppgifter och samhälleliga funktioner 
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7. Sammanfattning 

 
Under de första åren av 1990-talet genomfördes ett uppmärksammat biblioteksprojekt, kallat 

GÖK-projektet efter begynnelsebokstäverna på de kommuner som deltog (Göteborg, 

Örnsköldsvik, Kalmar). I denna magisteruppsats har jag återvänt till GÖK-biblioteken med 

syfte att genomföra en jämförande studie över hur bibliotekets roll, uppgifter och ambitioner 

har förändrats under en 20-årsperiod då samhället genomgått snabba och genomgripande 

förändringar till följd av bland annat två djupa ekonomiska kriser och en IT-revolution. 

 

Jag har valt att utnyttja det omfattande material som finns att tillgå både vad gäller det som 

ledde fram till GÖK-projektet, vad som faktiskt genomfördes och vad som sedan hände.  

Även vad gäller tiden mellan projektet och det jag kallar Biblioteksplanetid(2004-2009) finns 

det gott om skriftligt material av olika slag. Sverige fick en bibliotekslag och samtliga 

kommuner har fått i uppdrag att skriva en biblioteksplan. Allt är omskrivet och 

väldokumenterat. När det gäller den nuvarande situationen i GÖK-kommunerna och riket i 

stort har jag framförallt använt mig av offentlig statistik från SCB, Kulturen i siffror, 

kommunala årsredovisningar och verksamhetsplaner. Jag har även använt mig av 

biblioteksplaner, magisteruppsatser, tidningsartiklar, kommunala hemsidor och 

utvärderingsrapporter. Dessutom har jag genomfört en intervju med chefen för Linnéstadens 

bibliotek. Skälet till detta är att det, när jag genomförde min datainsamling, ännu saknades en 

biblioteksplan för såväl Linnéstaden som för Göteborgs kommun som helhet.  

 

Studien har delats upp i fyra faser. De är som följer: 

Fas 1: 1985- 1990. Åren omedelbart före GÖK-projektet 

Fas 2: 1991-1994. GÖK-projektets tillkomst och genomförande 

Fas 3: 1994-2004 En period av snabb förändring folkbibliotekens villkor: 

informationssamhällets framväxt, djup ekonomisk kris, besparingskrav, sjunkande 

utlåningstal 

Fas 4: 2004-2009. Biblioteksplanetid 

 

I min beskrivning av de olika faserna har jag fokuserat de hot, problem, utmaningar 

biblioteken ställdes inför samt de förändringsambitioner som hade högst prioritet.   

Med utgångspunkt från mitt övergripande syfte har jag formulerat två frågeställningar. 

 

1. Hur såg synen på folkbibliotekens roll och uppgifter ut vid de tre GÖK-biblioteken 

under projektperioden ( Läge 1) ?  

2. Hur har synen på folkbibliotekens roll och uppgifter sett ut under Biblioteksplanetid 

(Läge 2) vid dessa tre bibliotek? 

 

Sedan 1960-talet hade folkbiblioteken i Sverige åtnjutit stor popularitet och kontinuerligt 

ökande utlåning. Vid mitten av 1980-talet ändrades situationen.  Utlåningen av skönlitteratur 

för vuxna sjönk och biblioteken insåg att det behövdes aktiva åtgärder för att bryta 

nedgången. Analytiker hävdade att biblioteken inte hade en klar bild av vilka brukarna var 

och vilken inriktning verksamheten borde ha. Man pekade också på konkurrensen från 

videofilmen (som fick sitt genombrott vid den här tiden) och de nya möjligheterna att köpa 

billiga böcker även i mataffären. Visserligen hade boken inte förlorat i attraktionskraft men 

folkbibliotekens ställning hade försvagats.  
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Ett annat problem var de ökande kostnaderna för utlåningen. Den ekonomiska krisen i början 

av 1990-talet ledde till sparprogram. Krisen aktualiserade frågor om mediebeståndets 

omfattning och sammansättning. Man började betona ökad brukaranpassning både vid inköp 

och exponering. 

