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Ett forskningsbibliotek skapar sin identitet 

Inledning 
Att vara lyhörd för användarnas behov och anpassa bibliotekets tjänster efter deras 
förväntningar har blivit ett mantra inom biblioteksutveckling. Biblioteken måste hänga med 
och vända sig utåt. Men vad gör vi om användarna inte vill ha det utvecklingsorienterade 
biblioteket? Jonas Thentes går in sin krönika i DN i samband med Bok- och biblioteksmässan 
2010 hårt åt bibliotekarier som han tycker lämnat böckerna för it-vågen.  

De mest hårdföra nätaficionados nu för tiden är de svenska bibliotekarier och utredare som 
leder IT-projekt och tillbringar mycket tid på IT-kurser, IT-seminarier och IT-konferenser. De 
talar om sina uppdragsgivare (det vill säga biblioteksbesökarna) som ”användare” och 
fnyser åt fysiska böcker – som de karaktäriserar som dammiga.1 

 Betyder det att vi i användaranpassningens namn skall backa och damma av våra böcker?2 
Vad har vi för uppdrag och vad vill vi själva med vår verksamhet? Att fråga användarna vad 
de vill ha är viktigt men vi måste också veta vad vi vill stå för i grunden. Om vi formulerar 
vår egen identitet kan vi lyssna och bidra i mötet med användarna. Folkbibliotekens roll i 
samhället debatteras flitigt i media, men i deras skugga söker forskningsbiblioteken sin 
identitet. Den här artikeln handlar om hur vi på Södertörns högskolebibliotek söker och 
formulerar vår identitet som en utgångspunkt i formandet av en strategi för verksamheten.  

                                                 
1 Thente, Jonas (2010). 
2 Se t.ex. Kåring Wagmans rapport som visar att det finns ett glapp mellan bibliotekspersonalens och 
användarnas önskade prioriteringar i folkbibliotekens verksamhet. Kåring Wagman, Anna (2011). 
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Frågeställningar 
Behovet av att diskutera vår identitet och formulera vad vi vill stå för väcktes framförallt i 
sammanhang där vi tvingades till vägval vid utveckling eller skapande av nya tjänster. 
Södertörns högskolebibliotek har sedan högskolans start 1994 ofta internt benämnts 
”högskolans hjärta” 3, och varit en uppskattad och inkännande institution som arbetar för att 
våra forskare, lärare och studenters behov och förväntningar på oss skall uppfyllas. Vi kom 
till en punkt i verksamhetsutvecklingen där vi behövde ett konsekvent förhållningssätt och där 
användarnas behov och önskemål, inte sällan motstridiga, inte räckte till som utgångspunkt 
för utvecklingsarbetet.   

För att komma vidare krävdes att vi som bibliotek inledde en diskussion om vår egen 
identitet, vad vi vill stå för.  Hur kan vi utifrån vårt sammanhang formulera värden som vi vill 
skall ingå i vår identitet och som blir levande i verksamheten? Kan vi låta arbetet växa fram 
där behov finns och knyta ihop en strategisk nivå med ett arbete i den löpande verksamheten? 
Vilka är våra viktigaste sammanhang och hur ser dessas identiteter ut? Kan diskussionen om 
de värden vi vill stå för utgöra ett stöd, en plattform, i vår strategi och verksamhetsutveckling?  

Teoretiska utgångspunkter 
Begreppet identitet är svårfångat och används på olika sätt i skilda akademiska discipliner. 
Joacim Hansson för en inledande diskussion kring begreppet i sin bok Libraries and identity. 
Hansson arbetar med ett institutionellt identitetsbegrepp som bygger på en professionell 
identitet i mötet mellan normer, värderingar och verktyg.  

