
VÅR BEREDSKAP ÄR GOD

- folkbibliotekets
beredskap inför framtiden

Annci Almqvist
Petra Wallgren

Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid
Lunds universitet.
Handledare: Göran Widebäck

BIVILs skriftserie 2001:02
ISSN 1401-2375

© Lunds universitet. Biblioteks- och informationsvetenskap 2001



1

ABSTRACT

”Our state of emergency is good!” – is the public library prepared for the future?
Written by: Petra Wallgren and Annci Almqvist

”Our state of emergency is good!”  These are the words spoken by Prime Minister Per Albin
Hansson in 1939. He claimed that Sweden had nothing to fear from a future war, we were
safe. Today we know it was not so. Is this the situation for Swedish public library of today? Is
the public library ready to face the future, or is it only fancy words?

We have to form the future, not let the future form us. There have been tremendous changes
within the information technology during the last 30 years. There are several information
retrieval systems in our society. The public library is one of them.  Libraries can supply
information through time (the archive function) and space (the lending- and allocation
function). But one fail to serve the public if one does not focus on retrieval and users.

The purpose of this study is to find out whether Swedish public library today is prepared for
the future. We did our research at six different public libraries in thinly populated areas.  The
study is divided into two parts. The first is a theoretical background to point out how things
could be in a perfect world. And the second part is the results of interviews with library
managers and our analysis. We have emphasised consciousness, awareness and will for the
purpose of manage a strategy for the future. We found that the preparedness is low. The
public library has difficulties in knowing what to do and how to do it and how to find the
time.

Key words: public library, future, information service, strategic management, library
management, change.
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INLEDNING
”Vår beredskap är god” sa Per Albin Hansson i ett radiotal några dagar före utbrottet av det
andra världskriget. Orden var avsedda att lugna. Beredskapen var inte särskilt god. Den
ekonomiska försvarsberedskapen var ganska bra, men det var långt värre ställt med den
militära beredskapen. Är det så att man lägger locket på även inom biblioteksvärlden? Är man
redo inför vad framtiden har i sitt sköte? Har man en god beredskap? Världen runt omkring
oss förändras hela tiden. Förändring kan snarare liknas med ett permanent tillstånd än med en
process med början och slut. Flexibilitet och anpassning är nyckelord idag.

Vi måste forma framtiden, och inte låta framtiden forma oss. Det har skett otroliga
förändringar inom informationsteknologin under bara en livstid. Stora framsteg inom
lagringsteknologin, från papper till mikrofilm till optisk teknologi, har förändrat vår värld.
Där vi en gång bara kunde lagra några hundra enheter per kvadratcentimeter kan vi idag lagra
miljoner. Överföringsmöjligheterna har haft en liknande snabb utveckling. Bearbetning av
data har gått från hundratals till miljoner instruktioner per sekund och parallell bearbetning
skapar en nästan gränslös snabbhet. Trots detta har vår förmåga att bearbeta all denna
information inte förändrats nämnvärt från den tiden då våra förfäder levde i grottor, där de
hade klottrat primitiva symboler på väggarna. De kunde ta till sig information och symboler
med en hastighet av cirka 300 enheter per minut – det kan vi också.1

Det finns många informationsförmedlingssystem i samhället idag och biblioteket är ett av
dem. Framför allt är folkbiblioteket betydelsefullt för demokratin eftersom det är öppet för
alla och på det stora hela är tjänsterna gratis. Biblioteket ska först och främst vara ett
användarorienterat informationsförmedlingssystem. Bibliotek kan förmedla information
genom tid (arkiv- funktionen) och rum (utlånings- och resursfördelningsfunktion) men man
misslyckas med att tjäna allmänheten om man inte fokuserar på förmedling. Om man
spenderar energin på arbetsamma strukturer i vilka informationen finns eller på den
professionella status de har som sköter om dessa strukturer tappar man sikten på
förmedlingen. Men man får inte tappa siktet alltför länge eftersom biblioteken är en viktig del
av samhällsstrukturen. Det är fara å färde om man förstör strukturen, inte på grund av
teknologiska eller ekonomiska kriser även om båda är krafter att räkna med. Biblioteket är i
fara om man misslyckas i ledarskap.

”The survival of the library profession depends on its ability and
willingness to change its emphasis and image”.2

Detta konstaterades redan för 18 år sedan och dessa ord gäller även idag. Frågan man kan
ställa sig är om biblioteken har medvetenhet, insikt och vilja att förändras och följa med i
utvecklingen för att kunna ge så bra tjänster och service som möjligt till samhället.