 

Med bakgrund mot biblioteksdebatten under 1980-talet och erfarenheterna från två tidigare 

projekt (Nödslakt av heliga kor och Kampen mot de räta linjernas tyranni) avsatte Kulturrådet 

pengar för ett omfattande projekt med syfte att göra biblioteket och bibliotekets samlingar 

tillgängliga för både den vane och den ovane brukaren.  

Projektets närmare inriktning beslutades 1991 i samverkan med de tre bibliotek som kom att 

medverka i projektet. Gemensamt för samtliga GÖK-bibliotek var fyra riktlinjer: omprövning 

av kvalitetsbegreppet, höjning av servicekvalitén, låntagaranpassning och ökat 

brukarinflytande och prövning av vad folkbildningsbegreppet innebär för 1990-talets 

folkbibliotek. Inom dessa ramar fick biblioteken fria händer att planera och genomföra 

projektet.  

En inspirationskälla var Gütersloh i Tyskland där man utvecklat något som kallas Det 

tredelade biblioteket.  

 

För de tre GÖK-biblioteken såg den lokala kontexten väldigt olika ut. Kalmar var ett äldre 

länsbibliotek (med bevarandeansvar) som några år tidigare tilldelats pris som Årets bibliotek. 

Här fanns stolta traditioner som ställdes inför kritisk granskning.  

Örnsköldsviks bibliotek stod inför bygget av ett nytt kulturcentrum som bland annat skulle 

husera ett nytt bibliotek. Man ville här testa om man kunde utforma det på ett annat sätt än det 

gamla för att kanske kunna göra det nya biblioteket än mer populärt. Man hade nämligen 

konstaterat att antalet döda böcker i samlingen var alltför stort för att vara gångbart.  

I Göteborg hade SDN-reformen resulterat, bland mycket annat, i att man bestämt att ett ny 

bibliotek skulle skapas i Linnéstaden. Så när GÖK-projektet kom till Linnéstadens kännedom 

bestämde man sig för att det skulle kunna vara ett bra tillfälle att skapa ett bibliotek med dessa 

nya riktlinjer som grund. Här fanns inga traditioner att försvara endast arbetserfarenhet för 

personalen. 

 

Samtliga GÖK-bibliotek stod inför svåra utmaningar som krävde radikalt nytänkande. 

Varje bibliotek formulerade egna lokala mål. För Kalmars del bland annat: kraftig gallring, 

effektivisering av inköpen och åtgärder för att nå nya brukargrupper.  

Örnsköldsvik: ökat brukarinflytande.  

Linnéstaden som stod inför skapandet av ett nytt bibliotek: uppbyggnad av såväl beståndet 

som arbetssättet i nära samarbete med brukarna.  

 

Genomförandet av dessa ambitioner och de reaktioner detta väckte i omvärlden beskrivs 

ingående i uppsatsen. Ett omfattande avsnitt ägnas åt de utvärderingar som genomfördes 

under och efter GÖK-periodens slut. Samtliga bibliotek började tillämpa brukarinriktade 

kvalitetskriterier, brukaranpassad servicekvalitet och försökte åstadkomma en mer 

brukarvänlig exponering av samlingarna. Däremot ägnade man mindre uppmärksamhet åt 

omprövning av folkbildningsbegreppet.  

Det luftades farhågor från kritiker om en invasion av skräplitteratur men oron visade sig vara 

onödig. Utlåningen steg. GÖK framstår som ett framgångsrikt projekt, även om stora delar av 

den etablerade verksamheten inte berördes. Det som utan tvivel fick mest uppmärksamhet i 

GÖK-projektet är gallringen som genomfördes i Kalmar. Från bibliotekets sida var gallringen 

eftersatt och samlingarna i stort behov av att gallras. Men från kritikernas sida uppfattades det 

hela som en hafsig och ogenomtänkt rensning med målet att kunna ställa böcker ”… på 
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tvären”. Gallringen blev en sådan het potatis i debatten att övriga delar av GÖK-projektet 

hamnade i skymundan.  