By looking into the relationship between these concepts we can form a basis for the 
discussion of library identity, not the library primarily as an individual organization, but as 
an institution.4 

Den identitet som denna artikel fokuserar på, är en självdefinierad identitet för en enskild 
organisation. Begreppet ”organisationsidentitet” används inom företagsekonomi.5  

”Organisationskultur handlar om hur man gör saker. Organisationsidentitet om vad man står 
för”, säger Peter Hagström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan.6 

På vårt bibliotek är det vår organisationsidentitet, vad vill vi stå för, som vi vill arbeta med. 
Tanken är att identiteten formulerad i ett antal värden skall kunna omsättas i olika 
sammanhang i verksamheten och utgöra grunden till ett strategiskt arbete. En självformulerad 
och självvald organisationsidentitet som formas i ett sammanhang. De institutionella 
identiteter som vi verkar i påverkar oss och vi dem. De två mest centrala institutionella 
sammanhangen för oss är Universitets- och högskolesektorn och Biblioteksväsendet.  

                                                 
3 Att vara serviceminded och svara på de förväntningar som fanns hos användarna var en medveten strategi vid 
tillblivelsen av biblioteket, se Schmidt, Henrik & Åkerberg, Anna (2000).  Ny form för framtiden?: 
uppfattningar om identiteten hos de nya högskolebiblioteken i Malmö och på Södertörn . Examensarbete. Se 
även Sinikara (2011), s.91.  
4 Hansson (2010), s. 3. 
5 Se t.ex. Rometch, Markus (2008).  
6 Heldmark, Thomas (2009).  
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Metod och disposition 
I artikeln nedan kommer jag att utgå från ett teoretiskt resonemang kring vår 
identitetsformulering  med utgångspunkt  i vårt förhållande  till främst Universitets- och 
högskolesektorn och biblioteksväsendet i stort i Sverige. Jag kommer att diskutera KB:s nya 
uppdrag och den syn på biblioteksväsendet som en samlad enhet med gemensamma intressen. 
Med detta som utgångspunkt skall jag sedan berätta om hur vi arbetat och arbetar med att 
formulera våra värden, vad vi vill stå för som grunden till vår identitet på Södertörns 
högskolebibliotek.  

Biblioteksväsendet och medborgarperspektivet  
KB har sedan årsskiftet 2011 ett nationellt uppdrag för den samlade bibliotekssektorn i 
Sverige. Det innebär att samordningsuppdraget utvidgas från att omfatta 
forskningsbiblioteken till att även omfatta bl.a. kommunbiblioteken. Det sammanlänkande 
kittet mellan de olika bibliotekstyperna är användarna. ”Behovet av samverkan och 
samordning inom det allmänna biblioteksväsendet har ökat genom att biblioteksresurser, 
oavsett finansiär, av användarna betraktas som en gemensam resurs. Detta har aktualiserat 
behovet av en central biblioteksmyndighet.”7  

Jag menar att detta är en mycket begränsad analys som stämmer till viss del men som inte ser 
hela komplexiteten i verksamheterna och sammanhangen. ”Användaren” kan delas in i en 
mängd disparata målgrupper med olika behov. Mycket av det vi gör som forskningsbibliotek 
kan inte betraktas som en gemensam biblioteksresurs. På Södertörnshögskolebibliotek har vi 
t.ex. en stor undervisningsdel integrerad i den övergripande utbildningen och kvalitetsarbetet 
på högskolan, vi har forskarstöd till högskolans forskare, vi tar fram en publikationsdatabas 
etc. Vi har öppet för alla, det stämmer och vi lånar ut tryckta böcker till alla, men 
användningen av e-resurser är av avtalstekniska skäl inte lika tillåtande. På samma sätt har 
folkbiblioteken en stor verksamhet som inte är riktad till forskningsbibliotekets målgrupper. I 
den plan för nya uppdraget som kom 2010 säger man sig utgå från ”medborgarperspektiv och 
inte institutionsperspektiv”. Användaren bryr sig inte om vem som driver biblioteket. Inte så 
stor skillnad.”8 Fjärrlåneutredningen från 2010 utgår från samma användarperspektiv-logik: 
”Visionen för mediesamarbetet är att alla invånare ska ha samma tillgång till information, på 
samma villkor, oavsett vilket bibliotek hon väljer att använda”.9 Logiken är att eftersom 
”användarna” ser bibliotek som bibliotek oavsett organisation så är det samma sak. Att såväl 
folk-, forsknings- som skol- och sjukhusbibliotek har en djupare kompetens och bredare 
verksamhet än den generelle användaren känner till tror jag att vi är överens om inom 
branschen. Att bygga upp samordningsverksamhet enbart utifrån användaren som den 
sammanhållande länken innebär stora begränsningar och att man undviker att ta i frågan om 
organisationskulturer och institutionella identiteter som skall mötas. Steget från att säga att 
vår verksamhet skall vara anpassad efter användarnas behov till att bygga bibliotekens 
identitet och samordning på en heterogen grupp av användares uppfattning om vad ett 
bibliotek skall vara är stort. Vem är ens denne ”användare” - en ”genomsnittlig medborgare”? 

