
MASTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT 

2015:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Vi har ju vår yrkesstolthet” 
Folkbibliotekariers föreställningar om samt upplevelser av 

folkbibliotek på entreprenad 
 
 
 
 

ANNICA LINDBERG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

© Annica Lindberg 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



Svensk titel: ”Vi har ju vår yrkesstolthet” – Folkbibliotekariers 
föreställningar om samt upplevelser av folkbibliotek på 
entreprenad 

 
Engelsk titel: ”We do have our professional pride” – Public librarians’ 

notions and experiences of the outsourcing of libraries 
 
Författare:   Annica Lindberg 
 
Färdigställt:  2015  
  
Abstract: The subject of this master thesis is the outsourcing of public 

libraries in Sweden. The purpose is to investigate the 
experiences and notions that public librarians have of the 
phenomena of outsourcing public libraries, in relation to their 
profession and professional identity. I also investigate how 
their experiences and notions of the outsourcing of public 
libraries can be understood on a social level using Geir 
Vestheim’s theory of the rationalities that influence cultural 
policy. The study is conducted through qualitative interviews 
with six public librarians.   

 
The questions asked are: what approaches exist among public 
librarians when it comes to the outsourcing of public libraries? 
Are there any connections between these approaches to the 
outsourcing of public libraries and the public librarians’ self-
experience of their professional identity? And how can these 
approaches and professional identities be understood on a 
social level with the help of Vestheim’s theory of rationalities 
of cultural policy?  

 
My first conclusion is that the debate surrounding the 
outsourcing of public libraries in Sweden is reflected in the 
way that the six interviewed librarians speak of the phenomena, 
but also that they express greater nuances when discussing it. 
The issue does not seem to be as binary as the polarized debate 
would claim. My second conclusion is that the public 
librarians’ self-experienced professional identity is not 
dependent on the library’s organizational form. Finally, I make 
the claim that although the six public librarians have different 
outlooks on the phenomena of outsourcing public libraries, they 
all share the same view of the library as an upholder of 
democratic, cultural and social values.  
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1	  Inledning	  
 
Folkbiblioteket är en central institution i vårt samhälle som fyller otaliga 
funktioner och behov. Biblioteken ger fri tillgång till information, kunskap, 
kulturupplevelser och mycket mer och varje år tar de emot nära 100 miljoner 
besök (Svensk biblioteksförening, 2011, s. 5). Det är också den samhälls-
institution som medborgarna har högst förtroende för – ett förtroende som ligger 
stabilt på förstaplatsen trots att biblioteksbesöken och medieutlånen i allmänhet 
har minskat (Höglund och Wahlström, 2011, s. 303; 311). Folkbiblioteket har 
också haft en betydande roll historiskt sett. 1900-talets andra hälft förde med sig 
ett antal stora förändringar som också hade stor betydelse för folkbibliotekens 
verksamhet. Industrisamhället ersattes av ett informationssamhälle, eller 
kunskapssamhälle, och bibliotekens roll förstärktes som den av en folkbildande 
institution. Den traditionella bilden av folkbiblioteket som en kunskapsinstitution 
lever i vissa avseenden kvar, samtidigt som biblioteken idag ofta är av mer 
eklektisk natur, det vill säga kulturinstitutioner där folkbildning blandas upp med 
teater- och dansföreställningar, konstutställningar, konserter med mera (Hansson, 
2005, s. 11).  
 
Svenska folkbibliotek drivs i regel i kommunal regi. Det är den allra vanligaste 
driftsformen när det gäller folkbibliotek: av landets omkring 2200 folkbibliotek1, 
filialer och bokbussar hade år 2007 19 stycken en alternativ driftsform (BiS 
styrelse, 2007). Ett omdiskuterat exempel på en sådan alternativ driftsform är 
utläggning av folkbibliotek på entreprenad, det vill säga att verksamheten drivs 
med offentliga medel men av enskilda utförare. Inom andra samhälleliga 
domäner, som till exempel sjukvården eller äldreomsorgen, är en sådan driftsform 
mer vanlig. Dessa förändringar i kommunal styrning går att härleda till den rörelse 
som har kommit att kallas New Public Management2 och som började vinna mark 
under tidigt 1990-tal. Rörelsen bygger på idéer lånade från näringslivet och är den 
organisationsform som karaktäriserat de senaste decenniernas 
organisationsstyrning. Marknadsanpassning, konkurrensutsättning och 
målstyrning är grundprinciper inom NPM och dit hör även avreglering av 
offentlig verksamhet. Avreglering från kommunal till privat regi är något som har 
kommit att prägla den offentliga sektorn och som, om än i begränsad utsträckning, 
även nått folkbiblioteken. Anledningen till att det emellertid anses mer 
komplicerat att lägga ut folkbibliotek på entreprenad än exempelvis äldreomsorg 
är att biblioteksverksamheten är i princip oreglerad när det kommer till sådant 
som speciallagstiftning, tillsynsmyndigheter och så vidare. Man förhåller sig 
visserligen till bibliotekslagen, SFS 2013:801 men den är långt ifrån tillräcklig när 
det gäller styrdokument för att låta ett privat företag ta över driften av ett 
kommunalt folkbibliotek. Utöver bibliotekslagen förhåller sig folkbiblioteken 
bland annat även till Unescos folkbiblioteksmanifest, kommunernas respektive 
biblioteksplaner, med reservation för att endast 39 procent av Sveriges kommuner 
har en aktuell biblioteksplan (Kungliga biblioteket, 2015b, s. 7), samt i viss mån 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Enligt Kungliga bibliotekets senaste biblioteksstatistik finns det idag 1156 
folkbibliotek (Kungliga biblioteket, 2015a, s. 12). 
2 New Public Management förkortas hädanefter NPM. 
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socialtjänstlagen. Svensk biblioteksförening skriver att folkbiblioteken historiskt 
sett inte har behövt någon direkt reglering eftersom dess verksamhet är så starkt 
kopplad till normativa värderingar och tankar kring demokrati, yttrandefrihet och 
liknande ideal att verksamheten i princip vilar på sedvänja (Svensk 
biblioteksförening, 2011, s. 11). En sådan tradition inom verksamheten gör en 
utläggning på entreprenad komplicerad eftersom normer, värderingar och ideal är 
svåra att ens sätta ord på, och ännu svårare att mäta, kontrollera och utvärdera. 
 
Att utläggning av folkbibliotek på entreprenad dessutom är ett så pass 
kontroversiellt ämne har alltså delvis sin förklaring i folkbibliotekets historiska 
utveckling. Biblioteken har som sagt en stark koppling till folkbildning och 
byggandet av välfärdssamhället, där det offentliga har ett huvudansvar. Ett 
begrepp som återkommer i debatten är värdegrund; man säger att folkbiblioteket 
har en specifik värdegrund. Denna värdegrund vilar på av tankar om demokrati, 
deltagande och oberoende. Bibliotekarierna blir representanter för denna 
värdegrund och professionen genomsyras av normativa idéer och värderingar 
(Audunson, 1997). Dessa normativa värderingar ger avtryck i folkbibliotekets 
demokratiska uppdrag där tillgängliggörandet av fri, oberoende information är 
central. Vid utläggning av folkbibliotek på entreprenad tar ett privat företag över 
driften och spelar därmed efter marknadens regler. Det många 
entreprenadsmotståndare menar är att man då riskerar att äventyra den värdegrund 
och de ideal som folkbiblioteket och dess verksamhet vilar på. Man frågar sig 
exempelvis vad som händer med neutraliteten då marknadens villkor släpps in på 
biblioteken och tillåts styra. Vad händer exempelvis om ett förlag såsom Bonniers 
tar över driften av ett kommunalt folkbibliotek – hur påverkar det bibliotekets 
bokinköp? Vilka författare kommer bjudas in att föreläsa? Och så vidare. 
 
Utläggning av folkbibliotek på entreprenad har varit ett känsloladdat debattämne 
under de senaste åren. Entreprenadsförsöken i Sverige har som sagt varit relativt 
få. I samband med att företaget Dieselverkstaden vann upphandlingen om tre av 
Nackas sex kommunala folkbibliotek för ett par år sedan pågick emellertid en 
eldfängd debatt med passionerade inlägg från såväl entreprenadsmotståndarna 
som förespråkarna. Det som jag vill ta fasta på i den här uppsatsen är emellertid 
bibliotekariernas position i det hela. Hur upplever en profession som är så starkt 
präglad av normativa idéer kring värdegrund, demokrati, oberoende och 
folkbildning frågan om alternativa driftsformer, såsom folkbibliotek på 
entreprenad? Påverkas den egna, upplevda yrkesidentiteten av driftsformen, och i 
så fall på vilket sätt? Genom djupintervjuer med ett antal yrkesverksamma 
folkbibliotekarier undersöker jag hur strömningarna inom professionen ser ut, 
samt hur, eller om, man sätter sin yrkesidentitet i relation till bibliotekets 
driftsform. För att analysera det empiriska materialet använder jag mig av teorier 
kring kulturpolitiska rationaliteter samt teorier kring yrkesidentitet inom 
bibliotekarieprofessionen. I kapitlet som följer härnäst ger jag en mer detaljerad 
beskrivning av svenska entreprenadsförsök när det gäller folkbibliotek samt 
redogör i korthet för hur debatten kring folkbibliotek på entreprenad har sett ut de 
senaste åren. 
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2	  Privatisering	  och	  folkbibliotek	  
 
Frågan om privatisering av offentlig verksamhet och egendom tog fart i början av 
1980-talet, med drivkrafter som var såväl praktiskt politiska som vetenskapliga 
och ideologiska (Lundqvist, 1997). Statsvetaren och forskaren Lennart J. 
Lundqvist (1997) menar att debatten väcktes till följd av vad han kallar 
”välståndets rävsax”, där ökade offentliga utgifter inte motsvarades av ett ökat 
utbud av varor och tjänster från den offentliga sektorn (s. 246). Tendensen var 
internationell och till viss del understödd av en ökande globalisering (Rolfer, 
2008, s. 37). För att möta problemet togs diverse lösningar fram, och Lundqvist 
skriver att idéer om att det offentliga skulle avlastas ansvaret för vissa uppgifter 
vann mark. I USA anammades tankarna av president Carter som påbörjade en 
avreglering av bland annat flygtrafiken; i Storbritannien initierade Margaret 
Thatcher ett program som innebar avyttring av offentlig egendom; fler exempel 
finns (Lundqvist, 1997, s. 246f).  
 
Den svenska ekonomin genomgick under slutet av 1980- och början av 1990-talet 
en finanskris (Magnusson, 1996, s. 482), och Sveriges kommuner började se efter 
alternativ till offentlig drift av diverse tjänster och verksamheter. Det påbörjades 
en förflyttning av vissa uppgifter, verksamheter och tjänster från den offentliga 
sektorn till den privata. Med andra ord, en övergång från offentlig styrning till 
marknadsstyrning, något som skulle leda till att statens kostnader minskade. 
Besparingar av detta slag var en av drivkrafterna, men även ideologiska argument 
fördes fram. Sverige hade vid tiden en borgerlig regering, som lade ideologisk 
tonvikt vid konkurrensutsättning och privatisering av offentliga verksamheter och 
tjänster. 
 
Inom biblioteksvärlden märktes den här tendensen av främst i form av 
biblioteksentreprenader och en diskussion därom som initierades i början av 1990-
talet, i och med utläggningen av Åre kommuns folkbibliotek på entreprenad. Jag 
återkommer till exemplet Åre i nästkommande kapitel, men kan säga redan nu att 
en rad entreprenadsförsök följde i dess kölvatten, bland annat Järna bibliotek i 
Södertälje kommun som lades ut på entreprenad 1991, samt Påarp bibliotek i 
Helsingborgs kommun och kommundelsbiblioteket i Svartbäcken i Uppsala som 
lades ut på entreprenad 1992. Andra exempel på platser där man genomförde 
försök med biblioteksentreprenader under 1990-talet var Hällefors i närheten av 
Örebro,  Linghem i Linköpings kommun, Rundvik i Nordmalings kommun, 
Tillberga i Västerås kommun, och stadsdelen Vivalla i Örebro (Statens kulturråd, 
1994, s. 22ff).  
 
Privatiseringstrenden avmattades något i början av 2000-talet (Rolfer, 2008, s. 
37), och likaså gjorde den svenska debatten om folkbibliotek på entreprenad. 2005 
tog debatten emellertid fart på nytt i och med utvecklingen kring folkbiblioteket i 
kulturhuset Dieselverkstaden i Nacka, där personalen först tog över driften, för att 
senare bilda företaget Dieselverkstaden som sedermera vann upphandlingen om 
tre av kommunens sex folkbibliotek3. Föreningen Bibliotek i Samhälle4 agerar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Jag återkommer till exemplet Nacka och debatten därom mer utförligt i avsnitt 
2.2. 
4 Bibliotek i Samhälle förkortas hädanefter BiS. 
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utifrån ett uttalat politiskt vänsterperspektiv, och föreningens styrelse satte i 
september 2007 samman en översikt över bibliotek med alternativa driftsformer i 
Sverige. Sammanställningen visade att vid tiden hade 19 av Sveriges ca 2200 
folkbibliotek en alternativ driftsform (BiS styrelse, 2007). De allra flesta av dessa 
19 bibliotek var små filialer eller utlåningsstationer som hotats av nedläggning 
och hårda besparingar under 1990-talet, och som mer eller mindre räddats av olika 
föreningar som tog hand om filialen och drev den ideellt. Ett par andra lösningar i 
form av alternativa driftsformer nämns i sammanställningen, som avslutas med en 
kort beskrivning det fåtal rena entreprenader som fanns vid tiden. BiS styrelse 
skriver därefter kort om vad vi kan vänta av framtiden och utvecklingen av 
bibliotek med alternativa driftsformer, och ställer sig frågan om folkbibliotek över 
huvud taget bör drivas av privata företag. Man lyfter vidare frågan om insynen 
och neutraliteten i verksamheten, de demokratiska aspekterna och avslutningsvis 
åberopar man folkbibliotekets värdegrund med frågan ”[f]inns det längre något 
värde i folkbiblioteksidén?” (BiS styrelse, 2007). Nedan följer ett avsnitt om det i 
folkbibliotekssammanhang ständigt återkommande begreppet värdegrund. 
 

2.1	  Folkbibliotekets	  värdegrund	  
 
Ett begrepp som ofta återkommer i diskussioner om folkbibliotekets uppdrag, 
syfte och roll är dess värdegrund. Begreppet är centralt även i min undersökning 
eftersom jag bland annat försöker ta reda på vilka eventuella implikationer en 
alternativ driftsform skulle kunna ha på bibliotekets värdegrund och om 
yrkesverksamma bibliotekarier anser att en alternativ driftsform är kompatibel 
med vad som avses med folkbibliotekets värdegrund.  
 
Så vad är det då som avses när man talar om folkbibliotekets värdegrund?  I boken 
Foundations of Library och Information Science (Rubin, 2010) beskrivs 
folkbibliotekets värdegrund som en gemensam, mental bas utifrån vilken 
verksamheten bedrivs. Rubin (2010) redogör vidare för resultatet av en 
omfattande enkätundersökning bland bibliotekarier och informationsvetare där 
vikten av service, intellektuell frihet, tillgång till information och 
informationskompetens betonades som centrala delar när det gäller 
folkbibliotekets värdegrund (s. 405ff).  
 
Biblioteks- och informationsprofessorn5 Ragnar Audunson belyser samma 
demokratiska aspekter som grundläggande i sitt paper ”Between professional field 
norms and enviromental change impetuses: A comparative study of change 
processes in public libraries” (Audunson, 1997), och skriver att  
 

Den grundläggande idén om det moderna folkbibliotekssystemet som 
har utvecklats under detta århundrade kan sammanfattas i följande 
mening: Verka för en jämlik tillgång till kunskap och kultur genom att 
ge fri  tillgång böcker och andra sorters dokument, och därigenom 
främja värden såsom mening, samällsdeltagande, tillgång till 
utbildning och kulturarvet oavsett ekonomiska medel och samhällelig 
ställning, och i slutändan en utvidgad demokrati (Audunson 1997 [min 
översättning]). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Biblioteks- och informations* förkortas hädanefter BoI.  
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Audunson menar att bibliotekarieprofessionen är normativ och genomsyrad av 
värderingar, värderingar som alltså har sin bas i tillgängliggörandet av fri 
information.  
 
Geir Vestheim är professor i kulturpolitik och kulturförståelse och bekräftar 
Audunsons syn på folkbibliotekets värdegrund. Vestheim (1997) menar att 
biblioteksarbetet karaktäriseras av idéer om demokrati, folkupplysning och 
kulturell välfärdsutveckling (s. 101). Folkbiblioteket är starkt sammankopplat med 
byggandet av välfärdssamhället.  
 
BoI-professorn och forskaren Joacim Hansson (1998) skriver om folkbibliotekets 
grundvalar i Om folkbibliotekets ideologiska identitet: En diskursstudie och menar 
att det tycks vara möjligt att prata om en speciell folkbiblioteksideologi som han i 
likhet med Audunson och Vestheim menar har sin grund i bland annat 
möjliggörandet av fri och jämlik tillgång till information samt ett värnande om 
demokratiska ideal (s. 29). Det är i detta ljus som användandet av begreppet 
folkbibliotekets värdegrund i den här undersökningen skall ses. 
 

2.2	  Debatten	  kring	  bibliotek	  på	  entreprenad	  
 
Inom det svenska folkbiblioteksväsendet har alternativa driftsformer såsom 
bibliotek på entreprenad hittills varit relativt sällsynta. Det finns som sagt 
exempel, främst från 1990-talet, och ett antal av dessa har jag återgivit i ett 
tidigare stycke. Debatten kring utläggning av folkbibliotek på entreprenad fick 
nytt liv 2005, i samband med att driften av biblioteket Dieselverkstaden i Nacka 
övergick i personalkooperativ, vilket sedermera ledde till en upphandling av 
Nackas kommunala bibliotek under 2011 där Dieselverkstaden vann driften av tre 
av Nackas sex kommunala bibliotek.  
 
Utläggningen av Nackas bibliotek på entreprenad blev starkt ifrågasatt i diverse 
forum. Lena Lundgren (2010, häfte 4) sammanfattar i en artikel i BiS kortfattat 
hur debatten har sett ut i massmedia samt på den branschinriktade e-postlistan 
Biblist, där diskussionerna har rört sig främst kring tre huvudspår: demokrati och 
inflytande, ekonomiska vinster, samt möjligheterna att utveckla verksamheten (s. 
31). Lundgren skriver att kortare beslutsvägar och personalens ökade inflytande 
över verksamheten har i tråden lyfts fram som positiva följder av utläggning av 
folkbibliotek på entreprenad, samtidigt som man oroar sig för hur personalens 
möjligheter att ta upp missförhållanden och liknande riskerar att inskränkas i en 
entreprenad. Möjligheten att få ut mer för skattepengarna och att så kallat 
effektivisera verksamheten nämns i tråden som ytterligare en positiv följd av att 
en privat aktör sköter driften, samtidigt som man också talar om risken att 
uppföljning av verksamheten kommer ske med kvantitativa mått, och att icke 
lönsamma verksamheter såsom medier på andra språk, smal litteratur och 
anpassade medier inte kommer att prioriteras i en entreprenad, då de inte 
genererar höga utlåningssiffror.  
 
Lundgren beskriver därefter hur debatten har sett ut i dagspress och media, och 
lyfter fram ett antal debattörer, bland andra litteraturkritikern och redaktören Jonas 
Thente som uttrycker stark kritik mot biblioteksentreprenader, främst med 
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argument som handlar om de demokratiska aspekterna (Thente, 2010, 14 
december). Även Fredrik Söderling ställer sig kritisk till att företag tillåts driva 
folkbibliotek, och frågar sig vad som skulle hända om exempelvis Bonniers vann 
upphandlingen (Söderling, 2010, 10 december). Vidare skriver Lundgren att det 
också har framförts inlägg som är för bibliotek på entreprenad i media, och 
nämner dåvarande ordföranden i kulturnämnden i Nacka Tobias Nässén som ett 
exempel. Nässén menar att verksamhetsutveckling och högre kvalitet är skälen till 
beslutet om upphandling av de kommunala biblioteken i Nacka, och betonar det 
faktum att det är driften av biblioteket som läggs ut på entreprenad; själva 
biblioteken, bibliotekets bestånd och så vidare är fortfarande i kommunens ägo 
och tillhör medborgarna (Nässén, 2010, 20 december).  
 