 

Under mellanperioden fram till vad jag har kallat Bibliotekplanetid inträffade ett antal 

förändringar av stor betydelse för biblioteksverksamheten. IT blev på allvar en bas för inköp, 

informationssökning och utlåning. Biblioteken förväntades i ökad utsträckning ge brukarna 

tillgång till datorer och datorbaserade tjänster. Internet, world wide web och bredband blev på 

kort tid självklara förutsättningar för verksamheten. 1990-talets ekonomiska kris ledde till 

kraftiga besparingar, nästan en tredjedel av filialerna lades ner. Bokförsäljningen ökade bland 

annat till följd av sänkt bokmoms. Utlåningen fortsatte att sjunka efter en kortvarig uppgång 

vid mitten av 1990-talet, detta gällde särskilt utlåningen av skönlitteratur för vuxna.  

 

Genom ett tillägg till bibliotekslagen fick kommunerna 2004 i uppdrag att upprätta 

biblioteksplaner där medborgarinflytandet, precis som i GÖK-projektet, skulle prioriteras.  

Beskrivningen av händelseutvecklingen under period fyra inleds med ett avsnitt om de 

förändrade villkoren för svenska bibliotek som de framstår såväl i den allmänna 

biblioteksdebatten som i forskarvärldens analyser. Det är uppenbart att det under denna period 

sker en omprövning av traditionella föreställningar om bibliotekens uppgift i samhället och 

om hur de skall förhålla sig till brukarna.  

 

Samtliga GÖK-bibliotek har fått anpassa sig till minskade resurser sedan GÖK-tiden och 

framstår i officiella dokument som lågprioriterade i jämförelse med övrig kommunal 

verksamhet. Det finns inte mycket kvar av den offensiva anda som gjorde att man i början av 

1990-talet tog de initiativ som ledde till att de av Kulturrådet inbjöds till att delta i det som 

blev GÖK-projektet. 

När man går igenom biblioteksplanerna för de tre GÖK-kommunerna finner man att de är rätt 

allmänt hållna. Det som särskilt lyfts fram både i kommunernas beskrivning av den nuvarande 

verksamheten och deras förändringsambitioner är en effektiv servicekvalitet, viljan att vara en 

mötesplats med många fler funktioner än endast litteraturförmedling samt prioritering av 

specifika brukargrupper, särskilt barn och ungdomar. Det som var viktiga frågor under GÖK-

tiden: brukarstyrda inköp, nya former för exponering, gallring och brukarorienterade 

kvalitetskriterier nämns föga och förefaller därmed ha blivit självklara delar av verksamheten.  

 

I ett analyskapitel använder jag mig av de diskursbegrepp som presenterats av Hedemark, 

Hedman och Sundin (2005). Författarna har identifierat fyra olika diskurser som beskriver hur 

man från bibliotekets sida ser på sina brukare och på sitt uppdrag i samhället: 

folkbildningsdiskursen, den pedagogiska diskursen, informationsteknologidiskursen och 

informationshanteringsdiskursen.   

Såväl GÖK-projektets intentioner som de förändringar som faktiskt genomfördes under 

projekttiden kan ses som klara uttryck för informationshanteringsdiskursen, som helt 

dominerande under GÖK-tiden.  I Biblioteksplanetid har bilden av bibliotekens syn på sin roll 

och sina uppgifter i samhället vidgats och blivit mer sammansatt.  Samtliga fyra diskurser kan 

nu identifieras vid två av de tre biblioteken. Därutöver betonas ambitioner som inte  ryms 

inom dessa diskurser tex ambitionen att fungera som mötesplatser och  att spela en roll i 

samhällets utvecklingsplanering.  

 

Mycket tyder på att det pågår ett paradigmskifte i synen på folkbibliotekens uppgifter och 

funktionssätt. Om man fortfarande främst sett biblioteken som folkbildande och 

kulturförmedlande institutioner med ett bevarandeansvar borde detta ha kommit till uttryck i 

biblioteksplanerna.  Så är inte fallet. Biblioteken har blivit allt bredare serviceinstitutioner 
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som tagit den nya informationsteknologin i sin tjänst och som inom sitt vidgade uppdrag 

rymmer både traditionella biblioteksuppgifter och helt nya samhällsfunktioner. 
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