                                                 
7 ”Plan för utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet” (2010), s.6. 
8 Citat Gunilla Herdenberg, Kungl. biblioteket   Framsidan (2010). 
9 Johansson, Anette, (2010) ”Lätta att hitta, lätt att låna”, s.4. 
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Är inte risken att i en tid när vi som bibliotek behöver spetsa vår kompetens istället fokuserar 
på att hitta minsta gemensamma nämnare? 

Demokrati, bildning och service 
Det andra institutionella sammanhanget som forskningsbibliotekens identitet bygger på är 
våra huvudmän, lärosätena. Universitets- och högskolebiblioteken integreras allt mer med 
sina respektive huvudmän och verkar i den akademiska lärande och forskande miljön. Nya 
tjänster och nya roller utvecklas. Forskningsbiblioteken har en fot i identiteten ”bibliotek” 
men den andra foten står stadigt i universitetsmiljön. På ytan sammanfaller en del av de 
traditionella uppgifterna, men förutsättningarna för verksamheterna ser olika ut. 
Forskningsbiblioteken har tydliga målgrupper och tydlig verksamhet att stödja, 
folkbiblioteken har en stor, bred målgrupp och ett historiskt, demokratiskt uppdrag.  

En viktig skillnad: folkbibliotekets legitimitet vilar av tradition på ideologiska grunder där de 
svaga grupperna i samhället genom biblioteket får möjlighet att nå social förändring. 
Högskolans bibliotek står på instrumentell grund och syftar till att ge individen de redskap 
den behöver för att genomföra sina studier eller sin forskning.10  

Samtidigt vill jag säga att den ideologiska grund som folkbiblioteken står för inte ligger långt 
från de ideal av kritiskt tänkande som en grund för bildning som finns inom 
universitetssektorn. Kaisa Sinkaras undersöker i sin forskning universitets- och 
högskolebiblioteken i förhållande till det lärosäte de tillhör. Genom bl.a. bibliotekariers egna 
berättelser har hon silat fram ett antal värden som hon menar är genomgående. Hon jämför en 
allmän biblioteksvärdegrund11 med den värdegrund Helsingfors universitet formulerat. Hon 
menar att universitetsvärlden och biblioteksvärlden till stora delar har gemensam 
värdegrund.12  

Universitetsvärlden betonar kritiskt förhållningssätt och sanning, biblioteken intellektuell frihet och fri 

tillgång till information och vetenskap. Båda betonar bildningens betydelse.13 

De stora skillnaderna i värden mellan universtitesvärlden och biblioteksvärlden menar 
Sinikara är konkurrens och service. Hon menar att konkurrens hör till universitetet som 
vetenskaplig institution även om det inte direkt uttrycks och service är biblioteksvärldens 
kärnvärde.”Service” som kärnvärde är något vi har diskuterat mycket på Södertörns 
högskolebibliotek. I vissa delar av vår verksamhet är vi snarare en del av lärandeprocesserna 
på högskolan och integrering är ett mer adekvat värde än service. I andra delar av 