Argumenten för och emot som de framgår i Lundgrens artikel kan alltså 
sammanfattas som följer: 
 
Argument för  
    

• Kortare beslutsvägar vilket leder till effektivare verksamhet 
• Personalens inflytande ökar 
• Högre kostnadseffektivitet, det vill säga mer för skattepengarna 
• Möjlighet att utveckla verksamheten i och med ökad kreativitet 
• Högre kvalitet på verksamheten 

 
 
Argument emot 
 

• Personalens möjlighet att ta upp missförhållanden riskerar att  
inskränkas 

• Uppföljning av verksamheten riskerar ske med kvantitativa mått 
• Medier som ej generar höga utlåningssiffror riskerar lägre  

prioritet  
• Demokratiska aspekter riskerar inskränkas 

 
 
Avslutningsvis hänvisar Lundgren till Barbro Borg (2007, häfte 4), tidigare 
bibliotekschef i Solna, och hennes sammanställning av argument för och emot 
biblioteksentreprenader (s. 18f). Borg har benat upp argumenten som talar för 
biblioteksentreprenader såsom de kommit till uttryck, i fyra grupper: ideologiska 
argument, ekonomiska argument, utvecklingsmöjligheter, samt personalens 
tillfredsställelse. De ideologiska argumenten handlar om vilket sätt man har att se 
på biblioteket och dess värdegrund, dess potential och syfte medan de tre senare 
argumentsgrupperna talar om att kostnadseffektivisera biblioteken, öka 
kreativiteten i verksamheten samt att helt enkelt göra det roligare för personalen 
att jobba. Borg menar att det finns en utbredd föreställning om att det skulle vara 
roligare att arbeta inom privat sektor, eftersom beslutsvägarna ofta är kortare och 
beslutsprocessen mer informell. Därefter kommer Borg till riskerna med att lägga 
ut bibliotek på entreprenad, och ställer upp sex huvudsakliga argument emot. För 
det första menar Borg att kommunens kulturpolitiska inflytande minskar, och att 
det täta samtalet som finns mellan bibliotekstjänstemän och deras politiker 
försvinner. Neutraliteten i verksamheten kan ifrågasättas, menar hon, när ett 
företag med en viss ideologisk grund tar över driften av biblioteket. Nästa 
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argument emot handlar om det starka nätverk som de kommunala biblioteken 
utgör idag, och Borg menar att entreprenader kan komma att bidra till ett 
fragmentiserande av detta samarbete, då konkurrens bibliotek emellan helt 
plötsligt kommer in i bilden. Borg skriver vidare att entreprenader leder till 
osäkerhet och instabilitet inom fältet, och det finns en risk att man vid uppföljning 
av verksamheten lägger större tonvikt vid kvantitativa mått än att se till kvaliteten. 
Kvantitativa aspekter, såsom utlåningsstatistik eller besökarantal erbjuder enkla 
sätt att mäta en verksamhet, men säger egentligen ingenting om dess kvalitet eller 
huruvida biblioteket sköter sitt demokratiska uppdrag. Borg skriver 
sammanfattningsvis att argumenten mot biblioteksentreprenader är större i antal 
än skälen för, men att det är en komplicerad fråga som tåls att reflektera över.  
 
Så långt medias bevakning och debatten som förts i dagspressen de senaste åren 
kring biblioteksentreprenader. Vidare tillsatte Svensk biblioteksförenings styrelse 
2009 Utvecklingsrådet för driftsformsfrågor, med uppdraget att utreda samt följa 
frågan om bibliotek på entreprenad. Rådet hade också som uppgift att ge Svensk 
biblioteksförenings styrelse information och argument som kunde underbygga 
styrelsens ställningstagande i frågan. Frågor som lyftes i utredningen var bland 
annat vad som definierar en biblioteksentreprenad, vad man skall tänka på vid 
upphandling och avtalsskrivande, samt hur man säkerställer värdegrunden vid en 
upphandling av ett kommunalt folkbibliotek. Utredningen redovisas i rapporten 
Om bibliotek på entreprenad (Svensk biblioteksförening, 2011). 
 
Driftsformsrådets förslag till styrelsen blev emellertid att Svensk 
biblioteksförening inte skulle ta ställning vare sig för eller emot bibliotek på 
entreprenad, eftersom föreningens mål, som lyder ”[a]lla människor har under alla 
skeden i livet god och likvärdig tillgång till en biblioteksservice av hög kvalité 
som omfattas av en ändamålsenlig bibliotekslag och en välutvecklad nationell 
bibliotekspolitik” (Svensk biblioteksförening, 2011, s. 36) inte står eller faller 
med driftsformen. Man betonar istället vikten av bra upphandlingar och hur 
centralt själva upphandlingsdokumentet, det vill säga avtalet, är för att biblioteket 
skall möta såväl bibliotekslagen som de mål och uppdrag som anges i Unescos 
folkbiblioteksmanifest (Unesco, 2006), där det fastslås att folkbiblioteket bland 
annat ska ”[s]kapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder” samt 
”[g]arantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation” (s. 9ff). 
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3	  Problemformulering	  
 
Debatten som beskrivs i föregående avsnitt visar att det finns en stark motsättning 
mellan dem som förespråkar en traditionell folkbiblioteksverksamhet i offentlig 
regi och dem som vill se en mer marknadsliberal utveckling där företag tillåts 
utmana den kommunala organisationen i fråga om vem som skall sköta driften av 
verksamheten. Att se till vad som har skrivits om biblioteksentreprenader i olika 
fora är en viktig del i mitt arbete eftersom många av argumenten för och emot 
behandlar just bibliotekariernas roll i det hela. De fakta, åsikter och argument som 
kommer till uttryck i debatten kan sägas underbygga min undersökning. De är 
exempel på hur en profession reagerar på strukturella förändringar. 
 
I diskussionen återkommer ofta begreppet värdegrund. Folkbiblioteket är 
historiskt sett präglat av normativa idéer och värden som privatiserings-
motståndarna menar är oförenliga med den typ av styrning och organisation som 
utläggning på entreprenad innefattar. En ”fri och jämlik tillgång till information 
samt ett värnande om demokratiska ideal” (Hansson, 1998, s. 29) är grundvalar i 
den speciella folkbiblioteksideologi som målas upp, och man frågar sig vad som 
händer med sådana värden när verksamheten utsätts för marknadens 
påtryckningar. De förändringar i offentlig verksamhet som NPM-rörelsen för med 
sig tycks vara problematiska när det kommer till folkbibliotek, där traditionella 
och/eller gamla rationaliteter utmanas. Vilka värden – kulturella, ekonomiska? – 
ställs emot varandra, och påverkar det professionens syn på den egna yrkesrollen? 
På vilket sätt påverkar NPM-rörelsens idéer om marknadslösningar och kunder 
som konsumerar tjänster professionens sätt att arbeta? Det är i detta spänningsfält 
som min undersökning tar avstamp.  
  
Motståndarna till utläggning av folkbibliotek på entreprenad  menar att en sådan 
driftsform också för med sig många negativa aspekter för personalen. Man talar 
bland annat om en devalvering av folkbibliotekariens yrkesroll och den unika 
kompetens som ryms däri, och om en marknadsanpassning av en idag oberoende 
verksamhet när kommersiella aktörer tillåts få större utrymme på biblioteket. Det 
har varit en känslig debatt och jag vill mena att det är av högsta professionella 
relevans att lyfta fram de yrkesverksamma folkbibliotekarierna för att höra vad de 
har att säga i frågan när det gäller synen den egna professionen i förhållande till 
biblioteksentreprenader och föreställningar därom.  
 
Jag bedömer även ämnet som relevant att utforska vetenskapligt i en BoI-kontext. 
Frågan om biblioteksentreprenader och hur en sådan alternativ driftsform 
eventuellt skulle kunna ha effekter på folkbibliotekariens yrkesroll knyter an till 
tidigare forskning inom fältet, både när det gäller professionsteoretisk forskning, 
forskning om folkbibliotekets utveckling och roll, samt forskning om 
folkbibliotekariens yrkesidentitet(-er) och uppdrag. Fokus i min studie är på 
folkbibliotekariernas föreställningar om hur en alternativ driftsform såsom 
utläggning av bibliotek på entreprenad eventuellt skulle kunna medföra 
konsekvenser för den egna yrkesrollen och på hur folkbibliotekariernas 
upplevelser av densamma speglar teorier om bibliotekariers professionsidentitet 
samt teorier kring kulturpolitiska rationaliteter. Det är ett relativt outforskat 
område inom BoI: tidigare studier har exempelvis undersökt hur yrkesidentiteten 
hos folkbibliotekarier påverkas av att man lägger ut en del av bibliotekariearbetet 
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– förvärv – på entreprenad6, men jag har inte hittat någon studie som undersöker 
hur den professionella identiteten eventuellt kan påverkas av att hela 
verksamheten sköts av en privat aktör. Min undersökning tillför förhoppningsvis 
med andra ord ny kunskap inom fältet BoI och bör därför betraktas som relevant 
och väl understödd. 
 

3.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
 
Syftet med undersökningen är att utveckla kunskap om folkbibliotekariers 
föreställningar kring olika driftsformer av folkbibliotek, i synnerhet folkbibliotek 
på entreprenad, i relation till den egna professionen och yrkesidentiteten. Detta 
gör jag genom en fallstudie där sex folkbibliotekarier intervjuas, och på så vis 
testar jag de åsikter som lyfts i debatten på en empirisk nivå. Den empiriska 
undersökningens fokus ligger på bibliotekariernas erfarenhet av och uppfattningar 
om bibliotek på entreprenad. Vilka fördelar, nackdelar, möjligheter och/eller hot 
kopplar man till bibliotekets driftsform? Uppsatsens teoretiska ram är tudelad och 
består dels av Anders Øroms teori kring bibliotekariers olika yrkesidentiteter, som 
jag använder genom att se till vilka värderingar och föreställningar om 
folkbiblioteket och den egna professionen som kommer till uttryck i det empiriska 
materialet, och hur dessa kan kopplas till det teoretiska perspektivet. Den andra 
delen i det teoretiska ramverket består av Geir Vestheims teorier kring 
kulturpolitiska rationaliteter som jag använder för att analysera intervjuutsagorna 
på en samhällelig nivå. 
   
Eftersom biblioteksentreprenader är en relativt ny samt kontroversiell företeelse i 
Sverige så bedömer jag det som relevant och av största intresse att undersöka 
vilka konsekvenser, om några, en sådan alternativ driftsform har för 
bibliotekarieprofessionen. I min undersökning arbetar jag utifrån ett antagande om 
att folkbibliotekarier upplever att den egna yrkesrollen kan komma att påverkas 
och/eller förändras beroende på bibliotekets driftsform, ett antagande som 
underbyggs av de argument som framkommer i debatten kring utläggning av 
folkbibliotek på entreprenad. De yrkesverksamma folkbibliotekarierna som jag 
har intervjuat är exempel på röster ur folkbibliotekarieprofessionen snarare än 
representanter för det enskilda folkbiblioteket där respektive informant arbetar.  
 
Frågeställningarna som jag arbetar utifrån följer nedan, och kan sägas vara 
dimensioner av det övergripande syftet med undersökningen. 
 

ü Vilka synsätt på företeelsen ”folkbibliotek på entreprenad” ger ett urval av 
svenska, yrkesverksamma folkbibliotekarier uttryck för? 

 
ü Finns det kopplingar mellan de olika synsätten på entreprenadformen och 

folkbibliotekariernas upplevda yrkesidentitet, och hur ser de i så fall ut? 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Se exempelvis masteruppsatsen ”Outsourcing av urval och inköp: En studie av 
hur bibliotekariens kompetens och yrkesroll påverkas av Bibliotekstjänsts 
profiltjänster” (Bergenäs & Andersson, 2005). 
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ü Hur kan dessa synsätt och yrkesidentiteter förstås på en samhällelig nivå 
med hjälp av Vestheims rationalitetsbegrepp?  

 

3.2	  Avgränsning	  
 
Frågan om folkbibliotek på entreprenad är naturligtvis ingenting som enbart rör de 
yrkesverksamma bibliotekarierna. Ämnet är mycket större än så, och visst hade 
det också varit intressant att tala med personer från andra led: beslutsfattare på 
biblioteket, politiker på regional som nationell nivå, och inte minst bibliotekets 
användare, medborgarna. Jag har emellertid valt att i den här uppsatsen fokusera 
på bibliotekarierna eftersom jag inte enbart är intresserad av biblioteks-
entreprenader, utan också har ett professionsteoretiskt intresse och vill undersöka 
hur en alternativ driftsform eventuellt skulle kunna ha inverkan på 
folkbibliotekariers syn på sin yrkesroll. Vidare har jag valt att göra en geografisk 
avgränsning, och enbart se till frågan om svenska biblioteksentreprenader. Den 
brittiska webbplatsen Public Libraries News har sammanställt en matnyttig 
översikt över brittiska och amerikanska biblioteksentreprenader samt publicerat 
länkar till olika vetenskapliga rapporter för den som vill fördjupa sig i ämnet 
utanför Sverige.  
 
3.2.1	  Alternativa	  driftsformer	  och	  ett	  förtydligande	  
 
Det är inte ovanligt att begreppen blandas ihop när man talar om offentlig 
verksamhet i privat regi och/eller privat ägo, och för att bringa klarhet följer här 
en kort sammanfattning av fyra alternativa driftsformer av bibliotek. 
Sammanställningen är hämtad ur Svensk biblioteksförenings (2011) rapport Om 
bibliotek på entreprenad. 
 

Privata bibliotek är bibliotek som i princip inte är tillgängliga för allmänheten, och de 
drivs i regel inte heller av skattemedel eller i samhällets regi.  
 
Personalkooperativ som driftsform har karaktärsdrag av en entreprenad. Personalen 
driver biblioteket för samhällets räkning.  
 
Ett föreningsdrivet bibliotek kan exempelvis innebära att kommunen ger bidrag till 
hembygdsföreningar, vänföreningar till biblioteket och liknande för att driva en 
biblioteksenhet. Det handlar även här om en typ av entreprenad, om 
biblioteksverksamheten riktar sig till allmänheten och inte till de egna 
föreningsmedlemmarna; om kommunala bidrag utgår, samt om verksamheten bedrivs i 
enlighet med en av kommunen antagen målsättning.  
 
Bibliotek på entreprenad innebär att kommunen anlitar en extern producent för att mot 
ersättning utföra en viss uppgift som annars skulle utförts i kommunens regi. En 
biblioteksentreprenad är alltså inte privat, men drivs i privat regi (s. 13). 

 
Slutligen vill jag i det här avsnittet göra ett förtydligande. Min undersökning 
behandlar folkbibliotek och inte exempelvis universitetsbibliotek, 
forskningsbibliotek eller skolbibliotek. Även när det inte är specificerat i texten 
utan bara omnämns som ”bibliotek” avser jag alltså folkbibliotek. Detsamma 
gäller med begreppen folkbibliotekarie och bibliotekarie, där jag med båda talar 
om folkbibliotekarier. 
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4	  Tidigare	  forskning	  
 
Min studie undersöker hur ett antal yrkesverksamma bibliotekarier vid 
folkbibliotek upplever sin yrkesidentitet i förhållande till de samhälleliga 
förändringar för vilka NPM-rörelsens idéer om marknadsanpassning och 
målstyrning har haft avgörande betydelse, med fokus på bibliotek på entreprenad, 
samt hur dessa synsätt och yrkesidentiteter kan förstås på en samhällelig nivå med 
hjälp av Vestheims rationalitetsbegrepp. I det här kapitlet redogör jag för valda 
delar av den tidigare forskning som gjorts kring utläggning av folkbibliotek på 
entreprenad, men innan jag kommer dit vill jag i korthet återge den amerikanske 
professorn och forskaren i socialpolitik John D. Donahues diskussion om 
privatisering och entreprenader. 
 

4.1	  Offentlig	  drift	  eller	  entreprenad	  
 
John D. Donahue (1992) skriver i boken Den svåra konsten att privatisera om 
fördelarna respektive riskerna och problemen med offentlig respektive privat drift 
av diverse allmännyttiga verksamheter och tjänster. Han för en diskussion om 
entreprenader kontra offentlig drift och lyfter på ett nyanserat sätt fram fördelarna 
respektive problemen med de olika organisationstyperna. Enligt Donahue vilar 
valet mellan offentlig eller privat organisation, eller entreprenad, på ett antal 
frågeställningar, såsom går produkten att definiera? Går verksamheten och 
utförandet att utvärdera? Är ett konkurrensförhållande möjligt? Är medlen viktiga 
eller kan man överlåta åt verkställaren att välja sina egna metoder? Han tar varken 
ställning för eller emot den ena eller andra organisationstypen men beroende på 
hur frågorna ovan besvaras så kommer han fram till följande: om produkten 
och/eller verksamheten är så svår att definiera samt utvärdera så att man måste 
fylla en entreprenad med inskränkningar och specifikationer är det bäst att avstå 
från att låta en extern entreprenör sköta driften. Han skriver dessutom att de 
eventuella risker och problem som en offentlig drift av en allmännyttig 
verksamhet innebär inte automatiskt eller nödvändigtvis löses av att driften går 
över i privat regi (s. 102).  
 
När det gäller folkbibliotek blir frågan om utläggning av verksamheten på 
entreprenad komplicerad när man ser till de frågeställningar som Donahue sätter 
upp, dels eftersom folkbibliotekets produkt är svår att definiera, och utvärderingen 
av verksamheten är nästan omöjlig att göra sett till kvalitativa mått. Om vi 
exempelvis ser läsfrämjande som en produkt av folkbibliotekets, hur mäter och 
utvärderar man en sådan sak? Då är det enklare att mäta exempelvis antal utlån 
och besök, men dessa säger inte mycket om hur folkbiblioteket sköter sitt uppdrag 
att främja läsning, demokrati, jämlikhet och så vidare. 
 

4.2	  Åre,	  Statens	  kulturråd	  och	  Svensk	  biblioteksförening	  
 
Ett tidigt och uppmärksammat exempel på folkbibliotek på entreprenad i Sverige 
är försöket som gjordes i Åre i början på 1990-talet, då driften av Åres 
kommunala folkbibliotek övertogs av företaget Nordisk Biblioteksutveckling AB. 
Biblioteken drevs på entreprenad i ett år innan företaget gick i konkurs och driften 
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återgick i kommunal regi (Wettmark, 2005, s. 25). Göran Bostedt (1995) har 
undersökt biblioteksverksamheten i Åre kommun under dessa år, från att 
biblioteken lades ut på entreprenad till återgången till kommunal regi och han 
kommer fram till ett antal slutsatser. Han beskriver hur bibliotekens behov av 
förnyelse och utveckling drev fram beslutet att lägga ut verksamheten på 
entreprenad (s. 3) och hur invånarna i Åre faktiskt upplevde en kvalitetsförbättring 
i och med utläggningen när det gällde biblioteksverksamhet och service. Han 
skriver emellertid att dessa förbättringar i kvalitet och service mycket väl hade 
kunnat uppnås med en mer konventionell driftsform, men att entreprenadsdriften 
lockade fram utveckling och ett nytänkande i bland annat organisation och 
arbetssätt (s. 36). Bostedt beskriver vidare hur debatten som följde på 
utläggningen av Åres kommunala bibliotek på entreprenad var djupt polariserad 
och i behov av nyansering, något som ekar även i de senaste årens debatt kring 
utläggningen av biblioteken i Nacka på entreprenad.  
 
En utredning av entreprenad som driftsform utfördes 1994 av Statens kulturråd i 
samarbete med Svenska Kommunförbundet. Liksom Bostedt konstaterar 
Kulturrådet i rapporten att biblioteken var i stort behov av utveckling, förändring 
och förnyelse. Detta tillsammans med det tidiga 1990-talets ansträngda 
kommunala ekonomi aktualiserade frågan om utläggning av offentlig verksamhet 
på entreprenad som förslag på hur man skulle kunna effektivisera verksamheten 
samtidigt som man minskade på utgifterna för kommunen. Man skriver även i 
rapporten att ytterligare en anledning till att frågan aktualiserades i början av 
1990-talet var den dåvarande borgerliga regeringens införande av 
konkurrensutsättning av kommunala verksamheter, underbyggt av ideologiska 
ambitioner att hitta alternativ till konventionell, kommunal drift (Statens 
kulturråd, 1994, s. 6f). Vid tiden för redogörelsen var antalet entreprenörer inom 
området emellertid mycket begränsat, och Kulturrådet skriver i rapporten att 
folkbibliotekens själva natur, den ideologiska värdegrunden som verksamheten 
bygger på, medför en begränsad handlingsfrihet för eventuella entreprenörer. 
Biblioteken är alltjämt beroende av offentliga medel eftersom bibliotekets tjänster 
skall vara avgiftsfria, vilket gör marknaden mindre lukrativ för entreprenörer och 
företag där den ideologiska styrningen ofta är anpassad efter marknadens krafter 
och incitament (Statens kulturråd, 1994, s. 8f). Slutligen kan nämnas om 
Kulturrådets utredning att man, i linje med det som Donahue framför i sin bok, 
inte ansåg att utläggning av folkbibliotek på entreprenad nödvändigtvis förde med 
sig förnyelse, utveckling och ökad kreativitet inom verksamheten. De 
entreprenaddrivna bibliotek vars verksamhet man tittat närmre på i studien 
uppvisade inga resultat som man inte hade kunnat åstadkomma med en mer 
konventionell driftsform, och Kulturrådet gör i och med denna slutsats 
bedömningen att entreprenader inte är en driftsform att föredra inom 
biblioteksvärlden utan att bibliotek bör drivas kommunalt (Statens kulturråd, 
1994, s. 8f).  
 
Nästan 20 år senare utfördes en liknande utredning, dock inte av Statens kulturråd 
men av Svensk biblioteksförening (2011), med syfte att komma fram till ett 
ställningstagande i frågan om folkbibliotek på entreprenad. Jag har redogjort för 
rapporten som granskningen resulterade i under avsnitt 2.2 i denna uppsats men 
med Statens kulturråds utredning färsk i minnet tål en del av det att upprepas. 
Svensk Biblioteksförening tillsatte 2009 ett råd vars uppdrag var att följa och 
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utvärdera frågan om biblioteksentreprenader i Sverige, i syfte att förse Svensk 
biblioteksförenings styrelse med argument och underlag för ett ställningstagande i 
frågan. Man tittade bland annat på vad som definierar en biblioteksentreprenad 
idag, hur upphandling av kommunal biblioteksverksamhet går till, samt hur man 
säkerställer värdegrunden vid ett sådant förfarande. De slutsatser som rådet 
framförde till styrelsen lade grunden för Svensk biblioteksförenings beslut att 
varken ställa sig positiv eller negativ inför utläggning av folkbibliotek på 
entreprenad. Man betonar i ställningstagandet istället vikten av korrekta 
upphandlingar och att bibliotekets värdegrund fastslås i och med upphandlings-
avtalet, med tydliga mål och kontinuerlig utvärdering av verksamheten (Svensk 
biblioteksförening, 2011, s. 36). Kanske speglar detta ställningstagande också här 
den svenska samtiden vid den givna tidpunkten. Även den borgerliga regering 
som tillträdde 2006 hade en uttalad intention att utvidga konkurrensutsättningen 
av kommunala verksamheter, och i tider av offentlig styrning i förändring och en 
kulturpolitik som drar åt höger är det inte helt förvånande att Svensk biblioteks-
förenings ställningstagande skiljer sig så pass mycket från Statens kulturråds dito, 
nästan 20 år tidigare. 
 

4.3	  Politiska	  dokument,	  dagspress	  samt	  en	  granskning	  av	  Nackas	  
målstyrning	  	  
 
I magisteruppsatsen ”Privatisering av folkbibliotek skildrat i politiska dokument 
under 1990-talet” (Hansson & Heedman, 2004) undersöks frågan om hur 
privatisering av folkbibliotek har gestaltat sig i politiska dokument under 1990-
talet. Författarna vill med sin studie ta reda på vad privatisering innebär för 
bibliotek och hur den allmänna opinionen kring frågan ser ut, samt i slutändan ta 
ställning till ifall det finns en framtid för privatisering av folkbibliotek. Genom en 
dokumentanalys redogör de för vilka argument och aspekter som framdriver 
respektive hämmar privatisering av folkbibliotek i de politiska dokumenten, samt 
ägnar ett kapitel åt att diskutera fördelar och risker med privatisering, såsom de 
framkommer i de politiska dokumenten. Fördelar som de finner är bland annat 
”ökad effektivitet, kreativt nytänkande och kostnadsminskningar” (s. 43). Statens 
kulturråds utredning citeras i fråga om konkurrensutsättning, som i flera av de 
kommuner som Kulturrådets undersökning omfattar tror att utläggning av 
bibliotek på entreprenad på sikt kommer leda till billigare och bättre verksamhet. 
Andra fördelar som framkommer i de politiska dokumenten som författarna har 
analyserat är att beslutsvägarna blir snabbare och smidigare, med mindre 
formaliserade beslutsprocesser och plattare organisationer.  
 
När det gäller vilka risker som framkommer i de politiska dokumenten så kretsar 
det kring ”ifrågasatt neutralitet, fragmentisering av verksamheten och svårigheter 
rörande intressenter och faktiska kostnader” (s. 44). Fragmentiseringen av 
verksamheten lyfts fram som ett tungt argument mot privatisering, eftersom 
verksamheten bygger på samarbete mellan folkbibliotek, såväl regionala som 
lokala, och ett starkt nätverk. Risken är att bibliotek vid privatisering istället ser 
varandra som konkurrenter, vilket skulle fragmentisera verksamheten betydligt. 
Sammanfattningsvis konstaterar Hansson och Heedman att de inte ser någon 
”framtid för privatisering av folkbibliotek, i den mening att den offentliga 
verksamheten blir helt privat både gällande drift och [...] ansvar” (s. 53), och att 
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det till stor del beror på bibliotekslagens respektive kommunallagens utformning 
(s. 50). 
 
I magisteruppsatsen ”Vad sägs om en förändring? - En diskursanalys av hur 
privatisering av bibliotek framställs i Biblioteksbladet” (Carlsson, 2009) granskas 
artiklar om privatisering som publicerats i Svensk biblioteksförenings 
medlemstidskrift Biblioteksbladet mellan 2004 och 2009. Syftet med studien är att 
se hur privatiseringsfrågan framställs i artiklarna; hur den dominerande 
privatiseringsdiskursen ser ut utifrån dessa framställningar, samt vilken betydelse 
dessa framställningar av frågan har för bibliotekets utveckling. Genom diskurs-
analys definierar författaren ett antal smådiskurser som sedermera delas in i tre 
huvudsakliga så kallade stordiskurser, nämligen ”Privatisering är att lämna det 
gamla”, ”Privatisering är en värdegrundsfråga”, samt ”Som vanligt gällde det 
pengar” (s. 33ff). Carlsson skriver i sin avslutande diskussion att det i frågan om 
att tillåta privata aktörer att driva folkbibliotek eller inte handlar om att lämna det 
gamla bakom sig eller att stå fast vid den värdegrund på vilken 
biblioteksverksamheten vilar (s. 47f). 
 
Även kandidatuppsatsen ”Bokpallar i en stormarknad eller biblioteket i Babel – 
vart är vi på väg?” (Danielsson, 2011) har via diskursanalys granskat 
privatiseringsdebatten, men något senare än Carlsson och i fler fora än uteslutande 
Biblioteksbladet. Danielssons studie fokuserar på debatten som fördes under 
hösten 2010 och våren 2011, och liksom hos Carlsson är syftet att se hur 
privatisering av folkbibliotek framställs i debatten, samt att se vilka aktörer som 
uttalar sig och vilken syn på folkbiblioteket som lyfts fram (s. 6). I sin analys 
urskiljer författaren två övergripande definitioner av folkbiblioteket: dels en 
humanistisk och traditionell definition av biblioteket som folkbildare, demokrati-
främjare och kvalitetsupprätthållare och dels en definition som vänder sig emot 
den traditionella vilken uppfattas som daterad (s. 22). I den senare definitionen är 
biblioteket i högre grad beroende samt påverkat av samhälleliga förändringar, 
enligt Danielsson. Danielsson konstaterar alltså att det inte råder konsensus kring 
vad folkbiblioteket är eller bör vara. Vad gäller diskurser så urskiljs två 
huvudsakliga spår: den värdegrundsbaserade diskursen och den marknadsliberala 
diskursen, där den förra ”betonar demokrati, jämlikhet, folkbildning och vikten av 
en verksamhet fri från kommersiella intressen” (s. 23) och där man också finner 
ett starkt motstånd mot privatisering. Även i den senare diskursen betonas 
demokrati, men då i form av valfrihet och en fri marknad, skriver Danielsson 
vidare. Målgruppstänk, förnyelse, effektivisering samt utbud och efterfrågan är 
begrepp som genomsyrar den marknadsliberala diskursen, som enligt Danielsson 
skiljer på mål och medel och på så vis inte ser något större ideologiskt egenvärde i 
själva driftsformen av biblioteket.   
 
Slutligen vill jag i detta avsnitt kort redogöra för kandidatuppsatsen ”Bibliotek i 
förändring – en fallstudie av folkbibliotek i Nacka kommun” (Garpland & 
Mattsson, 2011). Uppsatsen granskar hur Nacka kommun styr sina bibliotek i 
offentlig och privat regi och författarna frågar sig om det finns någon skillnad 
mellan hur biblioteken som drivs på entreprenad och de kommunalt styrda 
biblioteken tolkar samt implementerar de krav som kommunen ställer för att få 
driva ett bibliotek. De undrar vidare om det finns någon skillnad mellan 
biblioteken i synsättet på bibliotekets samhälleliga uppdrag (s. 4). Författarnas 
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slutsats är att Nacka kommun styr sina bibliotek efter målstyrning, vilket de 
menar är en följd av att kommunen under lång tid har arbetat i en NPM-anda, där 
ett resultatansvar ersätter ett processansvar, det vill säga, där verksamheter själva 
har friheten att utforma driften efter de mål och krav som kommunen sätter. För 
bibliotekens del innebär detta att kommunen formulerar övergripande mål för 
biblioteksverksamheten som sedan tolkas av kulturnämndens kulturstrategiska 
mål, vilka i sin tur omvandlas till en strategiplan för just biblioteken. Författarna  
har också kunnat se en skillnad i synsättet när det kommer till bibliotekets 
uppdrag i samhället, och nämner bland annat en förändring i allmänhetens attityd 
till biblioteket. Författarna tycker sig se ett bibliotek i förändring, från ett stillsamt 
offentligt rum fyllt av böcker till att vara en mötesplats för fri diskussion och 
tillgänglighet till modern teknologi; ett vardagsrum som medborgarna använder 
lite som de vill (s. 39f). 
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5	  Teoretiska	  utgångspunkter	  	  
 
Den här uppsatsens teoretiska ramverk består av två delar: Anders Øroms teori om 
bibliotekarieidentiteter och Trine Schreibers tillägg därtill, samt Geir Vestheims 
teorier om kulturpolitiska rationaliteter och den socioekonomiska utveckling som 
de beskriver. I det här kapitlet går jag igenom dessa två teoretiska ingångar och 
redogör för hur jag använder dem i analysen av mitt empiriska material, men först, 
en kort diskussion kring begreppet ”identitet”. 
  

5.1	  Identitet	  
 
Identitetsbegreppet bär på en viss komplexitet, och kan definieras på olika sätt 
beroende på vilket perspektiv som antas. Inom samhällsvetenskaplig forskning 
och teoribildning betraktas begrepp som identitet oftast som något socialt och 
obeständigt. Identiteter konstrueras i det sociala och är därmed inte som fenomen 
essentiellt eller stabilt. En sådan sociokulturell definition av begreppet 
yrkesidentitet återfinns i Olof Sundins (2003) doktorsavhandling, och lyder: 
”[s]ociala identiteter som skapas, upprätthålls och förändras genom individers och 
gruppers identifiering av sig själva i relation till hur de blir kategoriserade av 
andra” (s. 43). Sundin har i sin studie undersökt hur yrkesidentiteter konstrueras 
hos sjuksköterskor i relation till den fackinformation som de hanterar och dess 
sociala betydelse i yrkespraktiken, och han har senare även applicerat sin 
diskussion kring yrkesidentiteter på bibliotekarieyrket, i det att den enskilde 
individens yrkesidentitet konstrueras i relationen till yrkesgruppens normer, 
värderingar och förväntningar (Sundin, 2004).  
 
Yrkesidentiteter kan alltså sägas styras av föreställningar av hur man ser på sig 
själv och på den egna professionen. Bibliotekariers bild av folkbiblioteket, dess 
uppdrag och de värden som folkbiblioteket förmedlar spelar därmed en betydande 
roll för skapandet av en yrkesidentitet. Likaså betyder de kulturpolitiska 
rationaliteterna, återgivna av Skot-Hansen och Vestheim mycket för hur man ser 
på den egna professionen. Øroms och Schreibers bibliotekarieidentitetsschabloner 
följer också den utveckling som Skot-Hansen och Vestheim beskriver från 1960-
talet och framåt.  
 

5.2	  Bibliotekarieprofessionens	  identiteter	  
 
Eftersom jag är intresserad av vilka synsätt det finns på företeelsen folkbibliotek 
på entreprenad bland ett urval av svenska, yrkesverksamma folkbibliotekarier 
samt huruvida det finns några kopplingar mellan dessa synsätt och 
folkbibliotekariernas upplevda yrkesidentitet utgörs min studies teoretiska 
ramverk i första hand utav den danske BoI-forskaren Anders Øroms teori om 
bibliotekarieidentiteter och Trine Schreibers tillägg därtill. Jag undersöker vilka 
kopplingar som finns mellan de normativa idéer och värden som genomsyrar 
folkbibliotekets verksamhet och folkbibliotekariernas syn på den egna 
professionen, samt ser till vilka identitetstyper som kommer till uttryck i det 
empiriska materialet. Den tidigare forskning som återgivits i föregående kapitel 
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underbygger mitt analysarbete och ger det substans medan Øroms och Schreibers 
teorier skänker mig struktur och ett tydligt fokus. 
 
Anders Ørom (1993) undersöker i artikeln ”Bibliotekariske identiteter, 
formidlingsarbejde og arbejdsorganisering” hur bibliotekarieyrkets utveckling har 
sett ut i Danmark under 1900-talets andra hälft, och beskriver hur olika identiteter 
inom professionen vuxit fram ur ett historiskt perspektiv. Ørom antar i sin artikel 
ett liknande förhållningssätt till begreppet yrkesidentitet som beskrivs i 
föregående avsnitt; om än inte uttalat så i sättet på vilket han beskriver hur 
bibliotekariers yrkesidentiteter är föränderliga och icke-essentiella. Han 
identifierar sex bibliotekarieidentiteter och här följer en kort redogörelse av dem. 
 
Kulturförmedlaridentiteten växte fram under 1960-talet och dess grund ligger i 
värdering samt förmedling av litteratur och andra kulturella uttryck. Inom denna 
identitetskategori betonas den intellektuella sidan av bibliotekariearbetet, och 
allmänbildning såväl som kritisk och estetisk kompetens ses som grundvalar. Här 
står biblioteken för bildning och upplysning, och bibliotekarien är den som på ett 
initierat sätt värderar samt förmedlar kulturella uttryck till biblioteksanvändaren.  
Øroms första bibliotekarieidentitet har tydliga värdegrundsbaserade förtecken. 
Folkbildning, upplysning och förmedling av fri information i form av olika 
kulturella uttryck tillhör kärnan av vad som avses med folkbibliotekets 
värdegrund. Den är även ett uttryck för den tid under vilken den utvecklades, 
1960-talet, och kan kopplas till de värderingar och tankar om offentlig verksamhet 
i allmänhet och folkbiblioteket i synnerhet som beskrivs av Skot-Hansen och 
Vestheim.  
 
Ämnesreferensidentiteten, även kallad ämnesspecialistidentiteten är nära 
besläktad med den kulturförmedlande, på så vis att bibliotekarier med en 
ämnesreferensidentitet också betonar de intellektuella och kommunikativa sidorna 
av bibliotekariearbetet. Inom denna yrkesidentitet betonas vikten av 
specialkunskaper inom olika fackområden, för att kunna förmedla information till 
användare med vetenskapligt orienterade frågor. Ørom beskriver hur denna 
identitet växte fram i Danmark under samma period som den kulturförmedlande, 
och även denna har sitt ursprung i en klassisk bildnings- och upplysningstradition. 
Dessa är verksamheter som har sin utgångspunkt i folkbibliotekets värnande om 
kulturella och mänskliga värden som bland andra Audunson och Vestheim 
beskriver, i kontrast till ekonomiska eller byråkratiska värden.  
 
Ytterligare en yrkesidentitet växte fram under 1960-talet enligt Ørom, men 
utmärks mer av de klassiskt hantverksmässiga sidorna av bibliotekariearbetet, 
såsom katalogisering, klassifikation och indexering. Ørom kallar denna kategori 
dokumentspecialistidentiteten, och beskriver hur bibliotekarier med en 
dokumentspecialistidentitet riktar fokus mot kunskapsorganisation och 
systematiska färdigheter snarare än mot kunskapens innehåll eller de kulturella 
uttryck som systemen tillgängliggör. 
 
Socialarbetaridentiteten, Øroms fjärde bibliotekarieidentitet, uppkom på 1970-
talet och har att göra med vilket fokus som läggs på olika användargruppers olika 
behov och intressen. Socialarbetarbibliotekarien arbetar aktivt mot vissa grupper i 
samhället, främst kvinnor, barn och personer inom arbetarklassen, och arbetet 
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kännetecknas av att det ofta består i uppsökande verksamhet, förlagt utanför 
biblioteket. Bibliotekarier med det här perspektivet lägger inte lika stor vikt vid 
det förmedlade materialets innehåll som vid hur väl materialet tillgodoser 
användarens upplevda behov. Socialarbetaridentiteten är också ett barn av sin tid 
och innehar de värdegrundsbaserade förtecken som Øroms första och andra 
identitetsschabloner innefattar. Vestheim (1997) diskuterar folkbibliotekets 
värdegrund och menar att den manifesteras i ”kulturell välfärdsutveckling” (s. 
101) och befäster på så vis folkbibliotekets roll i samhället som en välfärds-
utvecklande institution och som något som definierar 1970-talets tidsanda och 
socioekonomiska utveckling.  
 
Avslutningsvis beskriver Ørom två bibliotekarieidentiteter vars ursprung går att 
spåra i 1980- och 90-talens tekniska utveckling. Skot-Hansen (1999) beskriver 
1980-talet som en tid då den kulturpolitiska rationaliteten svänger, från att tidigare 
ha utgått ifrån en ideologisk och socialidealistisk värdegrund till en intstrumentell 
rationalitet där ekonomiska argument styr och där kulturpolitiken blivit ett medel 
för ekonomisk tillväxt och utveckling. Den första av Øroms identitetstyper som 
utvecklades under 1980- och 1990-talet kallar han för informations-
organisatörsidentiteten och den kännetecknas främst av organisation av 
information. Bibliotekarier med en informationsorganisatorisk identitet arbetar 
med att analysera vilket informationsbehov som finns hos en användargrupp eller 
en verksamhet, och skapa informationssystem där förmedling av informationen 
tillgängliggörs. Vidare beskriver Ørom informationsförmedlingsidentiteten, 
som han skriver understryker den tekniska sidan av bibliotekariearbetet när det 
gäller just förmedling av information. Bibliotekarier som omfattas av 
informationsförmedlingsidentiteten har en tendens att förespråka tekniska 
innovationer som lösningar på förmedlingsproblem.  
 
Utöver redogörelsen för de sex bibliotekarieidentiteterna för Ørom i artikeln en 
diskussion om bibliotekets konkurrensförhållande till andra institutioner i 
mediesamhället. Han menar att biblioteket konkurrerar med andra kanaler för 
masskultur, och ger TV och elektroniska, rörliga bilder som exempel på en sådan 
medial aktör. Biblioteket måste förhålla sig till upplevelsen som dessa 
konkurrerande institutioner förmedlar, och ta ställning till dem som nya 
auktoriteter. Detta fokus på upplevelsen är något som den danske forskaren Trine 
Schreiber tar fasta på. Schreiber (2006) utvecklar i sin artikel ”Bibliotekar-
professionen siden 1960'erne” Øroms teori om bibliotekariens olika 
yrkesidentiteter, och lägger till ytterligare en kategori som hon kallar för den 
upplevelseförmedlande identiteten (s. 39). Schreiber beskriver hur Ørom såg att 
den informationsteknologiskt intresserade bibliotekarieidentiteten ofta slogs 
samman med en förmedlande bibliotekarieidentitet, men han gav inte denna nya 
kategori något namn. Han betonar dock att det i den här identitetskategorin var 
upplevelsemomentet som stod i centrum. Schreiber beskriver hur Ørom här såg en 
tydlig förändring i förmedlingsfunktionen. Där bibliotekarien tidigare tillgodosåg 
den allmänna biblioteksanvändarens behov och intressen, betjänade man nu 
istället den genomsnittliga konsumenten av massmedier. Omställningen innebär 
att biblioteken därmed börjar konkurrera om användarnas uppmärksamhet med 
andra medieförmedlande tjänster i samhället. Även Skot-Hansen (1999) beskriver 
den här utvecklingen inom kulturella verksamheter under 1990-talet och framåt; 
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en utveckling som hon kallar kulturalisering och som innebär att fler och fler 
företeelser och uttryck i samhället räknas som kultur.  
 
Tillsammans med Schreibers tillägg till Øroms teori skönjer vi alltså sju 
kategorier som beskriver bibliotekariens yrkesidentiteter. I min analys av det 
empiriska materialet återkommer jag till såväl Ørom och Schreiber som Skot-
Hansen och Vestheim för att försöka ta reda på hur mina informanter förhåller sig 
till dessa olika identitetstyper och de värderingar och rationaliteter som de ger 
uttryck för i mitt arbete med att undersöka bibliotekariernas bild av professionen i 
relation till utläggning av folkbibliotek på entreprenad. 
 

5.3	  Kulturpolitiska	  rationaliteter	  
  
Utöver de synsätt på folkbiblioteksentreprenader samt de yrkesidentiteter som 
kommer till uttryck i det empiriska materialet är jag också intresserad av att förstå 
hur dessa synsätt och yrkesidentiteter kan förstås på en samhällelig nivå. För att 
göra det använder jag Vestheims teorier om kulturpolitiska rationaliteter och den 
socioekonomiska utveckling som de beskriver. För att placera Vestheim i ett 
sammanhang använder jag Dorte Skot-Hansens beskrivning av den nordiska 
kulturpolitikens utveckling, samt redogör för den utveckling som skett sedan 
Vestheim lade fram sina teorier, med andra ord, de förändringar i kulturpolitiken 
som NPM-rörelsen fört med sig. 
 