                                                 
10 Söderberg, Fia (2005).  ID: på spaning efter folkbibliotekets identitet . Paper presenterat vid konferensen 
”Mötesplats inför framtiden”, s. 4. 
11 Sinikara (2011), s.91. “De äldsta etiska reglerna för bibliotekarier skrevs i USA redan i början av 1900-talet. 
Michael Gorman, biblioteksexpert som varit verksam i Storbritannien och USA, har studerat värdegrundens 
oföränderlighet i synnerhet i spänningsfältet mellan två västerländska värden som är individuell frihet och 
gruppens/samhällets välfärd. Dessa måste omvärderas av varje generation. Gorman analyserar fyra författares 
(Ranganathan 1963, Shera 1973, Rothstein 1968 och Finks 1989) uppfattning om biblioteksvärldens kärnvärden 
och komprimerade dem i bibliotekariens kärnvärden i åtta punkter.” Sinikaras källa: Gorman, Michael (2000). 
Our enduring values: librarianship in the 21st century. Chicago, IL, 16–28. 
12 Sinikara (2011) s. 91.  
13 Sinikara (2011) s.91. 
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verksamheten är service som kvalificerat stöd till forskning och undervisning ett adekvat 
begrepp.  

Forskningsbibliotekens uppdragsgivare är universitet och högskolorna och målen för vår 
verksamhet måste i första hand följa våra huvudmäns inriktning och prioriteringar. Det finns 
gemensamma nämnare i institutionella identiteter mellan universitets- och högskolebibliotek 
och folkbibliotek, men tillämpningen och inriktningen och den verksamhetsnära, 
målgruppsanpassade verksamheten skiljer sig mellan sektorerna på flera punkter. Nationella 
mål för den samlade biblioteksverksamheten i Sverige kan inte bli annat än mycket 
övergripande och frågan är om de kan bli meningsfulla.14   

Vad vill högskolans hjärta?  
Vi har under ett drygt år låtit arbetet med att stärka vår identitet finnas med i utvecklingen av 
vår verksamhet. Identitetsarbetet är inte ett projekt med ett fastställt slutdatum utan en 
pågående process med avstämningspunkter. Vi har haft en öppen diskussion om nuläget och 
vad som bör utmärka identitetsarbetet.  

På en väsentligen humanistiskt inriktad högskola är de dominerande förväntningarna på 
verksamheten i stor utsträckning konserverande. Även vi måste ställa oss frågan om vi ska 
följa användarna eller gå före? Vid en planeringsdag formulerades problemställningen av en 
av medarbetarna: 

Hur skall vi arbeta för att ligga i framkant och känna att vi är vår egen ”Herre på täppan”, 
men ändå ”serva” högskolan till de behov som finns?  

Vi måste som organisation diskutera oss fram till en självdefinierad och medveten identitet: 
Vad vill vi stå för i mötet med våra forskare, lärare och studenter? Först när vi gjort det kan vi 
fördjupa och utveckla verksamheten.  

Vad kan vi tillföra högskolan som är unikt? I och med att vår högskola är mitt inne i en 
omvälvande utveckling där alla tidigare strategier och organisationsskisser ifrågasätts och 
omprövas har vi ingen tydlig riktning att luta oss mot i nuläget. Men vi har ett utmärkt läge att 
förbereda oss inför att förhålla oss till en ny riktning. Det blir lättare om vi kan vara tydliga 
med vad vi vill stå för, vilken kompetens vi har och vad vi kan tillföra.  

En planeringsgrupp med bredd i kompetenser och arbetsuppgifter användes i ett tidigt skede 
som bollplank för att inventera och väcka idéer. Vi konstaterade att det finns många ofta 
motsägelsefulla bilder inom den egna organisationen om vår roll. Är vi ett serviceorgan eller 
sysslar vi med pedagogisk utveckling och samarbete med akademin? Vi sammanfattade i 
planeringsgruppen några utgångspunkter. 