Folkbiblioteken och dess verksamhet styrs av kulturpolitiska dokument och beslut 
och är på så vis en del av kulturpolitiken. De rationaliteter som styr 
kulturpolitiken påverkar alltså i allra högsta grad folkbiblioteket och synen på dess 
roll och uppdrag. Den danska informationsvetaren och kulturpolitiska forskaren 
Dorte Skot-Hansen (1999) beskriver i artikeln ”Kultur til tiden: strategier i den 
lokale kulturpolitik” den kulturpolitiska utvecklingen från 1960 och framåt. Skot-
Hansen menar att den kulturpolitiska rationaliteten har svängt, från att utgjorts av 
en ideologisk och socialidealistisk grund, till en instrumentell rationalitet, med 
ekonomiska argument där kulturpolitiken har blivit ett medel för  ekonomisk 
tillväxt och utveckling. Denna utveckling manifesteras till exempel av en 
marknadsanpassning av biblioteket från 1980-talet och framåt, där marknadens 
begreppsvärld och jargong började tillämpas på biblioteket. Skot-Hansen 
beskriver ytterligare en förändring som skedde under 1990-talet och som hon 
kallar kulturaliseringen, ett begrepp som i det här sammanhanget har att göra med 
tendensen att fler och fler företeelser och uttryck i samhället räknas som kultur. 
Denna utveckling menar hon aktualiserade kvalitetsbegreppet på nytt som något 
man bör ta hänsyn till i kulturpolitiken.  
 
Även Vestheim har beskrivit den kulturpolitiska utvecklingen under 1900-talet. 
Vestheim (1997) ger i sin doktorsavhandling Fornuft, kultur og velferd: ein 
historisk-sosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk en gedigen redogörelse 
för det norska folkbibliotekets historia från 1930 till 1990, och den ideologiska 
debatten kring bibliotekets syfte och verksamhet under dessa år. I boken 
Kulturpolitikk i det moderne Noreg (Vestheim, 1995) beskriver han vidare hur den 
moderna kulturpolitiken gestaltar sig, och menar att den inrymmer ett 
spänningsfält mellan tre olika förhållningssätt, eller rationaliteter: byråkratisk 
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rationalitet, ekonomisk rationalitet och kreativ, humanistisk-social rationalitet (s. 
230ff). Vestheims användning av begreppet ”rationalitet” härstammar från den 
tyske sociologen och ekonomen Max Weber (1983) och hans teori om mål- och 
värderationalitet (s. 30). Rationalitet är i Webers teori något som är ständigt 
närvarande i ett samhälle men som tar sig olika uttryck beroende på rådande tid 
och kultur. Weber menar att det finns två sorters rationella handlingar – rationella 
i betydelsen att de inte är styrda av känslor eller tradition – styrda efter ett mål 
eller värde och där man använder kunskap och logik för att på bästa sätt uppnå 
dessa mål och värden.  
 
Vestheims tre rationaliteter för kulturpolitiken är, inledningsvis, den byråkratiska 
rationaliteten, vars kärnelement består av administration, förvaltning, regelverk, 
översikt, styrning och ordning. Vestheim ger kulturförvaltningen som exempel på 
en institution som arbetar utifrån denna rationalitetsform. Den ekonomiska 
rationaliteten karaktäriseras av ekonomisk ordning, lönsamhet, marknads-
anpassning och marknadsstyrning, samt teknisk, effektiv produktion. Exempel på 
verksamheter som arbetar utifrån denna rationalitetsform är bland annat 
kulturbaserade näringsverksamheter, såsom kulturbaserad turism. Den tredje 
rationalitetsformen så, humanistisk-social rationalitet kan enligt Vestheim kallas 
kreativ och gränssprängande. Han skriver att viktiga element här är det 
nyskapande och okonventionella; att skapa mening och begrunda de mänskliga 
och samhälleliga grundvillkoren. Vestheim exemplifierar denna rationalitetsform 
genom konstnärer, författare och animatörer, verksamheter som ofta står i direkt 
kontrast till dem som rör sig inom en byråkratisk eller ekonomisk rationalitet, och 
som ofta ser sig som fristående från sådana system. Vestheim (2007) illustrerar 
hur dessa rationaliteter förhåller sig till varandra genom en triangel och menar att 
den moderna kulturpolitiken har skapats i spänningsfältet mellan de tre (s. 2). 
 
Sedan efterkrigstiden har kulturpolitiken dominerats av den byråkratiska 
rationaliteten, bland annat i och med etableringen av offentliga institutioner och 
politiska organ för kulturbaserade verksamheter. Den ekonomiska rationaliteten 
har till viss grad också styrt den moderna kulturpolitiken, företrädesvis, skriver 
Vestheim, i marknadsliberala länder såsom USA, där en sådan rationalitet är 
grundläggande för kulturell verksamhet, och mindre så i det socialdemokratiska 
Norden. 
 
Vestheim (1995) skriver dock vidare att grundvärdet i kulturlivet varken är av 
byråkratisk eller ekonomisk prägel. Grundprinciperna i kulturen är kopplade till 
den humanistiskt och socialt orienterade rationaliteten; konst och kultur har en 
stark förankring i de mänskliga livsvärdena. Detta grundläggande värde kan 
emellertid inte förmedlas direkt till folket. Vestheim menar att det i det moderna 
samhället finns två alternativa vägar för förmedling av kulturella värden: antingen 
via offentlig till halvoffentlig byråkrati, eller genom marknaden. Kulturlivet och 
kulturpolitiken är beroende av båda dessa förmedlingsmekanismer, men vilken av 
dem som dominerar beror på politiskt system och ideologisk tradition (s. 233).  
 
Vestheim menar alltså att det går att tala om ett kulturellt, djupt mänskligt värde 
som är fristående från men också beroende av ett ekonomiskt-byråkratiskt system. 
Man talar också om bibliotekets värdegrund – ett demokratiskt värde – vilket är 
starkt sammankopplat med det kulturella och sociala värdet som Vestheim 
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beskriver. Det råder en motsättning mellan det kulturella värdet och det 
ekonomiska värdet av kulturen och i allra högsta grad biblioteket, och i tider av 
privatisering och utläggning av offentlig, kulturell verksamhet på entreprenad blir 
detta värdeförhållande extra intressant. Begrepp som kvalitet gör sig påminda, och 
beroende på den kulturpolitiska riktningen uppstår olika synsätt och 
angreppsvinklar för hur verksamheten förhåller sig till sådana begrepp. Här 
återkommer alltså diskussionen om folkbibliotekets värdegrund, som här kopplas 
till kulturella och sociala värden, det vill säga abstrakta värden som ställs i 
kontrast till marknaden och ekonomiska, mer konkreta värden. 
  

5.4	  New	  Public	  Management	  
 
Såväl Vestheims som Skot-Hansens historiebeskrivningar har några år på nacken, 
och skildrar således den kulturpolitiska utvecklingen fram till och med slutet av 
1990-talet. Mycket har hänt sedan dess inom offentlig förvaltning och 
organisation. Mest påtaglig är kanske NPM-rörelsen som hänger ihop med den 
utveckling mot marknadsanpassning och ekonomisk rationalitet som Skot-Hansen 
och Vestheim beskriver och som tar vid där deras historieskrivningar som är 
återgivna i tidigare avsnitt slutar.  
 
Ekonomiprofessorn Roland Almqvist (2006) har beskrivit NPM och dess 
huvudsakliga delar i boken New Public Management: NPM: om 
konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll och skriver inledningsvis att 
begreppet NPM kan härledas till 1990-talet och har att göra med kommunal 
styrning och är den organisationsform som har karaktäriserat de två senaste 
decenniernas förändringar i den offentliga sektorn (s. 10). Det är ett sätt att 
förändra styrningen och kontrollen i offentliga verksamheter, och NPM-rörelsen 
bygger på idéer lånade från näringslivet och de privata företagens metoder för 
organisationsstyrning. Ett konkret exempel är att många offentliga verksamheter 
och organisationer har kommit att betrakta sin omgivning som kunder, istället för 
exempelvis användare, brukare eller besökare (s. 11). Ett annat är att en offentlig 
organisation frångår det traditionella sättet att arbeta med policydokument och 
istället ersätta dem med målsättningar och uppföljningar av målen, vilket bär stora 
likheter med företagens sätt att arbeta. 
 
En central del inom NPM som Almqvist tar upp är konkurrensutsättning. 
Begreppet innebär bland annat att kommunerna tillåter privata aktörer konkurrera 
på marknadens villkor om att få styra en offentlig verksamhet. NPM präglas som 
sagt av målstyrning, vilket i korthet innebär att politiker sätter upp mål för en 
verksamhet och verksamhetens förvaltare skall därefter sträva efter att uppnå 
dessa mål. Ett distinkt exempel på en sådan styrning av bibliotek tar Garpland och 
Mattsson (2011) upp i sin undersökning av Nackas bibliotek och upphandlingen 
därom som inleddes under 2011. Redogörelsen för just Nackas bibliotek ger ett 
extra tydligt exempel, för som Garpland och Mattsson skriver så var Nacka en av 
de kommuner där politikerna tidigt, redan under 1970-talet, började diskutera 
utläggning av kommunala verksamheter på entreprenad (s. 2). NPM-rörelsens 
idéer och sätt att arbeta på genomsyrar emellertid i princip all kommunal 
verksamhet; det är, som namnet antyder, det nya sättet att styra, kontrollera och 
utvärdera kommunal verksamhet.  
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Det finns dock en inbyggd problematik när det kommer till en sådan styrning 
eftersom det som eftersträvas ofta handlar om effektivitet och kvalitet i 
verksamheten. Kvalitet är ett kontroversiellt begrepp i sammanhanget med 
anledning av dess svårmätbara natur. Almqvist (2006) kommenterar att 
”[s]tyrning och management har […] utvecklats till att handla om så mycket mer 
än vad som är synligt inom ramen för de traditionella redovisningssystemen” (s. 
17). Icke-finansiella mått, såsom dem för exempelvis kvalitet, har blivit allt 
viktigare i dagens organisationer och styrprocesser men faktum kvarstår att sådana 
tillsynes mjuka värden är svåra att komma åt i en utvärderingssituation.  
 

5.5	  Sammanfattning	  teoretiska	  utgångspunkter	  
 
Øroms och Schreibers yrkesidentitetsschabloner ger mig alltså ingångar i det 
empiriska materialet och hjälper mig att rikta blicken i analysarbetet. 
Bibliotekarieidentiteterna fungerar som analytiskt redskap när jag undersöker 
huruvida det finns några kopplingar mellan de intervjuade folkbibliotekariernas 
upplevda yrkesidentitet och de synsätt på företeelsen folkbibliotek på entreprenad 
som kommer till uttryck i intervjuerna. För att förstå de synsätt och upplevda 
yrkesidentiteter som kommer till uttryck bland mina informanter på en 
samhällelig nivå använder jag Vestheims teoribygge kring de rationaliteter som 
historiskt sett har styrt den nordiska kulturpolitiken. Till Vestheims teori lägger 
jag Almqvists redogörelse för de förändringar i styrning, kontroll och utvärdering 
av offentliga verksamheter som NPM-rörelsen och dess idéer har medfört under 
de senaste decennierna.  
 
De förändringar som NPM-rörelsen har fört med sig går i linje med den 
utveckling som Skot-Hansen och Vestheim beskriver när det kommer till 
kulturpolitiska förhållningsätt och styrning av offentlig verksamhet. Vestheims 
teori om kulturpolitiska rationaliteter är alltjämt tillämplig och frågan om 
kulturens två olika värden, det demokratiska och det ekonomiska, samt 
förhållandet dem emellan är alltjämt aktuellt. Detta är saker som jag tar fasta på i 
analysen av intervjuutsagorna. Den teoretiska ramen medför därmed en fördjupad 
förståelse av informanternas svar, både på individ- och samhällsnivå. 
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6	  Metod	  
 
Insamlingen av material till den empiriska studien har skett via kvalitativa 
djupintervjuer med sex yrkesverksamma folkbibliotekarier. Intervjuerna utfördes 
under april och maj månad 2014 på respektive informants arbetsplats. I 
tolkningsprocessen av det empiriska materialet använder jag mig av kvalitativ 
innehållsanalys, och därtill läser jag informanternas svar genom den teoretiska 
ramen för min studie. I det här kapitlet diskuterar jag mitt val av metod samt hur 
jag gått till väga i insamlingen samt analysen av mitt empiriska material.  
 

6.1	  Kvalitativ	  djupintervju	  
 
Den kvalitativa forskningsintervjun är egentligen ett paraplybegrepp för många 
olika sorters intervjumetoder, vilka har beskrivits mycket utförligt i boken Den 
kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2009a). Kvale och 
Brinkmann redogör för hur den kvalitativa forskningsintervjun har för avsikt att ta 
reda på informanternas sätt att skapa mening. Det vill säga, det är en metod som 
avser att undersöka hur människor upplever och förstår världen (s. 17). Det 
handlar alltså om att se saker och ting utifrån den intervjuades synvinkel och 
förståelse av den sociala världen (Esaiasson, 2007, s. 285), eller, kortare, om att 
”förstå människors förståelse”  (Nolin, 2013, s. 5). Den kvalitativa forsknings-
intervjun har många karaktärsdrag som liknar samtalets, vilket ger utrymme för 
interaktion och samspel mellan intervjuaren och den intervjuade, samt stora 
möjligheter till följdfrågor. Intervjuer används ofta i undersökningar som handlar 
om synliggörande av ett fenomen eller en företeelse; det vill säga, när man vill ta 
reda på hur ett fenomen gestaltar sig (Esaiasson, 2007, s. 283f). Intervjumetoden 
motiveras i min undersökning av mitt intresse att undersöka yrkesverksamma 
bibliotekariers upplevelser av och föreställningar om biblioteksentreprenader. Jag 
är inte ute efter att göra några generaliseringar och jag är medveten om att det inte 
går att helt och fullt ge svar på de forskningsfrågor jag arbetar utifrån med hjälp 
av en kvalitativ intervjumetod. Intervjuernas syfte är därmed mer att ge en 
fingervisning åt vilket åt det pekar, och genom min tolkning av informanternas 
utsagor svara på hur just de sex bibliotekarierna som jag har intervjuat upplever de 
aktuella frågorna. Jag är med andra ord medveten om att de resultat jag finner i 
det empiriska materialet bär spår av mig själv och är just tolkningar, inte absoluta 
sanningar.  
 
Intervjuerna med de sex informanterna var av så kallat semistrukturerad karaktär, 
vilket innebär att jag ställde både öppna och slutna frågor. Informanterna fick 
därmed möjlighet att uttrycka sig fritt och tala utifrån sina egna erfarenheter och 
upplevelser. Den semistrukturerade intervjun är på sätt och vis en medelväg 
mellan den ostrukturerade och den strukturerade intervjun, eller möjligen en 
kombination av dessa två typer av intervjuer (Sharp, Rogers & Preece, 2011, s. 
229f). Ostrukturerade intervjuer karaktäriseras av explorativa frågor med mycket 
öppna svarsmöjligheter, där intervjun mer liknar ett vanligt samtal kring ett 
specifikt ämne. En explorativ fråga som jag ställde till mina informanter var till 
exempel ”Vilka fördelar finns det med att driva bibliotek på entreprenad?”. 
Bryman (2008) beskriver den semistrukturerade intervjun som flexibel, på så vis 
att den intervjuade kan komma att styra samtalet i en viss riktning (s. 437). 



24 
 

Informantens möjlighet att tala fritt utifrån den förutbestämda frågan är något jag 
tilltalas av, men det är också viktigt att som intervjuare kunna styra tillbaka 
samtalet på rätt kurs, annars finns risken att intervjun spinner vidare på sidospår 
som kan vara väl så intressanta, men kanske inte relevanta för den avsedda 
frågeställningen. Detta är vad Bryman avser när han beskriver den 
semistrukturerade intervjun; samtalet som är öppet och där intervjuaren har 
möjlighet till följdfrågor, men som samtidigt innehåller någon form av struktur, 
med förutbestämda frågeställningar. 
 

6.2	  Kvalitativ	  innehållsanalys	  
 
Kvalitativ innehållsanalys är en vanlig metod vid analys av intervjuer, där 
transkriptionen av intervjun eller intervjuerna utgör basen i det empiriska 
materialet (Wildemuth, 2009, s. 237; 310). Jag letar efter mönster i det empiriska 
materialet och gör en analys av informanternas svar, dels med hjälp av Øroms och 
Schreibers yrkesidentitetsschabloner som raster, och dels mer övergripande med 
hjälp av Vestheims kulturpolitiska rationalitetsbegrepp och den utveckling som 
har kommit att kallas NPM. 
 

6.3	  Urval	  och	  genomförande	  
 
De sex informanterna arbetar vid fem olika folkbibliotek, varav två drivs i privat 
regi på entreprenad och tre drivs i kommunal regi. Jag har varit mån om att knyta 
deltagare från bibliotek med olika driftsformer till arbetet, såväl alternativa 
driftsformer som mer traditionella, eftersom jag vill få en rik och nyanserad bild 
av hur frågan kring biblioteksentreprenader uppfattas av bibliotekarier idag. Jag 
har aktivt eftersträvat att få en rik variation i det empiriska materialet och det är av 
den anledningen som jag har intervjuat bibliotekarier från såväl traditionellt 
drivna folkbibliotek som icketraditionellt driva dito, såsom folkbibliotek på 
entreprenad. Undersökningens syfte är inte att jämföra hur folkbibliotekarier som 
arbetar vid bibliotek med en traditionell respektive en alternativ driftsform 
upplever frågan om sin profession i relation till utläggning av folkbibliotek på 
entreprenad. Undersökningens kärna ligger med andra ord inte i det komparativa. 
Anledningen till detta är delvis att jag inte ser informanterna som representanter 
för den typen av driftsform som deras nuvarande arbetsplats har. I undersökningen 
är de enbart exempel på röster ur sin profession: de är folkbibliotekarier.  
 
Jag utgick inledningsvis ifrån ett antagande om att de bibliotekarier som arbetar 
på en biblioteksentreprenad har sökt sig dit med driftsformen i åtanke, kanske rent 
av på grund av bibliotekets driftsform, och därmed har en positiv inställning till 
den sortens driftsform. Min uppfattning därom har emellertid förändrats, 
huvudsakligen med anledning av hur arbetsmarknaden för bibliotekarier ser ut 
idag. I Sveriges akademikers centralorganisations (Karlsson, 2011) rapport om 
framtidsutsikter för akademiska yrken ser prognosen för 2016 svagt positiv ut för 
bibliotekarier och man skriver att det råder ”balans” för yrket, vilket innebär att 
det finns ungefär lika många nyexaminerade som det finns jobb (s. 14). Det råder 
alltså inget överflöd av tjänster som skulle inbjuda till en möjlighet att fritt välja 
bland en uppsjö jobb. Därmed inte sagt att bibliotekarierna som arbetar på 
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biblioteksentreprenad inte sökt sig dit av ideologiska anledningar, men endast 
med reservation för att det inte nödvändigtvis förhåller sig på det sättet. 
Detsamma gäller de informanter som arbetar vid kommunalt drivna folkbibliotek. 
Eftersom jag ser informanterna som enskilda exempel på röster ur en profession 
snarare än en specifik driftsform så ser jag inga problem med det faktum att 
antalet informanter som arbetar vid kommunalt drivna folkbibliotek är fler till 
antalet än informanterna som arbetar vid entreprenadbibliotek i min undersökning.  
 

6.3.1	  Antal	  informanter	  
 
Kvale och Brinkmann (2009a) menar att antalet intervjupersoner som en studie 
behöver beror på undersökningens syfte (s. 129). Jag har inte ambitionen att ge en 
heltäckande bild folkbibliotekariers föreställningar och upplevelser av 
biblioteksentreprenader. Min undersökning har endast för avsikt att ge några 
exempel på hur ett antal folkbibliotekarier upplever vissa strömningar inom 
professionen och yrkesfältet, och strävar därmed inte efter att göra några 
generaliseringar. Undersökningen som beskrivs i denna uppsats utvecklar i bästa 
fall kunskap kring mönster som framträder i informanternas svar – kunskap som 
senare kan användas för att ge riktning i vidare undersökningar och 
generaliseringar kring folkbibliotekariers föreställningar om bibliotek med 
alternativa driftsformer, såsom biblioteksentreprenader och hur dessa eventuellt 
kan kopplas till den självupplevda yrkesidentiteten. I ljuset av detta bedömer jag 
att sex informanter är motiverat och tillräckligt i min studie. 
  

6.3.2	  Presentation	  av	  informanterna	  
 
De sex informanterna är kodade som folkbibliotekarie 1, 2, 3 och 4 respektive 
entreprenadbibliotekarie 1 och 2 för att förbli anonyma i den här uppsatsen. Här 
följer en kort presentation av dem. 
 
Folkbibliotekarie 1 arbetar på ett folkbibliotek i kommunal regi i en mellanstor 
kommun i närheten av en storstad. Biblioteket är huvudbibliotek i kommunen. 
Folkbibliotekarie 1 är vuxenbibliotekarie och har huvudsakligt ansvar för 
tidskrifterna. Hen är därtill webbredaktör för bibliotekets hemsida samt sköter 
inköpen för två fackavdelningar. Informationstjänstgöring ingår i tjänsten.  
 
Folkbibliotekarie 2 arbetar vid ett folkbibliotek som drivs i kommunal regi. 
Biblioteket är ett mindre stadsdelsbibliotek i utkanten av en storstad. Hen har 
bland annat skönlitteratursavdelningen som huvudsakligt ansvarsområde och 
sköter därtill ett antal administrativa uppgifter, såsom pengahantering och 
schemaläggning. Informationstjänstgöring ingår även i tjänsten.  
 