Verksamhet och identitet skall hänga ihop. Viktigt att skapa ett ”mellanskikt” i 
organisationen mellan vardagliga arbetsuppgifter och vision. Viktigt att visa respekt för 

                                                 
14 ”KB vill därför peka på behovet av nationella mål för biblioteksverksamheten med utgångspunkt i 
medborgarperspektivet och inte i institutionsperspektivet.”, i  ”Plan för utvidgat uppdrag inom 
biblioteksväsendet” (2010), Kungl. biblioteket, s. 10. 
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kollegornas omdömen. Skall syfta framåt och inte befästa något. Lyfta blicken från det 
arbetsuppgiftsstyrda arbetet.15 

Vi tog fasta på att identitetsarbetet måste bottna i verksamheten. Behovet av att definiera vad 
vi vill stå för har uppstått i flera sammanhang och vi arbetar utifrån de situationerna. Inför 
arbetet med att ta fram en ny webb-plats genomfördes en gedigen undersökning av 
användarnas behov och uppfattning av bibliotekets webb som gav bra vägledning i skapandet 
av den nya strukturen.16 Samtidigt väcktes andra frågor om hur vi vill framstå, hur vi vill bli 
uppfattade av våra målgrupper och vilken ton som ska genomsyra vår webb. Ledningsgruppen 
och webbgruppen genomförde en gemensam workshop för att ta fram fem värden som 
webben skall grundas på.17 Vi utgick från frågan ”Hur vill vi bli uppfattade?” och 
uppmanades att föreställa oss bibliotekets webb-plats som en person vars karaktär vi skulle 
definiera. Vi kom fram till följande värdeord som grund i webb-arbetet: ”Inkluderande, 
Uppdaterad, Vägledande, Personligt bemötande, Innovativ.” I webb-gruppen har man sedan 
arbetat med att definiera vad det innebär och konkretiserat med exempel.18  Ett exempel på 
hur ”inkluderande” kan omsättas är: ”De texter, bilder, filmer och övrigt material vi publicerar 
på bibliotekets webbplats ska spegla den mångfald av människor vi har på högskolan och i 
övriga samhället.” Hur kan vi säkerställa att våra målgrupper upplever att de får ett 
”personligt bemötande” på vår webb-plats?  T.ex. genom att: ”Vi använder ett direkt tilltal 
istället för ett distanserande tilltal (ex använda ”Du”). Att ta med sig en tradition av personligt 
bemötande som utmärker vårt bibliotek till webben upplevdes som viktigt och utmanande. 

Liknande workshops har hållits i samband med kundtjänstarbetet inför arbete med bemötande, 
på enheten för lärande och forskarstöd och i planering av förändringar i lokalerna med fokus 
på entrén. När det gäller lokalerna kom vi fram till att miljön skall upplevas: ”Trivsam och 
inbjudande och tillgänglig för alla. Studenterna skall mötas av öppenhet och tydlighet. 
Personalen skall vara tillgängliga och kompetenta och det skall finnas möjlighet att klara sig 
själv.” 

Frågor som uppstått är dels om en samlad identitet för organisationen SH-bibliotek innebär en 
begränsning för den personliga identitetens möjlighet att uttrycka sig och i förlängningen för 
ett personligt bemötande som biblioteket är känt för? Jag menar att det handlar om en 
professionell identitet för organisationen som skall vara en plattform för arbetet. Det handlar 
om att använda en personlig ton, men inte vara privat. 