Entreprenadbibliotekarie 1 arbetar vid ett folkbibliotek som drivs på entreprenad i 
en kommun i närheten av en storstad. Biblioteket är ett av tre entreprenadbibliotek 
i kommunen och är det största av de tre. Entreprenadbibliotekarie 1 har 
huvudansvaret för barn- och ungdomsdelen, i form av inköp av media, visningar 
av biblioteket, bokprat, programverksamhet och så vidare. Hen ser sig dock inte 
som en renodlad barnbibliotekarie och betonar att arbetsuppgifterna inte är 
uppdelade riktigt på det viset.  
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Folkbibliotekarie 3 arbetar vid ett folkbibliotek som drivs i kommunal regi i en 
central stadsdel i en storstad. Folkbibliotekarie 3 är vuxenbibliotekarie samt 
medieansvarig, vilket innebär att hen gör alla bibliotekets medieinköp. 
Informationstjänstgöring ingår också i tjänsten. 
 
Folkbibliotekarie 4 arbetar på ett kommunalt styrt folkbibliotek och dess filialer i 
en mellanstor kommun nära en storstad. Folkbibliotekarie 4 är IT-bibliotekarie 
vilket betyder att hen har hand om och underhåller bibliotekets IT-system. 
Informationstjänstgöring ingår också i tjänsten. 
 
Entreprenadbibliotekarie 2 arbetar på ett folkbibliotek som drivs på entreprenad i 
en kommun nära en storstad. Biblioteket är ett av tre entreprenadbibliotek i 
kommunen och hen arbetar dels på huvudbiblioteket och dels på en av filialerna. 
Entreprenadbibliotekarie 2:s huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat inköp, 
informationstjänstgöring, grafiskt material såsom affischer, IT-service och 
skrivarkursledning.  
  

6.4	  Praktiska	  aspekter	  
 
Den första kontakten med biblioteken togs genom ett mailutskick7 till 
bibliotekschefer på ett antal bibliotek i Sverige i början av mars 2014. I mailet 
beskrev jag vad mitt arbete gick ut på, och vad jag behövde få hjälp med i form av 
att rekrytera informanter. Jag är medveten om att detta tillvägagångssätt, att gå via 
cheferna, kan ha haft viss inverkan på vilka informanter jag i slutändan fick 
möjlighet att intervjua. Det faktum att cheferna känner till vilka ur sin personal 
som jag träffade kan också ha påverkat och/eller hämmat informanterna, direkt 
eller indirekt, i deras sätt att svara på mina frågor. Att gå via cheferna skänkte 
dock en riktning i urvalet av bibliotekarier och en viss variation, grundat på ett 
antagande om att cheferna hade god kännedom om sina anställda och kunde på så 
vis hjälpa mig finna lämpliga personer, till skillnad från ifall jag skulle ha 
kontaktat bibliotekarierna direkt. Dessutom fick cheferna tillfälle att ge klartecken 
för bibliotekarierna att ge mig omkring en timma av sin arbetstid. För att så långt 
som möjligt anonymisera informanterna i det empiriska materialet har jag gett 
dem fingerade, könsneutrala titlar, folkbibliotekarie 1-4 samt 
entreprenadbibliotekarie 1-2, samt undvikt alltför detaljerade beskrivningar av 
respektive informant i avsnittet ovan. 
 
Inför intervjuerna satte jag samman en intervjuguide8, det vill säga en lista på de 
frågor jag bedömde som relevanta att ställa till informanterna. Wildemuth (2009) 
betonar det faktum att intervjuguiden inte är samma sak som en enkät, utan är 
konstruerad så att den ger intervjuaren större rörlighet och frihet till exempel vad 
gäller ordningen i vilken frågorna ställs under intervjun (s. 233f). Intervjuguidens 
utformning började med att jag skisserade upp de teman som utgör fokus för 
studien, det vill säga bibliotekariers synsätt på företeelsen folkbibliotek på 
entreprenad, bibliotekariers upplevda yrkesidentiteter samt relationen dem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Bilaga 1. 
8 Bilaga 2. 
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emellan. Utifrån dessa teman formulerade jag sedan frågor, huvudsakligen 
essentiella samt sonderande frågor. Essentiella frågor riktar sig mot det centrala 
forskningsfokuset och öppnar upp för ämnet som skall utforskas, medan 
sonderande frågor ger den intervjuade möjlighet att vidareutveckla sina svar (s. 
234). En del av de sonderande frågorna som ställdes under intervjuerna var 
emellertid inte del av intervjuguiden, utan följdfrågor på de svar informanterna 
gav. Intervjuerna utfördes därefter på informanternas respektive arbetsplats under 
april och maj månad 2014. De spelades in med diktafon, transkriberades och 
skickades därefter till vardera informant för godkännande.  
 

6.5	  Etiska	  aspekter	  
 
Vetenskapsrådet (2002) listar fyra etiska huvudkrav som skall beaktas vid 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (s. 6). Informations-
kravet innebär att forskaren skall informera berörda parter om undersökningens 
syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning själva har rätt att 
bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 
alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 
och att personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem. Slutligen innebär nyttjandekravet att de uppgifter som samlats in om 
enskilda personer endast får används för forskningsändamål (s. 7; 9; 12; 14).  
 
I det initiala mailutskicket till bibliotekscheferna informerade jag om 
undersökningens syfte och talade om vad mitt arbete skulle gå ut på. När jag 
sedan fått kontaktuppgifter till de sex bibliotekarierna, i form av e-postadresser, 
skickade jag ytterligare ett mail till vardera informant som förklarade syftet med 
min undersökning. Likaså öppnade jag respektive intervjusession med att förklara 
vad syftet med min studie är. Jag berättade att fokus ligger på att ta reda på ett 
antal yrkesverksamma folkbibliotekariers upplevelse av och föreställningar om 
olika driftsformer på folkbibliotek, i synnerhet då utläggning av folkbibliotek på 
entreprenad. För att möta samtyckeskravet informerade jag om att deras 
medverkan var frivillig och mina informanter hade möjlighet att tacka nej till att 
delta i undersökningen. Valde de ändå att delta behövde de inte svara om jag 
ställde frågor som de inte ville svara på, vilket jag också förklarade inledningsvis. 
Informanterna samtyckte efter förfrågan till att intervjuerna spelades in på band 
via en diktafonapplikation på min mobiltelefon och de erbjöds också ta del av 
utskrifterna. Ljudfilerna och transkriptionerna kommer efter slutfört arbete med 
denna uppsats att raderas och endast det anonymiserade empiriska materialet som 
utgör resultatsdelen av denna uppsats kommer då finnas kvar. Min avsikt var att 
informanterna skulle känna sig trygga nog att vilja svara öppet på de frågor som 
ställdes. Kvale och Brinkmann (2009b) skriver att detta förutsätter ett viss mått av 
förtrolighet mellan intervjuaren och den intervjuade; en balansgång där 
intervjuaren söker intressant kunskap och samtidigt tar hänsyn till den 
intervjuades integritet (s. 16). 
 
Den intervjuades sätt att besvara frågorna kan emellertid påverkas ändå, ett 
fenomen som kan kopplas till den så kallade forskningseffekten (Nolin 2013, s. 
39). Likt Vetenskapsrådet skriver även Denscombe (2004) om den etiska 
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riktlinjen om informerat samtycke (s. 221f). Denscombe menar emellertid att i 
vissa fall för samtyckeskravet med sig en risk att informanten försöker gissa sig 
till vad intervjuaren är ute efter; att informanten helt enkelt försöker ge det 
förväntade eller ”rätta” svaret. Nolin (2013) skriver att en sak som intervjuaren 
kan göra för att undvika sådana situationer är att agera så neutralt som möjligt, 
och att inte ställa ledande frågor (s. 39). Det handlar emellertid inte om att misstro 
informantens utsaga eller uppriktighet, utan är endast ett sätt att förhålla mig så 
neutral som möjligt och känna till de risker som intervjumetoden också utgör. 
 
Även hanteringen av det empiriska materialet samt analysen därav kräver att vissa 
etiska aspekter beaktas. Eftersom jag använder mig av bibliotekarie-
identitetsschabloner för att rikta blicken är det viktigt att inta en ödmjuk 
inställning i analysen, för att inte tillskriva informanterna åsikter eller 
förhållningssätt som de egentligen inte uttrycker. Ett svar som kan tyda på en 
dragning åt ett eller annat håll kan i själva verket vara ett resultat av att en 
felaktigt ställd fråga, och så vidare. Vidare har jag aktat mig för att använda 
lösryckta citat och i sammanfattningsvis haft som föresats att behandla det 
empiriska materialet med respekt för mina informanters integritet.	  	  
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7	  Resultat	  och	  analys	  
 
I det här kapitlet redogör jag för det empiriska materialet som består av sex 
intervjuer med yrkesverksamma folkbibliotekarier. Kapitlet är strukturerat efter 
mina forskningsfrågor vilka utgör dimensioner av uppsatsens problemformulering 
och syfte. I nästa kapitel analyserar samt diskuterar jag mina resultat i relation till 
tidigare forskning. De resultat som jag finner i analysen av det empiriska 
materialet är färgade av min tolkning. Det finns med andra ord en möjlighet att 
informanternas svar misstolkas av mig, något som jag dock aktivt försökt att 
undvika med hjälp av exempelvis följdfrågor och ett så nära neutralt och 
förutsättningslöst förhållningssätt som möjligt. Uppsatsens forskningsfrågor lyder 
som följer: 
 

ü Vilka synsätt på företeelsen ”folkbibliotek på entreprenad” ger ett urval av 
svenska, yrkesverksamma folkbibliotekarier uttryck för? 

 
ü Finns det kopplingar mellan de olika synsätten på entreprenadformen och 

folkbibliotekariernas upplevda yrkesidentitet, och hur ser de i så fall ut? 
 

ü Hur kan dessa synsätt och yrkesidentiteter förstås på en samhällelig nivå 
med hjälp av Vestheims rationalitetsbegrepp?  

 

7.1	  Tankar	  om	  folkbibliotekets	  roll	  i	  samhället	  och	  en	  definition	  av	  
folkbibliotekariens	  yrkesroll	  
 
Den första frågan i intervjuguiden, efter frågor om informantens bakgrund och 
huvudsakliga arbetsuppgifter, handlar om vad de anser är folkbibliotekets 
huvudsakliga uppdrag sett ur ett samhälleligt perspektiv. En fråga i intervjuguiden 
som anknyter till den första frågan handlar om hur informanterna skulle definiera 
folkbibliotekariens yrkesroll. Dessa frågor motiveras i min undersökning av att 
jag vill få en känsla av hur mina informanter placerar folkbiblioteket och 
folkbibliotekarien i samhället. Stora frågor får stora svar: så gott som alla 
informanter svarar att folkbibliotekets huvudsakliga uppdrag i samhället är att 
värna om medborgarnas demokratiska rättigheter. En informant ser biblioteket 
som en ”demokratisk inrättning som kan hjälpa till att utjämna skillnader i 
samhället” (folkbibliotekarie 2); en annan talar om biblioteket som ett 
”demokratiskt rum” (folkbibliotekarie 1); en tredje menar att det huvudsakliga 
uppdraget är att ”värna … om yttrandefrihet[en]” (entreprenadbibliotekarie 1).  
 
Informanterna är också överens om att tillgängliggörandet av fri information hör 
till folkbibliotekets huvuduppdrag. Folkbibliotekarie 1 uttrycker det så: ”Ett ställe 
där man gratis kan låna och ta till sig information”; folkbibliotekarie 4 såhär: 
”[Folkbibliotekets huvuduppdrag är] att förmedla information, förmedla 
kunskap”. Folkbibliotekarie 3 menar att en viktig uppgift för folkbiblioteket är att 
”främja läsning”, medan folkbibliotekarie 2 utvecklar tankar kring att hjälpa 
människor i vardagen, med vad det än kan vara: ”Det kan vara någon läxa, eller 
skriva ett CV eller hitta rätt böcker” (folkbibliotekarie 2). Entreprenad-
bibliotekarie 2 sammanfattar sin bild av vad folkbibliotekets huvuduppdrag är 
som följer: 
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Ja, demokrati, inspiration, få folk att berika sina liv. Och hjälpa till, 
alltså, det är ju mycket folk som kommer och behöver hjälp. Så enkla 
grejer som att kopiera eller skriva ut blanketter för att liksom få – 
register, försäkringskassan, alltså bara sådana grejer. Till de stora 
grejerna då, som tillhandahålla kulturarv, böcker och film, musik – ja 
allt (entreprenadbibliotekarie 2). 

 
Att folkbiblioteket är en institution med huvudsakligt uppdrag att värna om 
medborgarnas demokratiska rättigheter är alltså samtliga sex informanter i min 
undersökning överens om. Häri ligger folkbibliotekets kärna. I den aspekten liknar 
de sex varandra och ger uttryck för att de ser på sin profession som en yrkeskår 
som upprätthåller demokratiska grundvalar med allt vad det innebär. En 
manifestation av detta är tillgängliggörandet av information. Det kan handla om 
allt ifrån att leta fram en bok åt en låntagare till att hjälpa någon att fylla i en 
blankett till försäkringskassan. I princip samtliga informanter ser att 
folkbibliotekets huvudsakliga uppdrag, de demokratiska aspekterna, kommer till 
uttryck i deras dagliga arbete. Det demokratiska perspektivet genomsyrar all 
verksamhet på folkbiblioteket, menar en av informanterna, en verksamhet som 
karaktäriseras av dess mångsidighet. En informant säger att det handlar om att 
hjälpa människor i vardagen, en annan att det handlar om att värna om de små, 
men i samtliga svar finns undertoner av verksamhetens demokratiska kärna. 
Folkbibliotekarie 3 talar om sin arbetsplats och säger att demokratiaspekten 
genomsyrar allting de gör: 
 

Det handlar ju om att vi skall vara tillgängliga, att vi har anpassade 
medier och det kan handla om småsaker som att kämpa för att vi inte 
ska ut avgifter (folkbibliotekarie 3). 

 
Entreprenadbibliotekarie 1 är inne på samma spår och har främst bibliotekets 
användare och deras behov i åtanke: 
 

Det kommer ju till uttryck i hur vi bemöter våra besökare. Hur – 
lyhördhet inför vad de behöver, önskemål, kanske försöka läsa mellan 
raderna ibland. Och att tillgängliggöra det vi har … och bemöta varje 
med person med respekt och på deras planhalva, i den mån det går. 
Och att det vi erbjuder ska spegla det som folk faktiskt både 
efterfrågan och sedan kan tänkas behöva (entreprenadbibliotekarie 1). 

 
Folkbibliotekarie 1, som köper in böcker på bland annat avdelningen O9 menar att 
demokratiaspekten kommer till uttryck i arbetet bland annat när hen gör inköp. 
Hen betonar vikten av att folkbiblioteket ska tillhandahålla böcker från hela 
åsiktsskalan, och säger: ”Vad jag tycker privat ska inte spela någon roll” och 
”man ska inte censurera på något sätt” (folkbibliotekarie 1). Även för 
folkbibliotekarie 2 genomsyras det dagliga arbetet av det demokratiska 
perspektivet. Hen menar att det faktum att så gott som allting på biblioteket är 
gratis för användarna gör platsen unik i vårt samhälle idag. Den ekonomiska 
jämlikheten som användarna möts i på biblioteket finns ingen annanstans, och hen 
avslutar: ”ett litet folkbibliotek ska väl … värna om de små lite, tycker jag” 
(folkbibliotekarie 2). Entreprenadbibliotekarie 2, till sist, som också har en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Klassifikationssystemet SAB:s signum för samhälls- och rättsvetenskap. 
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demokratisk anblick på folkbibliotekets uppdrag talar om hur det manifesteras i 
det dagliga arbetets mångfacetterade karaktär: 
 

Ena stunden diskuterar man Kafka, andra stunden lagar man något 
eller hjälper någon med svenska som andraspråk att skriva ut 
blanketter från försäkringskassan och – man träffar någon som 
kommer från Afghanistan eller man pratar liksom Fogelström med 
någon senior eller … snackar TV-spel med något barn” 
(entreprenadbibliotekarie 2). 

 
Likaså när informanterna ombeds definiera folkbibliotekariens yrkesroll så liknar 
svaren varandra. Relativt enstämmigt svarar de att folkbibliotekariens yrkesroll 
definieras i att ge service. Folkbibliotekarie 3 betonar att det i mångt och mycket 
är ett serviceyrke och att det till stor del handlar om ”att vara tillgänglig och hjälpa 
till med allt från kopiering till att hitta information”.  En stor del av yrkesrollen 
definieras alltså i bemötandet av bibliotekets användare, menar folkbibliotekarie 
3. Även folkbibliotekarie 1 understryker vikten av att vara ”serviceminded” som 
folkbibliotekarie och menar därtill att ”man måste ha [god] omvärldsbevakning, 
hänga med i litteraturutgivning och helst ha god litteraturkännedom”. 
Folkbibliotekarie 2 ser folkbibliotekarieyrket som ”något slags kulturell[t] 
servicearbete”, något man också kan utläsa i entreprenadbibliotekarie 1:s svar: 
 

Det huvudsakliga … är ju att tillgodose besökarnas … önskemål och 
deras rätt att på något sätt förvänta sig att det finns media som 
motsvarar deras förväntningar och behov, och även information. Att vi 
kan möta deras behov när det gäller att få tag på information om 
samhällsfrågor. Allt ifrån att hur man loggar in för att fixa barnomsorg 
till att skaffa fram information om politiska frågor 
(entreprenadbibliotekarie 1). 

 
Entreprenadbibliotekarie 1 sammanfattar sin definition: ”Information- och 
kulturförmedling skulle jag vilja säga”. För entreprenadbibliotekarie 2 ”handlar 
det mycket om att inspirera” och ”distribuera kultur”. Hen poängterar också att det 
finns demokratiska aspekter, såsom att ”arbeta aktivt mot prioriterade grupper”. 
 

7.2	  Tankar	  om	  folkbibliotek	  på	  entreprenad	  och	  eventuella	  implikationer	  
för	  folkbibliotekariens	  yrkesroll	  med	  en	  sådan	  driftsform	  
 
Intervjuns andra del tar så upp utläggning av folkbibliotek på entreprenad, och här 
svarar informanterna inte lika samstämmigt. Frågan delar informanterna i två 
läger: de som inte såg några fördelar alls med att lägga ut folkbibliotek på 
entreprenad och de som tyckte att det kan ha sina poänger. Folkbibliotekarie 1, 2 
och 3 ser i princip inga fördelar alls med en sådan alternativ driftsform. 
Folkbibliotekarie 3 tillägger emellertid att utläggning av offentlig verksamhet på 
entreprenad kan få kommunala bibliotek att tvingas tydligare formulera sin 
verksamhet och tänka på sitt uppdrag, vilket eventuellt kan ses som en fördel med 
att bibliotek läggs ut på entreprenad. Folkbibliotekarie 1 drar sig till minnes 
exemplet Åre, och motiverar varför folkbibliotek skall drivas av kommunen: 
 

Det har varit rätt svårt att mäta biblioteksverksamhet, och där man har 
det nu så ska man fortsatt försöka mäta verksamheten för att se hur 
man ska kunna fördela resurserna då. Det slår snett om du går efter 
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utlåningsstatistik eller besökare, eller liksom det är bara svårt att mäta 
och betygsätta för att få en rättvis modell om man ska liksom bjuda ut 
verksamheten till entreprenad, tycker jag. Och jag tycker att det 
demokratiska uppdraget är så viktigt då så att det är angeläget att det 
är i kommunal regi (folkbibliotekarie 1). 

 
Entreprenadbibliotekarie 1 och 2 och folkbibliotekarie 4 är mer positivt inställda 
till folkbiblioteksentreprenader. Entreprenadbibliotekarie 2 menar att hen med 
reservation för att hen aldrig arbetat på ett kommunalt bibliotek tror att en privat 
regi möjliggör en ”plattare organisation, snabbare beslut, mer frihet” och en 
biblioteksorganisation som inte är ”lika hierarkisk”. Folkbibliotekarie 4 är inne på 
samma spår och säger att hen tror att man skulle kunna ”jobba snabbare och se 
snabbare resultat”. Folkbibliotekarie 4 fortsätter: ”Jag tror att du kan få biblioteket 
att anpassa sig till det lokala samhället snabbare än du kan få det genom offentlig 
drift” och att biblioteket kan ”arbeta betydligt mer målinriktat”. Entreprenad-
bibliotekarie 1, så till sist, säger att hen inte tycker att biblioteksentreprenader bör 
vara idealet för alla bibliotek. Entreprenadbibliotekarie 1:s arbetsplats är på ett 
folkbibliotek som drivs på entreprenad och hen menar att det passar just deras 
organisation väldigt bra, men säger att: 
 

Jag personligen tycker att bibliotek i huvudsak ska drivas kommunalt, 
eller statligt faktiskt. … Bibliotek är väldigt hierarkiskt uppbyggda 
fortfarande, och väldigt liksom konserverade i sin form. …. Vi arbetar 
på ett annat sätt … och det passar oss bättre eftersom vi vill göra något 
nytt och tänka nytt, och det var svårt inom ramen för det här 
kommunala bibliotekstänkandet liksom. Det ger ju en stor frihet i hur 
vi arbetar, att testa saker liksom. … Inköpskanaler, vi kan fatta beslut 
snabbt, vi behöver inte vänta på att alla ska tycka samma och – ja det 
är en stor frihet (entreprenadbibliotekarie 1).  

 
Entreprenadbibliotekarie 2 håller med entreprenadbibliotekarie 1 och menar att 
det som fungerar väl på hens (det vill säga, entreprenadbibliotekarie 2) arbetsplats 
inte nödvändigtvis skulle fungera lika bra någon annanstans.  
 
De nackdelar som informanterna ser med folkbiblioteksentreprenader kan 
egentligen sägas vara mer av riskkaraktär vid en eventuell utläggning av 
folkbibliotek på entreprenad än rena nackdelar med en sådan alternativ driftsform. 
Entreprenadbibliotekarie 1 menar att något som skulle kunna gå snett vid en 
utläggning av ett folkbibliotek på entreprenad är att upphandlingen inte styrs på 
ett korrekt sätt, ”så att man får in vinstdrivande företag” och ”någon frifräsare 
[eller] riskkapitalister tar över driften”. Även folkbibliotekarie 4 lägger tonvikt vid 
en god upphandling. Hen drar paralleller till de fall där privata aktörer inom 
sjukvård och äldreomsorg kritiserats för missförhållanden och menar att det i 
mångt och mycket berott på en dålig upphandling från kommunens sida. Även 
folkbibliotekarie 1 nämner privata aktörer inom sjukvård och äldreomsorg och 
menar att det är ”hårresande exempel på hur det går till i verkligheten”. 
Folkbibliotekarie 1 är överlag negativt inställd till utläggning av kommunal 
verksamhet på entreprenad och menar att den största nackdelen är att det gör 
verksamheten ”svårare att styra och mäta”. Folkbibliotekarie 3 är rädd att en 
alternativ driftsform såsom folkbibliotek på entreprenad kan ha negativa effekter 
för bibliotekets demokratiska uppdrag: 
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Om bibliotek blir privatiserade så – och det handlar mycket om vinst, 
att gå med vinst, att [ut]lån genererar högre mediebudget och sådana 
saker, då – vad händer då med anpassade medier, som ju inte ger så 
mycket utlån? Vad händer med den smala litteraturen? Jag tänker att 
det blir mer och mer marknadsanpassat, för att man ska få högre 
[ut]lån (folkbibliotekarie 3).  

 
Folkbibliotekarie 3 är också rädd att en sådan utveckling på folkbiblioteket kanske 
inte kommer välkomna de användare som ser biblioteket som en mötesplats, de 
som inte nödvändigtvis lånar något varje gång men som gärna ”hänger [på 
biblioteket]” (folkbibliotekarie 3). Folkbibliotekarie 3 vill gärna se ett tillägg i 
bibliotekslagen som talar om kommersiella påtryckningar, så som det finns i 
Unescos folkbiblioteksmanifest. Hen säger vidare att det var en ”skrämmande 
nyhet att läsa om aktieägarna i Nacka … som tar ut vinst, och allt det där med att 
fler utlån genererar mer pengar (folkbibliotekarie 3).  
 
Folkbibliotekarie 2 tycks vara den största motståndaren till folkbiblioteks-
entreprenader bland mina informanter, och hen medger att hen inte omfamnar 
någon form av privat drift av kommunal eller statlig verksamhet, vare sig det 
gäller apotek, skolor, sjukhus eller bibliotek. Folkbibliotekarie 2 lyfter frågan om 
vilka konsekvenser en sådan alternativ driftsform skulle kunna innebära för den 
anställde: 
 

Skulle vi [på vårt bibliotek] klara oss med åtta anställda, istället för 
tio? Ja, antagligen skulle vi göra det, alla skulle behöva jobba lite mer. 
Det är sådana känsliga frågor, men du vet ju också hur svårt det är. …. 
En som är anställd i kommun, det vill ju mycket till innan man flyttar 
[eller] kan ta bort en sådan person. Medan en privat företagare kan ju 
alltid göra det, egentligen. Han kan ju säga till dig, ”sorry, du passar 
inte in i vårt nya tänk, hej då!”, men så kan man ju inte göra i 
kommunal verksamhet (folkbibliotekarie 2).  

 
Vidare tar folkbibliotekarie 2 upp exempel från sin egen arbetsplats som hen 
menar aldrig skulle tillåtas i en privat driven verksamhet, till exempel en 
barnbibliotekarie som med egen bil kör ut böcker till förskolor. Folkbibliotekarie 
2 menar att en privat styrning hade satt stopp för det, ”[förskolorna] hade fått 
hämta böckerna själva” (folkbibliotekarie 2). Sammantaget ser informanternas 
föreställningar om samt förhållningssätt till utläggning av folkbibliotek på 
entreprenad ut som följer: 
 
Argument för 
 

• Snabbare beslutsvägar via en platt organisation 
• Inte lika hierarisk organisation 
• Större frihet att forma sin verksamhet 
• Målinriktat arbete i motsats till processinriktat arbete 
• Utmanar traditionella driftsformer och tvingar dem formulera sin 

verksamhet 
 
Argument emot 
 

• Marknadsanpassning av biblioteket när kommersiella krafter ges ökat 
utrymme 
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• Höga utlåningssiffror ger högre anslag vilket leder till att smal litteratur 
och anpassade medier bortprioriteras 

• Biblioteket förlorar sin position som mötesplats 
• Målinriktat arbete är komplicerat eftersom bibliotekets verksamhet är svår 

att mäta 
 
Folkbibliotekarie 3 är skeptisk mot hela idén med biblioteksentreprenader och 
menar att en privat regi kanske skulle medföra att bibliotekariens yrkesroll 
marknadsanpassas och att bibliotekarien blir mer av en säljare. Hen är rädd att 
”mycket av bibliotekariernas kompetens skulle … försvinna” och att ”det inte ens 
är säkert att det är bibliotekarier som [skulle] jobba med bibliotek [i ett sådant 
scenario]”.  Entreprenadbibliotekarie 1 och 2 är däremot mer positiva till tanken 
att integrera andra yrken än bara bibliotekarier på biblioteket. Entreprenad-
bibliotekarie 2 talar om sin egen arbetsplats och säger: 
 

Rekryteringen [här] sker ju lite annorlunda, så det blir ju en annan 
personalsammansättning än vad det är på ditt generella bibliotek. .… 
Det är ju blandat med olika bakgrunder. Å andra sidan är det ju folk 
som inte är utbildade till bibliotekarier också, men det är ju – nej, men 
jag tror det är bra med folk med olika bakgrunder, man får lite 
blandning sådär. Det är roligt i alla fall, och jag tror låntagarna 
uppskattar det också faktiskt (entreprenadbibliotekarie 2). 

 
Entreprenadbibliotekarie 1 tror också att bibliotekets driftsform kan förändra 
bibliotekariens yrkesroll. Hen menar att det arbetssätt som är implementerat på 
hens arbetsplats, där de driver biblioteket själva gör att yrkesrollen påverkas, 
bland annat eftersom de inte arbetar utifrån några bestämda yrkeskategorier utan 
alla hjälps åt med allt. ”Man gör ju både högt och lågt” säger 
entreprenadbibliotekarie 1, och fortsätter: 
 

Det är ju både liksom lite splittrande och samtidigt också att man har 
kunskap liksom, från ax till limpa på något sätt. Och sedan kanske det 
också påverkar yrkesrollen så till vida att det skapar en större 
medvetenhet hos oss. Vi blir mer kunniga tror jag, när det gäller det 
här med företagsdrift på något sätt. Ja, en annan syn på det liksom, 
tror jag. Att vi vet hur viktigt det är med framgångsfaktorer, också, 
och samtidigt inte på bekostnad av att kvaliteten sänks. .… Det har ju 
uttryckts då när vi började att det skulle vara populistiska satsningar – 
att vi bara skulle ha deckare, glassiga romaner och sådär men det klart 
att vi inte jobbar så. Vi har ju vår yrkesstolthet (entreprenad-
bibliotekarie 1).  

  
Entreprenadbibliotekarie 1 säger vidare att fördelarna med ett sådant arbetssätt är 
att det inte är lika statiskt. Man har möjlighet att ”arbeta mer gränsöverskridande” 
samt ”utvecklas åt något håll som man kanske inte skulle kunna göra annars” 
(entreprenadbibliotekarie 1). Här ger entreprenadbibliotekarie 1 uttryck för en mer 
nyanserad bild av att arbeta på ett folkbibliotek som drivs i privat regi på 
entreprenad. Hen menar att hen fortfarande är bibliotekarie, i ordets bemärkelse, 
och definierar sin yrkesroll utifrån vad som hen anser är folkbibliotekets och 
bibliotekariens huvudsakliga uppdrag. 
 
Likt entreprenadbibliotekarie 1 och 2 tror folkbibliotekarie 4 att en alternativ 
driftsform såsom en biblioteksentreprenad skulle kunna ha positiva effekter för 
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bibliotekariens yrkesroll. Folkbibliotekarie 4 tror att man ”skulle kunna profilera 
[sig] mer på ett sätt som du inte kan göra i en offentlig regi” och säger vidare att ”i 
och med att du kan skräddarsy biblioteket mer så kan du också utveckla din tjänst 
mer” och på så vis blir det tydligare vilken roll bibliotekarien, eller för den delen 
biblioteket, har. Dessutom tror hen att bibliotekarier på ett bibliotek i privat regi 
möjligtvis skulle få högre lön, och att det då skulle ha positiva effekter för hur 
man ser på professionen. Folkbibliotekarie 4 ser egentligen inga nackdelar alls för 
professionen vid en alternativ driftsform såsom en entreprenad.  
 
Folkbibliotekarie 1 ställer sig mer tvekande och menar att det huvudsakligen har 
att göra med vem som har ansvaret för driftsformen samt vad det är för ett sorts 
bibliotek som läggs ut på entreprenad. Hen säger att en sådan driftsform eventuellt 
kan ha sina fördelar för yrkesrollen på exempelvis ett glesbygdsbibliotek, där ”det 
finns bibliotekarier som är kreativa [och som har] många idéer som de upplever 
att kulturnämnden hindrar dem eller har en bromsande effekt för” och att ”om de 
fick anslag så skulle de kunna utveckla verksamheten och få [en] roligare 
verksamhet” (folkbibliotekarie 1). Nackdelarna som folkbibliotekarie 1 ser för 
yrkesrollen väger dock tyngre, och hen talar om hur bibliotekarierna ständigt 
skulle vara tvungna att anpassa sig efter marknaden: att ”det ekonomiska skulle 
nästan bli det viktigaste då, tror jag” (folkbibliotekarie 1). Även folkbibliotekarie 
2 är skeptisk och menar att det kan påverka yrkesrollen negativt. För 
folkbibliotekarie 2 manifesteras bibliotekariens yrkesroll i det kulturella 
servicearbete som hen utför och hen menar att det finns en risk att sådant som inte 
är vinstdrivande verksamhet, som till exempel läxhjälp eller datorhandledning, 
kommer bortprioriteras.  
 
Sammantaget ser informanternas föreställningar om vilka implikationer 
utläggning av folkbibliotek på entreprenad har för synen på den egna professionen 
ut som följer: 
 
Argument för 
 

• Kravet på bibliotekarier med BoI-utbildning försvinner – större variation 
vad gäller bibliotekariernas bakgrund 

• Större variation vad gäller arbetsuppgifter – alla hjälps åt med allt 
• Insyn i företagsdrift – fokus på framgångsfaktorer 
• Inte lika statiskt – bibliotekarierna tillåts arbeta mer gränsöverskridande 
• Större möjlighet att profilera sig och utveckla sin tjänst 
• Chans till bättre löner 
• Ökad kreativitet 

 
Argument emot 
 

• Bibliotekariens yrkesroll blir marknadsanpassad och den av en säljare 
• Kravet på bibliotekarier med BoI-utbildning försvinner – bibliotekariens 

unika kompetens går förlorad 
• Servicen blir lidande när icke lönsam verksamhet bortprioriteras 
• Fokus på ekonomi snarare än service 

 



36 
 

7.3	  Øroms	  och	  Schreibers	  sju	  yrkesidentiteter	  för	  folkbibliotekarier	  
 
Såhär långt har jag redogjort för de sex informanternas föreställningar om samt 
synsätt kring utläggning av folkbibliotek på entreprenad samt vilka implikationer 
en sådan alternativ driftsform potentiellt skulle kunna ha för folkbibliotekariens 
sätt att se på sin profession; sin yrkesidentitet. Identifierar man sig i sin roll som 
folkbibliotekarie på olika sätt beroende på biblioteket vid vilket man arbetars 
driftsform? För att repetera är Øroms sex bibliotekarieidentiteter 
kulturförmedlaridentiteten, ämnesreferensidentiteten, dokumentspecialisten, 
socialarbetaridentiteten, informationsorganisatörsidentiteten och 
informationsförmedlingsidentiteten. Schreibers tillägg till Øroms teori kallar hon 
för den upplevelseförmedlande identiteten. I mina sex informanters svar finns spår 
av dessa identiteter, och under detta avsnitt redogör jag för vilka de är. 
 

7.3.1	  Den	  kulturförmedlande	  identiteten	  
  
Bland mina informanter är det huvudsakligen entreprenadbibliotekarie 1 och 2 
samt folkbibliotekarie 1 och 3 som ger uttryck för den kulturförmedlande 
identiteten, vars grund ligger i värdering samt förmedling av litteratur och andra 
kulturella uttryck. Identitetstypen har tydliga värdegrundskonnotationer och 
betonar de intellektuella och klassiska sidorna av bibliotekariearbetet. 
Entreprenadbibliotekarie 1 betonar vikten av att tillgodose biblioteksanvändarnas 
behov när det kommer till exempelvis inköpsförslag; entreprenadbibliotekarie 2 
talar om att folkbibliotekariens huvudsakliga uppdrag är att ”inspirera människor” 
och ”distribuera kultur”; folkbibliotekarie 3 framhåller litteraturförmedlingen samt 
vikten av att läsfrämjande arbete; och folkbibliotekarie 1, slutligen, lägger tonvikt 
vid betydelsen av ett censurfritt inköpsförfarande, något som faller inom ramarna 
för det intellektuella bibliotekariearbetet.   
 

7.3.2	  Ämnesreferensidentiteten	  
 
Øroms nästa bibliotekarieidentitet är ämnesreferensidentiteten som är nära 
besläktad med den kulturförmedlande. Även här betonas de intellektuella 
aspekterna av bibliotekariearbetet samt litteraturförmedling, men då i synnerhet 
via specialkunskaper inom olika fackområden. Bland mina informanter är det 
framför allt folkbibliotekarie 1 och entreprenadbibliotekarie 2 som ger uttryck för 
att ha drag av den här identitetsschablonen. Folkbibliotekarie 1 är inköpsansvarig 
på avdelning O och lägger tonvikt vid att erbjuda ett så pass brett bestånd att inga 
åsikter eller förhållningssätt undanskuffas eller censureras. Folkbibliotekarie 1 
menar att bibliotekets uppdrag är att låta användaren själv ha möjlighet att bilda 
sig en uppfattning och därför är det viktigt att inte censurera viss litteratur eller 
vissa åsikter. Folkbibliotekarie 1 framhåller även omvärldsbevakning som en 
väsentlig del av bibliotekariearbetet, något som även entreprenadbibliotekarie 2 
betonar. Entreprenadbibliotekarie 2 har det huvudsakliga inköpsansvaret för 
facklitteratur inom filosofi och teknik och understryker vikten av goda 
fackkunskaper. 
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7.3.3	  Dokumentspecialisten	  
 
Øroms tredje bibliotekarieidentitet är dokumentspecialisten karaktäriseras av de 
hantverksmässiga aspekterna av bibliotekariearbetet, till skillnad från de 
intellektuella, som ju präglar de två föregående identitetstyperna. Ingen av mina 
informanter ger direkt uttryck för att se på sin yrkesidentitet som den av en 
dokumentspecialist. Detta beror möjligtvis på att ingen av informanterna har 
kunskapsorganisation, såsom katalogisering, som sin huvudsakliga arbetsuppgift. 
Mina informanters huvudsakliga arbetsuppgifter riktar sig mer mot kunskapens 
innehåll och de kulturella uttryck som systemen tillgängliggör än systemet i sig. 
 

7.3.4	  Socialarbetaridentiteten	  
 
Nästa identitetsschablon kallar Ørom för socialarbetaridentiteten. Bland mina 
informanter är det huvudsakligen folkbibliotekarie 2 som ger uttryck för drag av 
den här identitetsschablonen. Folkbibliotekarie 2 är huvudansvarig för skön-
litteraturen på sin arbetsplats men säger att det inte är deras stora profilhylla. Hen 
menar att det kan vara ”lite småtråkigt att vara i [informationsdisken]” eftersom 
det på hens bibliotek inte kommer så många djuplodande litteraturfrågor. Det 
folkbibliotekarie 2 brinner för är att hjälpa människor med allehanda 
informationsfrågor, till exempel att hjälpa till med ”någon läxa, eller skriva ett 
CV” eller ta fram en blankett. Hen menar att folkbiblioteket kan vara en instans 
som hjälper till att ”utjämna skillnader i samhället” och talar också en del om 
folkbiblioteket som en plats där människor är välkomna oberoende av ekonomiska 
förehavanden. Øroms socialarbetaridentitet karaktäriseras av ett socialt 
engagemang samt ett arbete riktat mot olika användargruppers behov, något som 
folkbibliotekarie 2 genomgående ger uttryck för under intervjun. Identitetstypen 
har sitt ursprung i 1960- och 1970-talets byggande av välfärdsstaten och har de 
ideologiska förtecken som är typiska när man talar om folkbibliotekets 
värdegrund. De övriga fem informanterna betonar också de demokratiska 
aspekterna av folkbiblioteket och uppvisar därmed vissa beröringspunkter med 
Øroms socialarbetaridentitet, men det är framför allt folkbibliotekarie 2 som ger 
uttryck för att ha drag av den här identitetsschablonen. 
 

7.3.5	  Informationsorganisatörsidentiteten	  och	  informations-‐
förmedlingsidentiteten	  
 
Øroms två sista bibliotekarieidentiteter har att göra med organisation och 
förmedling av information, och kan spåras i den tekniska utveckling som påverkat 
bibliotekariearbetet under de senaste decennierna. Ørom kallar dem 
informationsorganisatörsidentiteten och informationsförmedlingsidentiteten. Den 
förra analyserar vilket informationsbehov som finns hos en grupp användare och 
ser till att skapa informationssystem där förmedling av informationen 
tillgängliggörs, medan den senare understryker den tekniska sidan av 
bibliotekariearbetet när det gäller just förmedling av information. Den av mina 
informanter som direkt ger uttryck för att ha drag av dessa båda identitets-
schabloner är folkbibliotekarie 4. Folkbibliotekarie 4 är IT-bibliotekarie och har 
det huvudsakliga ansvaret för bibliotekets IT-system. Hen har tidigare arbetat med 
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att sälja sådana informationssystem till bibliotek och har god kompetens inom 
området. Även folkbibliotekarie 1 ger uttryck för att ha drag av informations-
organisatörs-identiteten såväl som informationsförmedlingsidentiteten, då hen 
betonar sitt arbete som webbredaktör för bibliotekets hemsida samt möjligheten 
att snabbt hitta stora mängder information som sökmotorer på internet erbjuder. 
Folkbibliotekarie 1 menar att biblioteket på internet, eller det digitala biblioteket, 
är ett effektivt sätt att nå ut till användarna men det ger även möjlighet för 
användarna att hitta information om bibliotekets verksamhet och tjänster.  
 

7.3.6	  Schreibers	  upplevelseförmedlande	  bibliotekarieidentitet	  
 
Schreibers tillägg till Øroms teori kallar hon för den upplevelseförmedlande 
identiteten, och här är det upplevelsen som står i centrum. Schreiber menar att 
biblioteken har börjat att konkurrera om användarnas uppmärksamhet med andra 
medieförmedlande tjänster i samhället, och ser därmed framväxten av en 
bibliotekarieidentitet som i första hand fokuserar på den genomsnittliga 
konsumenten av massmedier. Jag hittar drag av den här identitetsschablonen bland 
ett antal av mina informanter; bland annat hos entreprenadbibliotekarie 2. När 
entreprenadbibliotekarie 2 talar om vad som är folkbibliotekets huvudsakliga 
uppgift ur ett samhällsperspektiv nämner hen traditionella biblioteksuppdrag 
såsom att tillgängliggöra kulturarv men hen talar även om andra sorters media, 
såsom film och TV-spel. Entreprenadbibliotekarie 2 ger även uttryck av att se 
biblioteket som en mötesplats, något som även folkbibliotekarie 2 och 3 lägger 
tonvikt vid. Att se biblioteket som en mötesplats kan tolkas på en rad olika sätt. 
Det kan exempelvis handla om att andra kulturyttringar bereds en plats på 
biblioteket, som teaterföreställningar eller konstutställningar. Därtill kan det 
handla om att människor från olika delar av samhället möts och potentiellt 
kommer i kontakt med varandra. Oavsett hur man väljer att tolka begreppet 
biblioteket som mötesplats så knyter det an till Schreibers teori om det 
upplevelseförmedlande bibliotekariearbetet och identitetsschablonen som 
karaktäriseras därav. 
 