Identiteten kommer från oss som jobbar i biblioteket samtidigt som man måste jobba aktivt 
med detta.19 

                                                 
15 Minnesanteckningar från möte med planeringsgruppen identitet, Södertörns högskolebibliotek 100621. 
16 Alexandersson, Camilla,  Lundsten, Erik  (2011) ”Projekt:  Undersökning av användares uppfattningar om 
bibliotekswebben: En del i webbgruppens arbete med den nya webben”, Rapport Södertörns högskolebibliotek. 
17 De värden vi kom fram till under workshopen: Kompetent och vägledande, Personligt 
bemötande, Modern/innovativ,  Inkluderande/tillgänglig, Levande/uppdaterad 
18  ”Värdegrund för Södertörns högskolebiblioteks webbplats”, kommer att publiceras på Södertörn högskolas 
nya webb-plats i samband med lanseringen av den nya webben i oktober 2011.  
19 Kommentar från medarbetare på Södertörns högskolebiblioteks planeringsdag maj 2011. 
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 En annan fråga är om det kan bli ett problem att vi arbetat med att uttrycka våra värden från 
flera håll i organisationen? Finns det en risk att det drar åt olika håll? Fördelen är att arbetet 
sker nära verksamheten när behov uppstår och att det vi kommit fram till blir levande i 
verksamheten. Vi undviker på så sätt att våra värden blir tomma ord som beslutats uppifrån. 
Ledningsgruppen bestående av de tre enhetscheferna, it-chef och bibliotekschef fungerar som 
sammanhållande länk. För att få en bas i bibliotekens institutionella identitet bjöd vi in Joacim 
Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, till en 
planeringsdag för att diskutera skillnader och likheter i olika bibliotekstypers identiteter och 
bibliotekens kunskapsgrund, ideologi och användning. 

Vi har också arbetat med hela personalgruppen för att formulera övergripande värden som en 
del av vår organisationsidentitet. När det skedde hade alla medarbetare diskuterat frågan i 
något verksamhetsnära sammanhang först. Intressanta diskussioner om förskjutningar i 
värden som vi vill betona under åren framkom t.ex. Efter att ha arbetat i grupper med hela 
personalen tog vi upp materialet till ledningsgruppen där vi sammanfattade arbetet i: ”Vi vill 
på ett inkluderande och kreativt sätt skapa förutsättningar för lärande för våra studenter, lärare 
och forskare”. Att ge service kan göras i syftet att underlätta lärandet. I vår verksamhetsplan 
för 2012 kommer dessa värden att utgöra en grund för prioriterade områden. Inför 2012 
kommer vi preliminärt att arbeta särskilt med likabehandlingsfrågor, ”studenten som 
medaktör” och att ta fram metoder för levande utvärdering av vår verksamhet. Nästa steg blir 
att använda dessa värden i arbetet med att förhålla oss till högskolans övergripande strategi 
som är under utarbetande. Vad vill vi och kan stå för i förhållande till den? Var kommer vi in? 
Vilken funktion kan vi ha?  

Avslutning 
Arbetet med att levandegöra vår identitet på Södertorns högskolebibliotek har kommit en bra 
bit på väg. I och med att vi formulerat och diskuterat de värden vi vill skall genomsyra 
verksamheten har vi nu en grund att bygga vidare på. En organisationsidentitet kan inte 
fastställas en gång för alla utan måste ständigt levandegöras. Allra bäst har det fungerat i 
samband med uppstart av något nytt som arbetet med att ta fram den nya webb-platsen. Det 
har då funnits ett stort behov av en plattform och de värden som formulerats har blivit en 
styrande faktor i de valsituationer som uppstår under resans gång. Vi arbetar nu i 
ledningsgruppen med att få våra övergripande värden att genomsyra planeringen och 
verksamhetsplanen inför nästa år och förhålla sig till högskolans kommande 
strategidokument. Att vi har en samhörighet med biblioteksväsendet i stort, ideologiskt och 
genom en del av våra tjänster, är sant, men att vi i första hand är en del av högskolan och 
finns till för att underlätta lärandet för våra målgrupper har blivit uppenbart under resans 
gång.  
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