7.4	  Sammanfattning	  och	  slutsatser	  
 
Under avsnitt 7.1 och 7.2 i detta kapitel redogör jag för de sex informanternas 
föreställningar om, synsätt kring samt upplevelser av ett antal företeelser så som 
de framkom under intervjuerna. Dessa företeelser är huvudsakligen 
folkbibliotekets och folkbibliotekariens roll i samhället, utläggning av 
folkbibliotek på entreprenad samt eventuella konsekvenser för bibliotekariens syn 
på den egna professionen vid en alternativ driftsform såsom utläggning av 
bibliotek på entreprenad. Jag ville med intervjuerna se hur ett antal 
yrkesverksamma folkbibliotekarier förhåller sig till fenomenet ”folkbibliotek på 
entreprenad”, en undran som hos mig triggades av den pågående debatten i 
diverse BoI-fora och i dagspress. I debatten kring privatisering och utläggning av 
folkbibliotek på entreprenad framkommer ett antal farhågor och eventuella risker 
med en sådan driftsform, dels för folkbibliotekets uppdrag och roll i samhället och 
dels för dem som arbetar vid folkbiblioteket, de yrkesverksamma 
folkbibliotekarierna. Jag redogör för debatten och ger exempel på vilka argument 
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som framhålls under avsnitt 2.2 i denna uppsats och mycket av det som sägs och 
har sagts i debatten hörs även i mina informanternas svar. Argumenten som 
framkommer för och emot biblioteksentreprenader i debatten, i BoI-fora och 
dagspress speglas alltså i de argument som mina sex informanter uttrycker.  
 
Mina intervjuer med informanterna påvisar alltså, i likhet med de röster som hörs i 
debatten, att det finns en stark polarisering mellan dem som förespråkar 
utläggning av folkbibliotek på entreprenad och dem som motsätter sig den typen 
av driftsform. Det som emellertid är intressant och som framkommer i mina 
intervjuer men som jag inte har stött på i biblioteksdebatten är förekomsten av 
gråskalor och kännedom om att mycket av det som kommer till uttryck i debatten 
bygger på fördomar, från båda åsiktsläger. Av informanterna är det tre som 
huvudsakligen motsätter sig en sådan driftsform som folkbibliotek på entreprenad 
och tre som menar att det finns fördelar med en sådan form av organisation: 
entreprenadbibliotekarie 1 och 2 samt folkbibliotekarie 4. Av de tre som ser 
fördelar med en privat styrd biblioteksverksamhet betonar samtliga dock vikten av 
en korrekt utförd upphandling, det vill säga, avtalet som kommunen sluter med 
entreprenören är centralt. En god upphandling, där man inte bara ser till 
exempelvis vem som utlovar att sköta biblioteksverksamheten med lägst 
omkostnader utan också tar folkbibliotekets värdegrund och verksamhetens 
kulturpolitiska mål – kvantitativa som kvalitativa – i beaktande är A och O för de 
tre av mina sex informanter som ser fördelar med en privat styrning.  
 
De sex informanterna ger alla i princip samma svar på frågan om vad de anser 
vara folkbibliotekets huvudsakliga uppdrag, och det ett ganska så övergripande 
och brett sådant: att värna demokratin. De demokratiska aspekterna genomsyrar 
samtliga informanters syn på folkbibliotekets verksamhet och folkbibliotekariens 
profession. Tillgängliggörandet av fri information, kulturarv och 
kulturupplevelser och ett värnande om det som brukar kallas folkbibliotekets 
värdegrund framhålls som det allra viktigaste av samtliga informanter och detta, 
tillsammans med den nyanserande synen – kontrasterande mot den polariserade 
debatten – leder mig till att dra uppsatsens första slutsats, som lyder: 
 

ü Framställningen av företeelsen ”folkbibliotek på entreprenad” i BoI-fora 
och dagspress samt debatten därom behöver nyanseras. 

 
När det så kommer till den här uppsatsens andra frågeställning som handlar om 
huruvida det finns kopplingar mellan de olika synsätten på företeelsen 
”folkbibliotek på entreprenad” och folkbibliotekariens upplevda yrkesidentitet så 
har jag redogjort för detta under avsnitt 7.3. Som går att utläsa från denna 
redogörelse så finns det inte bland mina informanter någon som heltäckande ger 
uttryck för den ena eller den andra bibliotekarieidentiteten. Det är heller inte syftet 
med Øroms teori eller Schreibers tillägg därtill. Det intressanta ligger i att se vilka 
drag som framträder hos mina informanter, med den teoretiska ramen i 
bakhuvudet. Det som framgår klart och tydligt är emellertid att bibliotekariernas 
yrkesidentitet inte tycks vara avhängigt vilken typ av driftsform som det aktuella 
biblioteket har. Denna tendens är intressant eftersom den kan hjälpa till att 
nyansera debatten kring alternativa driftsformer såsom utläggning av folkbibliotek 
på entreprenad. Exempelvis ger entreprenadbibliotekarie 1 och 2 samt 
folkbibliotekarie 1 och 3 uttryck för att ha drag av Øroms kulturförmedlande 
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bibliotekarieidentitet. Entreprenadbibliotekarie 1 och 2 arbetar vid två 
biblioteksentreprenader, medan folkbibliotekarie 1 och 3 båda arbetar vid 
kommunalt drivna folkbibliotek. Entreprenadbibliotekarie 2 och folkbibliotekarie 
1 ger också båda vidare uttryck för att ha drag av ämnesreferensidentiteten. Det 
faktum att deras respektive arbetsplatser har olika organisationsformer verkar inte 
spela någon roll för hur de uttrycker sin syn på den egna professionella 
identiteten. Det pekar alltså åt riktningen att driftsformen inte tycks spela en 
betydande roll när det kommer till att definiera yrkesidentiteten – i vilket fall som 
helst verkar så vara fallet för mina informanter. Så, den här uppsatsens andra 
slutsats lyder: 
 

ü Yrkesidentiteten är inte avhängig driftsformen för mina sex informanter – 
fler parametrar spelar in. 

 
Dessa parametrar är bland annat vilka huvudsakliga arbetsuppgifter som 
bibliotekarien har samt vilken syn man har på vad som är folkbibliotekets 
huvudsakliga uppdrag. 
 
Den här uppsatsens tredje och sista frågeställning handlar så om hur dessa synsätt 
på företeelsen ”folkbibliotek på entreprenad” och yrkesidentiteter kan förstås på 
en samhällelig nivå med hjälp av Vestheims rationalitetsbegrepp. Som tillägg till 
Vestheims teoretiska ramverk redogör jag för NPM-rörelsen, vars upprinnelse 
återfinns i den utveckling som Vestheim beskriver. 
 
Vestheim (1995) skriver att den moderna kulturpolitiken inrymmer ett 
spänningsfält mellan tre olika förhållningssätt, tre rationaliteter. Dessa är 
byråkratisk rationalitet, ekonomisk rationalitet, och kreativ, humanistisk-social 
rationalitet (s. 230ff). Han skriver att kulturpolitiken sedan efterkrigstiden har 
dominerats av den byråkratiska rationaliteten, och motiverar det med etableringen 
av offentliga institutioner och politiska organ för kulturbaserade verksamheter. 
Vestheim diskuterar alltså med sina rationalitetsbegrepp hur kulturpolitiken 
påverkas av olika strömningar i samhället och att vad som anses vara rätt sätt att 
styra kulturpolitiken har historiskt sett skiftat beroende på rådande politiskt 
system, tradition och kultur. Vestheim skriver också att det finns ett grundvärde i 
kulturlivet som varken präglas av byråkratiskt rationalitet eller ekonomisk dito. 
Konst och kultur har en stark förankring i de mänskliga livsvärdena, värden som 
kan sägas vara av liknande karaktär som dem som avses när man talar om 
folkbibliotekets värdegrund. Ett djupt mänskligt, demokratiskt värde som är 
fristående från men samtidigt beroende av ett ekonomiskt-byråkratiskt system 
eftersom det kulturella värdet inte går att förmedla direkt till folket, enligt 
Vestheim. Han skriver att det finns två vägar för förmedling av kulturella värden: 
antingen via offentlig till halvoffentlig byråkrati eller genom marknaden. De 
förändringar som NPM-rörelsen för med sig i styrningen av offentliga 
verksamheter kan ses som en förlängning av den utveckling som Vestheim och 
Skot-Hansen beskriver, där den ekonomiska rationaliteten vinner mark och där 
näringslivets och marknadens begreppsvärld och villkor bereds utrymme i 
kulturpolitiken. Konkurrensutsättning, avreglering och målstyrning är väsentliga 
delar i NPM och utläggning av offentlig verksamhet på entreprenad är ett led i 
utvecklingen.  
 



41 
 

I intervjuerna med mina informanter framkommer dels deras tankar kring 
folkbibliotekets och folkbibliotekariens uppdrag och betydelse, sett ur ett 
samhällsperspektiv, och dels deras synsätt på samt upplevelser av utläggning av 
folkbibliotek på entreprenad. Dessa har jag redogjort för under avsnitt 7.1-7.2. 
Samtliga informanter framhåller de demokratiska aspekterna av folkbibliotekets 
uppdrag som grundläggande och allra viktigast. Tillgängliggörandet av fri 
information och kultur, i stort, det demokratiska uppdraget hänger tätt ihop med 
det som avses med folkbibliotekets värdegrund. Även de olika yrkesidentiteter 
som informanterna ger uttryck för är huvudsakligen värdegrundsbaserade och 
behandlar den intellektuella sidan av biblioteksarbetet, som utgörs av bland annat 
tillgängliggörande av fri information och kulturarv, kulturupplevelser samt 
litteraturförmedling. Dessa värden är kopplade till Vestheims humanistisk-sociala 
rationalitet och är av djupt mänsklig och kulturell karaktär. Men, som Vestheim 
skriver, kan dessa värden inte förmedlas direkt till folket utan kräver någon form 
av system för förmedling, antingen byråkratiskt och offentligt till halvoffentligt 
eller via marknaden. Vår samtid präglas av NPM-rörelsens idéer och 
tillvägagångssätt för att sköta offentlig verksamhet och detta är något som också 
blir tydligt i informanternas intervjuutsagor. För trots att folkbibliotekarie 1, 2 och 
3 är tydliga motståndare till sådana företeelser som konkurrensutsättning och 
utläggning av folkbibliotek och annan offentlig verksamhet på entreprenad så 
befinner de sig i det kulturpolitiska paradigm som präglas av NPM och att stå 
utanför sin samtid är svårt, om inte omöjligt. NPM är, som namnet antyder, det 
nya sättet på vilket offentliga organisationer styrs – oberoende av om det är en 
privat eller offentlig aktör som står för driften av verksamheten. Även kommunalt 
drivna folkbibliotek styrs efter NPM-rörelsens arbetssätt, exempelvis på sättet de 
arbetar efter målstyrning där kvantitativa parametrar såsom utlån och besöksantal 
lägger grunden för exempelvis vilket anslag för medieinköp biblioteket får. 
 
Offentlig verksamhet idag lånar alltså redan begrepp och arbetsmetoder från 
näringslivet och marknaden, och kommunalt styrda folkbibliotek är inga 
undantag. Konkurrensutsättning och avregleringar möjliggör en sådan driftsform 
som folkbibliotek på entreprenad, men som det framgår från mina informanters 
svar så är dessa biblioteksentreprenader inte de enda folkbiblioteken som påverkas 
av de förändringar som den utveckling som Vestheim beskriver, med en rörelse 
från byråkratisk rationalitet mot ekonomisk rationalitet i kulturpolitiken som 
NPM-rörelsen för med sig. Även här menar jag att det skulle vara positivt med en 
nyansering av den starkt polariserade framställningen av utläggning av 
folkbibliotek på entreprenad och debatten därom. Bland argumenten emot 
utläggning av folkbibliotek på entreprenad hörs bland annat att en sådan 
driftsform skulle öppna dörren för en kommersialisering av folkbibliotekets 
verksamhet och marknaden skulle släppas in i den offentliga sektorn. Vad 
Vestheims teori om kulturpolitiska rationaliteter och redogörelsen för de 
förändringar som NPM-rörelsen för med sig visar är att marknaden redan vunnit 
mark inom det offentliga. Kommunala folkbibliotek är inga neutrala undantag, 
oberoende av och fristående från den ekonomiska rationaliteten i vår samtid.  
 
Man kan även diskutera huruvida de fördelar och möjligheter med utläggning av 
folkbibliotek på entreprenad som uttrycks från dem av mina informanter som är 
positiva till en sådan driftsform, såsom större frihet att forma sin verksamhet eller 
ökad kreativitet, nödvändigtvis skulle vara ett resultat av privat regi, eller om de 
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inte lika gärna skulle kunna uppnås med en traditionell driftsform. I nästa kapitel 
utvecklar jag dessa tankar i relation till tidigare forskning. Sammanfattningsvis 
kan sägas att frågan om utläggning av folkbibliotek på entreprenad – vilka synsätt 
på företeelsen, vilka yrkesidentiteter som de sex informanterna ger uttryck för, 
samt hur dessa kan förstås på en samhällelig nivå – är mer komplicerad och 
mångfacetterad än vad som framgår i debatten i olika BoI-fora och dagspress. 
Mina intervjuer visar sex yrkesverksamma folkbibliotekarier som resonerar 
nyanserat i frågan och som lägger tonvikt vid folkbibliotekets demokratiska roll i 
samhället. Entreprenadbibliotekarie 1 till exempel säger att bara för att den privata 
styrningen fungerar väl på hens arbetsplats behöver det inte betyda att det skulle 
vara en idealisk driftsform för ett annat folkbibliotek. Entreprenadbibliotekarie 1, 
likt ett flertal av de andra informanterna, betonar vikten av en korrekt utförd 
upphandling, där man ser till de kvalitativa mål såväl som tar folkbibliotekets 
värdegrund och demokratiska uppdrag i beaktande. Entreprenadbibliotekarie 1 
menar att vem som driver biblioteket, om det sker i privat eller offentlig regi, inte 
är avgörande, och då i synnerhet inte för synen på den egna yrkesidentiteten. Hen 
säger ”vi har ju vår yrkesstolthet” apropå ett påstående om att ett 
entreprenadbibliotek endast skulle ha ”deckare [och] glassiga romaner” 
(entreprenadbibliotekarie 1), ett yttrande som naturligtvis är öppet för tolkning. 
Jag tolkar det som att hen med ”yrkesstolthet” här åsyftar folkbibliotekariens 
profession ur ett historiskt perspektiv som vi vet sedan den här uppsatsens 
inledande kapitel är starkt präglad av normativa idéer och värderingar kring 
värdegrund, demokrati, oberoende och folkbildning. Min uppfattning är att de sex 
intervjuade folkbibliotekarierna i den här undersökningen har mer gemensamt än 
vad de kanske skulle tro, vad gäller synen på folkbibliotekets och 
folkbibliotekariens uppdrag och den egna professionella identiteten. Det finns 
emellertid de som har den ideologiska övertygelsen att utläggning av offentlig 
verksamhet på entreprenad eller all form av privatisering är negativ, som 
exempelvis folkbibliotekarie 1 och 2 och i vissa avseenden även folkbibliotekarie 
3. De delar inte de övriga informanternas tilltro till en sådan alternativ driftsform 
som folkbibliotek på entreprenad men de förenas i synen på vad folkbiblioteket är 
och bör vara. Sedan hur man gör för att uppnå idealet tycks inte vara avhängigt 
vilken driftsform som folkbiblioteket antar – i vilket fall som helst inte sett till det 
som de sex yrkesverksamma folkbibliotekarierna uttrycker i mitt empiriska 
material. 
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8	  Diskussion	  
 
Den undersökning som jag har genomfört handlar om ett antal yrkesverksamma 
folkbibliotekarier i Sveriges tankar kring utläggning av folkbibliotek på 
entreprenad, hur dessa synsätt kan betraktas i relation till folkbibliotekariernas 
upplevda yrkesidentitet, samt hur synsätten och de upplevda yrkesidentiteterna 
kan förstås på en samhällelig nivå med hjälp av Vestheims teorier kring 
kulturpolitiska rationaliteter. För att sätta min undersökning i ett sammanhang gör 
jag i kapitel 4 av denna uppsats ett antal nedslag i tidigare forskning kring 
privatisering av offentlig verksamhet och utläggning av folkbibliotek på 
entreprenad, samt vilka synsätt när det kommer till dessa företeelser som ryms 
inom BoI-fältet. I det här kapitlet diskuterar jag de resultat som min undersökning 
tagit fram i förhållande till den tidigare forskning som presenteras i kapitel 4. 
 

8.1	  Politiska	  dokument	  och	  debatten	  kring	  folkbibliotek	  på	  entreprenad	  
 
Som framgår i resultatkapitlet av denna uppsats så intar ett antal av mina 
informanter en nyanserad ställning till företeelsen folkbibliotek på entreprenad, i 
alla fall mer nyanserad än de starkt polariserade åsikter som kommer till uttryck i 
debatten i dagspress och diverse BoI-fora. Entreprenadbibliotekarie 1 exempelvis, 
som arbetar på ett folkbibliotek i privat regi, vill inte argumentera för att alla 
folkbibliotek ska ha den driftsformen som hens arbetsplats har. Hen menar att den 
privata styrningen passar väldigt bra just där, men kanske inte skulle passa lika 
bra någon annanstans. Entreprenadbibliotekarie 2 resonerar på liknande sätt. När 
informanterna diskuterar vilka fördelar versus nackdelar som en alternativ 
driftsform såsom utläggning av folkbibliotek på entreprenad framkommer dock 
liknande argument som dem som används i debatten. Hansson och Heedman 
(2004) skriver om hur frågan om privatisering av folkbibliotek har gestaltat sig i 
politiska dokument samt om hur den allmänna opinionen kring frågan sett ut, och 
menar att ”ökad effektivitet, kreativt nytänkande och kostnadsminskningar” är 
exempel på fördelar med utläggning av folkbibliotek på entreprenad (s. 43). 
Snabbare beslutsvägar med mindre formaliserade beslutsprocesser och plattare 
organisationer är ytterligare fördelar, skriver författarna. Dessa fördelar kommer 
till uttryck även hos mina informanter: från entreprenadbibliotekarie 1 och 2 samt 
folkbibliotekarie 4 och till viss del även folkbibliotekarie 3. De nackdelar, eller 
risker, som Hansson och Heedman (2004) utläser i sin undersökning är bland 
annat ”ifrågasatt neutralitet, fragmentisering av verksamheten och svårigheter 
rörande intressenter och faktiska kostnader” (s. 44). Även här ekar mina 
informanters farhågor, i alla fall ifrån dem som ser mer problem än möjligheter 
med en alternativ driftsform såsom utläggning av folkbibliotek på entreprenad. Ett 
exempel på detta är när folkbibliotekarie 3 uttrycker en oro för att biblioteket 
skulle bli mer kommersialiserat vid en privat styrning eftersom man skulle behöva 
anpassa bestånd, föreläsningar och så vidare efter marknadens villkor. 
Folkbibliotekarie 3 är också rädd att bibliotekariernas unika kompetens skulle 
urholkas vid en sådan driftsform, och deras roll skulle bli mer den av säljare och 
som skulle kunna innebära skäl att ifrågasätta verksamhetens neutralitet. 
 
I Danielssons (2011) granskning av hur privatiseringsdebatten såg ut under hösten 
2010 och våren 2011 framkommer två övergripande definitioner av 
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folkbiblioteket som är intressanta i relation till mitt empiriska material: dels en 
humanistisk och traditionell definition av biblioteket som folkbildare, 
demokratifrämjare och kvalitetsupprätthållare och dels en definition som vänder 
sig emot den traditionella vilken uppfattas som daterad (s. 22). I den senare 
definitionen är biblioteket i högre grad beroende samt påverkat av samhälleliga 
förändringar. Danielsson konstaterar alltså att det inte råder konsensus kring vad 
folkbiblioteket är eller bör vara i de debattartiklar som hon har granskat. Kanske 
går dessa båda definitioner att spåra i vad som till en början kan se ut som en 
unison definition av vad folkbiblioteket är bland mina informanter. Danielsson 
urskiljer två huvudsakliga diskurser i sin granskning: den värdegrundsbaserade 
diskursen och den marknadsliberala diskursen, där den förra ”betonar demokrati, 
jämlikhet, folkbildning och vikten av en verksamhet fri från kommersiella 
intressen” (s. 23) och där man också finner ett starkt motstånd mot privatisering. 
Även i den senare diskursen betonas demokrati, men då i form av valfrihet och en 
fri marknad. Här handlar det alltså om en ideologisk skillnad i sättet på vilket man 
betraktar begreppet demokrati. Detta är intressant i relation till min undersökning, 
där samtliga informanter betonar folkbibliotekets demokratiska uppdrag som 
verksamhetens kärna, men där hälften är för en sådan driftsform som utläggning 
av folkbibliotek på entreprenad och hälften är huvudsakligen emot en sådan 
driftsform. Talar mina informanter om samma sak när de säger att folkbibliotekets 
kärna ligger i de demokratiska aspekterna? Vad lägger de för idéer och värden i 
begreppet demokrati? Sådana fråga vore intressant att utforska vidare, i relation 
till vad som framkommit i min undersökning och vad som framkommer i 
Danielssons granskning.  
 

8.2	  NPM,	  Donahue	  och	  folkbiblioteket	  
 
Bland mina nedslag i tidigare forskning är det i Garpland och Mattssons (2011) 
undersökning som de förändringar som NPM-rörelsen fört med sig framträder 
allra tydligast, då författarna granskar hur Nacka kommun styr sina bibliotek i 
offentlig och privat regi. Författarna vill se hur biblioteken tolkar samt 
implementerar de krav som kommunen ställer för att få driva ett bibliotek, och de 
undrar också om det finns någon skillnad i synsätt mellan biblioteken när det 
kommer till bibliotekets samhälleliga uppdrag. Nacka kommun har länge arbetat i 
NPM-anda och en stor del i detta arbete är friheten för verksamheter att själva 
utforma driften efter de mål och krav som kommunen sätter. Det är detta som 
kallas målstyrning. Bland mina informanter är det en del som talar om detta sätt 
att styra och utvärdera offentlig verksamhet. Folkbibliotekarie 1, exempelvis, är 
skeptisk till företeelsen och tar upp folkbibliotekets verksamhets exceptionella 
svårmätbarhet. Hen menar att det inte går att skapa en rättvis modell för 
utvärdering om man nu bestämmer att verksamheten ska drivas på entreprenad, 
och då är det svårt att ens erbjuda ett företag att ta över driften. Om det inte går att 
mäta och utvärdera verksamheten på ett effektivt och kvalitativt sätt, hur ska man 
då kunna arbeta mot att möta kommunens uppsatta mål för biblioteksverksamhet, 
som ofta är av kvalitativ karaktär? Folkbibliotekarie 1 menar att det då landar i att 
man använder sig av kvantitativa mått istället och tittar på utlån, besöksantal och 
så vidare: parametrar som egentligen inte säger så mycket om kvaliteten på 
verksamheten. 
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Donahue (1992) skriver i början av 1990-talet om privatisering av allmännyttig 
verksamhet, och menar att valet mellan att driva en verksamhet offentligt eller på 
entreprenad vilar på ett antal frågeställningar, däribland går verksamheten och 
utförandet att utvärdera? Och går produkten att definiera? Vad som är 
folkbibliotekets produkt går att diskutera, men om vi säger att produkten är 
detsamma som målen för verksamheten, till exempel läsfrämjande eller en 
utvidgning av demokratin eller liknande så är svaret att produkten är mycket 
svårdefinierbar. Även om produkten går att definiera så är det mycket komplicerat 
att ta reda på om exempelvis en ökad läsförståelse hos tonåringar är 
folkbibliotekets förtjänst. Att döma av det som folkbibliotekarie 1 tar upp, om 
verksamhetens svårmätbara natur och av det som Donahue skriver borde 
folkbiblioteken alltså inte vara föremål för privatisering eller utläggning av 
verksamheten på entreprenad. Ändå händer det, exempelvis som i Nacka, där tre 
av kommunens sex folkbibliotek drivs på entreprenad. I utredningen om 
entreprenad som driftsform från 1994 skriver Statens kulturråd att 
folkbibliotekens själva natur, den ideologiska värdegrunden som verksamheten 
bygger på, medför en begränsad handlingsfrihet för eventuella entreprenörer. 
Eftersom bibliotekets tjänster är och skall vara avgiftsfria så är marknaden mindre 
lukrativ för entreprenörer och företag där den ideologiska styrningen ofta är 
anpassad efter marknadens krafter och incitament (Statens kulturråd, 1994, s. 8). 
Nästan 20 år senare granskade Svensk biblioteksförening frågan om 
biblioteksentreprenader i Sverige med syfte att ta fram argument och underlag till 
föreningens styrelse för ett ställningstagande i frågan (Svensk biblioteksförening, 
2011). Undersökningen resulterade i en rapport där Svensk biblioteksförening 
varken tar ställning för eller emot utläggning av folkbibliotek på entreprenad, och 
där upphandlingen och det upphandlingsdokument som upprättas istället ses som 
det centrala. Denna utveckling, från Donahues rekommendationer om vilka 
allmännyttiga verksamheter som kan drivas i privat regi och Statens kulturråds 
utredning om samt inställning till biblioteksentreprenader, till det varken positiva 
eller negativa ställningstagandet i frågan från Svensk biblioteksförening har delvis 
sin förklaring i de förändringar som NPM-rörelsen har fört med sig. Det har skett 
en förskjutning av perspektiven när det gäller styrning, kontroll och utvärdering 
av all offentlig verksamhet som har medfört att sådana verksamheter som inte var 
föremål för utläggning på entreprenad i början av 1990-talet idag är det. Denna 
förskjutning har sin upprinnelse i de förändringar som Vestheim och Skot-Hansen 
beskriver och kan förstås som det nya sättet att styra offentliga verksamheter, med 
andra ord, de förändringar som NPM-rörelsens tankar och idéer, lånade från 
näringslivet, innebär. 
 

8.4	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
 
Undersökningen som den här uppsatsen redogör för går att utveckla vidare på 
åtskilliga sätt. Min undersökning har endast inkluderat yrkesverksamma 
folkbibliotekarier. Det vore intressant att också tala med exempelvis beslutsfattare 
och politiker på regional och nationell nivå, eller för all del bibliotekets 
användare. Hur påverkar en alternativ driftsform såsom utläggning av 
folkbibliotek på entreprenad deras föreställningar och upplevelser av biblioteket? 
Vilka fördelar versus nackdelar ser de med en sådan styrning, i kontrast till en 
offentlig styrning av verksamheten? Sådana frågor är alltjämt intressanta och 
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relevanta och skulle kunna ta avstamp i min undersökning. Undersökningen skulle 
även kunna vidareutvecklas genom att inkludera fler alternativa driftsformer, 
alternativt lägga större fokus vid en komparativ granskning mellan folkbibliotek 
som drivs på entreprenad och folkbibliotek i offentlig drift. 
 
En annan aspekt av min undersökning som skulle kunna utforskas vidare är det 
professionsteoretiska perspektivet. Även här skulle man kunna inkludera fler 
driftsformer, och eventuellt också göra en komparativ studie för att undersöka hur 
synen på den egna yrkesidentiteten påverkas av olika parametrar. 
 
Ytterligare ett spår att följa skulle kunna vara en analys av informanternas syn på 
folkbibliotekets värdegrund. Som det framkommer i min undersökning går mina 
informanters övertygelse om att folkbibliotekets huvudsakliga uppdrag är att 
utvidga och främja demokratin i form av exempelvis tillgängliggörandet av fri 
information hand i hand med vad bland andra Hansson (1998) och Audunson 
(1997) menar är grundvalarna i begreppet folkbibliotekets värdegrund. Det tycks 
tyda på att de sex informanterna har en traditionell uppfattning om vad 
folkbiblioteket är och har varit. I informanternas svar på de övriga frågorna skönjs 
dock en del diskrepanser. Talar de om samma sak när de talar om exempelvis att 
främja demokrati? Betyder demokrati samma sak för folkbibliotekarie 2 som för 
folkbibliotekarie 4 till exempel? En sådan begreppsanalys skulle ge en djupare 
förståelse för mina informanters svar och skulle vara en intressant utveckling av 
min undersökning. 
 
Som avslutande ord kan sägas att min undersökning har gett ett antal svar men 
också öppnat upp för ytterligare frågor. Intervjuerna med sex yrkesverksamma 
folkbibliotekarier visar på att frågan om utläggning av folkbibliotek på 
entreprenad är omstridd och angelägen och något som rör upp känslor. Mina 
informanter har alla en åsikt om biblioteksentreprenader, likt debatten i dagspress 
och BoI-fora hade gett mig föraningar om, men jag förvånades av informanternas 
nyanserade ton och ödmjukhet inför frågan – något som jag saknar när jag läser 
debattinläggen och artiklarna som behandlar ämnet. Jag inser förstås att denna 
avsaknad av nyanser eventuellt är motiverat med tanke på debattformatet som ju 
är polariserande och inte gärna talar i gråskalor, men likväl, diskussionen skulle 
må bra av en nyansering. Ett faktum som kanske gäller för alla samhällsdebatter – 
saker och ting är sällan svart eller vitt. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



47 
 

Källförteckning	  
 
 
Almqvist, R. M. (2006). New public management: NPM : om 
konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. 1. uppl. Malmö: Liber 
 
Audunson, R. (1997). Between professional field norms and environmental 
change impetuses: A comparative study of change processes in public libraries. 
Ett paper från: 63rd IFLA General Conference - Conference Programme and 
Proceedings - August 31- September 5, 1997. Hämtad 2015-04-03, från 
http://archive.ifla.org/IV/ifla63/63audr.htm  
 
BiS styrelse. (2007). Bibliotek med alternativa driftsformer – en sammanställning. 
(Lena Lundgren, ansvarig utgivare). Hämtad 2014-04-03, från 
http://foreningenbis.com/arkiv/bibliotek-med-alternativa-driftsformer/  
 
Borg, B. (2007, häfte 4). Fyra skäl för och ännu fler mot: vad är ett bibliotek på 
entreprenad – och kan det vara bra? Bibliotek i Samhälle, häfte 4, 18-19 
 
Bostedt, G. (1995). Bibliotek på entreprenad: medborgarna och 
biblioteksverksamheten i Åre kommun : en studie av förändrade kommunala 
verksamhetsformer. Härnösand: Mitthögskolan 
 
Bryman, A. (2008). Social research methods. 3. ed. Oxford: Oxford University 
Press 
 
Carlsson, H. (2009). Vad sägs om en förändring? – En diskursanalys av hur 
privatisering av bibliotek framställs i Biblioteksbladet (Magisteruppsats). Borås: 
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Tillgänglig: 
http://bada.hb.se/handle/2320/5281  
 
Danielsson, T. (2011). ”Bokpallar i en stormarknad” eller ”Biblioteket i Babel”- 
vart är vi på väg? En diskursanalytisk studie av privatiseringsdebatten hösten 
2010-våren 2011 (Kandidatuppsats). Borås: Bibliotekshögskolan, Högskolan i 
Borås. Tillgänglig: http://bada.hb.se/handle/2320/8287  
 
Denscombe, M. (2004). Forskningens grundregler: samhällsforskarens handbok i 
tio punkter. Lund: Studentlitteratur 
 
Donahue, J. D. (1992). Den svåra konsten att privatisera. 1. uppl. Stockholm: 
SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle) 
 
Esaiasson, P. (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad. 3., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 
 
Garpland, M. & Mattsson, E. (2011). Bibliotek i förändring: en fallstudie av 
folkbibliotek i Nacka kommun (Kandidatuppsats). Stockholm: Institutionen för 
ekonomi och företagande, Södertörns högskola. Tillgänglig: 
http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A516869&dswid=682  
 



48 
 

Hansson, J. (1998). Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie. 
Lic.-avh. Göteborg : Univ.. Borås. 
 
Hansson, J. (2005). Det lokala folkbiblioteket: förändringar under hundra år. 
Linköping: Mimer, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet 
 
Hansson, J. & Heedman, J. (2004). Privatisering av folkbibliotek skildrat i 
politiska dokument under 1990-talet (Magisteruppsats). Borås: 
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Tillgänglig: 
http://bada.hb.se/handle/2320/1120  
 
Höglund, L. & Wahlström, E. (2011). Bibliotek och läsande mellan digitala och 
fysiska media. I Holmberg, S., Weibull, L., & Oscarsson, H. (Red.), 
Lycksalighetens ö : SOM-undersökningen 2010 (s. 299-313). Göteborg: SOM-
institutet, Göteborgs universitet  
 
Karlsson, P. (2011). Framtidsutsikter: arbetsmarknaden för akademikeryrken år 
2016 : [november 2011]. Stockholm: SACO 
 
Kungliga biblioteket. (2015a). Bibliotek 2014. Offentligt finansierade bibliotek. 
Hämtad 2015-09-10, från 
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2015/05/Rapport_Bibliotek2014.pdf 
 
Kungliga biblioteket. (2015b). Biblioteksplanernas aktualitet 2015. Kommunala 
bibliotek. Hämtad 2015-09-20, från 
http://www.kb.se/dokument/Biblioteksatatistik/Biblioteksplanernas%20aktualitet
%202015.pdf 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009a). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009b). InterViews: learning the craft of qualitative 
research interviewing. 2. ed. Los Angeles: Sage Publications 
 
Lundgren, L. (2010, häfte 4). Debatten om bibliotek på entreprenad hösten 2010 
på BIBLIST och i pressen. Bibliotek i samhälle, häfte 4, 31 
 
Lundqvist, L. J. (1997). Privatisering – varför och varför inte? I Rothstein, B. & 
Bergström, T. (Red.), Politik som organisation: förvaltningspolitikens 
grundproblem (s. 246-272). 2., [utök.] uppl. Stockholm: SNS (Studieförb. 
Näringsliv och samhälle)  
 
Magnusson, L. (1996). Sveriges ekonomiska historia. Stockholm: Tiden/Athena 
 
Nolin, J. (2013, 2 september). Qualitative research traditions. Powerpoint-
presentation, publicerad tillsammans med ljudinspelning 2 september 2013. 
Borås: Högskolan 
 
Nässén, T. (2010, 20 december). Felaktig bild av utförsäljningen. Biblioteken 
kvar i kommunens ägo. Dagens Nyheter. Hämtad 2014-05-15, från  



49 
 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/tobias-nassen-felaktig-bild-av-
utforsaljningen-biblioteken-kvar-i-kommunens-ago/  
 
Rolfer, B. (2008). Stat till salu: om försäljning, bolagisering, privatisering och 
nedskärning. Stockholm: Premiss i samarbete med Fackförbundet ST 
 
Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2011). Interaction design: beyond human-
computer interaction. 3. ed. Chichester: Wiley 
 
Schreiber, T. (2006). Bibliotekarprofessionen siden 1960’erne. I Schreiber, T., & 
Elbeshausen, H. (Red.), Bibliotekarerne: en profession i et felt af viden, 
kommunikation og teknologi (s. 15-46). 1. udg. Frederiksberg: Forlaget 
Samfundslitteratur  
 
Skot-Hansen, D. (1999, häfte 1). Kultur til tiden: strategier i den lokale 
kulturpolitik. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, häfte 1, 7-27 
 
Sundin, O. 2003. Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av 
sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. Diss. Göteborg : 
Univ., 2003. Borås. 
 
Sundin, O. (2004, häfte 7:2). Användarundervisning inför informationssökning i 
yrkeslivet: en kunskapsöversikt. Human IT, häfte 7:2, 265-321 
 
Svensk biblioteksförening. (2011). Om bibliotek på entreprenad. Hämtad 2014-
05-15, från http://www.biblioteksforeningen.org/material/bibliotek-pa-
entreprenad/  
 
Söderling, F. (2010, 10 december). Nacka säljer ut sina bibliotek. Dagens nyheter. 
Hämtad 2014-05-15, från http://www.dn.se/sthlm/nacka-saljer-ut-sina-
bibliotek%5C  
 
Thente, J. (2010, 14 december). När det gäller våra bibliotek så skall 
privatiseringsivrarna hålla sina skitiga små fingrar därifrån. Dagens Nyheter. 
Hämtad 2014-05-15, från http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/jonas-thente-
nar-det-galler-vara-bibliotek-sa-skall-privatiseringsivrarna-halla-sina-skitiga-sma-
fingrar-darifran/  
 
Unesco. (2006). Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest. Stockholm: 
Svenska unescorådet  
 
Vestheim, G. (1995). Kulturpolitikk i det moderne Noreg. Oslo: Det Norske 
Samlaget 
 
Vestheim, G. (1997). Fornuft, kultur og velferd: ein historisk-sosiologisk studie av 
norsk folkebibliotekpolitikk. Diss. Göteborg : Univ. Oslo. 
 
Vestheim, G. (2007). Offentliga kulturinstitutioner – mellan beroende och 
autonomi. Ett paper från: Den tredje nordiske konferansen om 
kulturpolitikkforskning, 23 – 24 augusti, 2007. Borås: Högskolan i Borås 



50 
 

 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet  
 
Weber, M. (1983). Ekonomi och samhälle: förståendesociologins grunder. 1, 
Sociologiska begrepp och definitioner. Ekonomi, samhällsordning och grupper. 
Lund: Argos 
 
Wettmark, L. (2005, häfte 1). När blir kulturpolitik illojal konkurrens? Bibliotek i 
Samhälle, häfte 1, 24-27 
 
Wildemuth, B. M. (2009). Applications of social research methods to questions in 
information and library science. Westport: Libraries unlimited 
 
Ørom, A. (1993, nr 39). Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og 
arbejdsorganisering. Biblioteksarbejde, nr 39, 37-43 
 
 

Empiriskt	  material	  
 
Intervju 2014-04-10 entreprenadbibliotekarie 1  
  
Intervju 2014-04-10 entreprenadbibliotekarie 2  
 
Intervju 2014-04-24 folkbibliotekarie 2 
 
Intervju 2014-04-25 folkbibliotekarie 3 
 
Intervju 2014-05-14 folkbibliotekarie 1 
 
Intervju 2014-05-14 folkbibliotekarie 4  
  
 



 
 

Bilaga	  1	  
Intervjuguide  
 
 
Jag skulle gärna vilja vet lite mer om din bakgrund – hur länge har du arbetat som 
bibliotekarie? 
Hur länge har du jobbat på [bibliotekets namn]? 
Vilka är dina huvudsakliga uppgifter på [bibliotekets namn]? 
 
Folkbibliotekets roll 
Vad anser du vara folkbibliotekets huvuduppdrag, ur ett samhällsperspektiv?  
Hur ser du att det kommer till uttryck i ditt dagliga arbete på [bibliotekets namn]? 
 
Folkbibliotek på entreprenad 
Vilka fördelar ser du med en alternativ driftsform såsom folkbibliotek på 
entreprenad? 
Ser du några begränsningar eller problem med en alternativ driftsform såsom 
folkbibliotek på entreprenad? 
 
Folkbibliotekariens yrkesroll 
Hur skulle du definiera folkbibliotekariens yrkesroll? 
Har du upplevt någon förändring i yrkesrollen under dina år som bibliotekarie? 
Tror du att bibliotekets driftsform påverkar yrkesrollen? 
Vilka fördelar för yrkesrollen ser du med en alternativ driftsform, såsom 
folkbibliotek på entreprenad? 
Ser du några begränsningar eller problem för yrkesrollen med en alternativ 
driftsform? 
  
Avslutning 
Avslutningsvis, är det något du vill tillägga som vi inte har pratat om under 
intervjun? 
Av det vi talat om, är det något som du vill betona eller som du tycker bör lyftas 
fram särskilt? 
Vill du ta del av/kontrollera utskriften när intervjun har transkriberats?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga	  2	  
Brev till bibliotekschefer 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Annica Lindberg och jag är student vid Bibliotekshögskolan i Borås, 
där jag läser sista terminen på masterprogrammet i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Denna sista termin ägnas åt ett examensarbete som så 
småningom skall resultera i en masteruppsats. Mitt arbete utformas som en 
undersökning av folkbibliotekariens yrkesroll i tider av samhällelig förändring.  
 
Fokus ligger på strukturella och politiska förändringar, såsom de kommer till 
uttryck i nya driftsformer för folkbiblioteksverksamhet. Utläggning av offentlig 
verksamhet på entreprenad är ett aktuellt ämne, och debatten kring privatisering 
av kommunala folkbibliotek aktualiserades i och med utvecklingen på Nackas 
folkbibliotek för ett par år sedan. Tidigare exempel av folkbibliotek i privat regi 
finns även, bl a i Hällefors kommun där folkbiblioteket har drivits privat i över 20 
år.  
 
Jag vill med min studie undersöka närmare hur yrkesverksamma folkbibliotekarier 
ser på dessa strömningar inom fältet, i relation till den egna yrkesrollen. 
Undersökningen är delvis utformad som en intervjustudie, till vilken jag nu söker 
informanter. Jag är mån om att knyta deltagare från bibliotek med olika 
driftsformer till arbetet, såväl alternativa driftsformer som mer konventionella, för 
att få en nyanserad och rik bild av hur frågan uppfattas av bibliotekarier idag.  
 
Ser du, som bibliotekschef, att någon eller några (1-2) bibliotekarie(r) från 
[bibliotekets namn] kan ha möjlighet att delta i min studie? Intervjuerna beräknas 
ta ca 1 timme, och kommer att genomföras på informantens arbetsplats, om inget 
annat önskas. Samtalet kommer i första hand att kretsa kring följande teman: 
folkbibliotekets uppdrag, folkbibliotekariens yrkesroll och identitet, folkbibliotek 
på entreprenad och andra alternativa driftsformer, samt tankar kring begreppet 
kvalitet. 
 
Svara gärna innan den 14 mars, så bokar jag in intervjutillfälle(n) med 
intresserade deltagare. Intervjuerna kommer att äga rum under slutet av mars, 
samt under april månad. Er medverkan betyder mycket för mig och mitt 
examensarbete, och jag hoppas på ett positivt svar! 
 
Hälsningar 
Annica Lindberg 
 
Kontaktuppgifter 
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E-post: annicalindberg@hotmail.com E-post: jenny.lindberg@hb.se 
 
 