”If libraries are to play a creative role….they must again become the
teachers and innovators, and not custodians , lest the treasures in the
custody are made obsolete by alternative services that fail to serve humanity
as imaginatively and profoundly as they could.3

Men förändringsprocessen är en svår nöt. En av de mest betydelsefulla komponenterna till
förändring i traditionella institutioner är existensen av starka autonoma intressen och rädslan

                                                            
1 Libraries and the future, Lancaster, F.W. (red.) 1993, s. 5
2 Libraries and the Future, s. 6
3 Libraries and the future, s. 6f
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att förlora sitt imperium. Men utan förändring kommer imperiet definitivt att gå förlorat. Detta
är förändringsparadoxen. Om man inte gör något alls så kommer biblioteket att förändras men
inte som man vill. Biblioteket finns i en föränderlig miljö och utan anpassning kommer
biblioteket misslyckas. ”To survive we must adapt.”4

Ett sätt för biblioteket att förbereda sig inför framtiden är att flytta tonvikten bort från den
traditionella väktarrollen. Här nedan följer ett utdrag från Umberto Ecos The Name of the
Rose, där bilden som målas upp visar att många bibliotek har varit och är system som inriktar
sig på lagring och otillgänglighet.

”The library was laid out on a plan which has remained obscure to all over
the centuries and which none of the monks is called upon to know. Only the
librarian has recieved the secret from the librarian who proceeded him and
he communicates it while still alive, to the assistant librarian, so that death
will not take him by surprise and rob the community of that knowledge.
Only the librarian has, in addition to that knowledge, the right to move
through the labyrinth of the books, he alone knows where to find them and
where to replace them. He alone is responsible for their safekeeping.”5

Likt detta exempel har många bibliotek haft stor betoning på att bevara istället för att satsa på
det som är väsentligt, det vill säga informationsförmedling. Bibliotekarien har varit samlare
av och ansvarig för böcker. Bibliotek bedömdes efter antalet böcker som fanns i hyllorna och
att tillgången till dessa var kontrollerad, i stället för att bedömas efter vilken och hur mycket
information de förmedlade. Till viss del har betoningen dock förändrats de senaste 20-30 åren.
Allt viktigare har kvaliteten på servicen och uppfyllandet av användarnas krav blivit. Så länge
biblioteken ses på det tidigare sättet satsar man inte på att göra dem till de
användarorienterade förmedlingssystem som teknologin faktiskt tillåter dem att vara. 6

Samtidigt finns det flera undersökningar som visar att användarna vill ha kvar det traditionella
biblioteket och dess tjänster. Man vill känna igen sig när man kommer till biblioteket.7

Allmänheten har svårt att förstå debatten inom biblioteksvärlden, böcker eller datorer? De vill
ju ha kvar bådadera! Kommer det att finnas bibliotekarier om trettio år? Jodå, det är självklart
på grund av att allmänheten vill ha kvar dem, det är alla vi talat med överens om. Vad
kommer då bibliotekarierna att göra och hur kommer yrkesrollen att se ut? Förmodligen
kommer det ske på ungefär samma sätt som idag. Men den tekniska utvecklingen skapar nya
möjligheter som man bör utnyttja. Förändringar kommer att ske också på grund av att
allmänheten vill att de ska hända. Men man bör ha framförhållning nog för att klara av de
förväntade förändringarna och även genomföra förändringar innan behovet uppstår. Vilken är
då bibliotekets roll? Det har gått från folkbildare till kulturförmedlare till utbildare, eller
åtminstone utbildningsresurs. Det finns ett antal intressen som krockar här, även om det inte
nödvändigtvis finns några motsättningar mellan dem. De konkurrerar emellertid till viss del
om resurserna, ekonomiska såväl som mänskliga, och det är viktigt att bestämma vad man vill
prioritera. Att användaren står i centrum är det som framför allt ska prägla verksamheten.

Det finns ett antal faktorer som blir aktuella när man funderar på folkbibliotekets framtid och
hur den ska nås. Dessa faktorer innefattar bland annat kompetens, teknisk expertis,
resursfördelning och omvärldsbevakning för att minska risken att hamna på efterkälken i

                                                            
4 Libraries and the future, s. 7
5 Eco, Umberto, The name of the rose
6 Feather, John, The information society, 1999, s. 189f
7 Libraries and the future, s. 30



5

jämförelse med andra bibliotek och kunskapsföretag. Biblioteket måste lära sig att överge
kunskap och teknologi som har förlorat sin betydelse och inte längre har någon funktion för
att kunna följa med i utvecklingen. Den nya tekniken har invaggat oss i en falsk trygghet. Den
har visserligen hjälpt till och underlättat många moment i biblioteksarbetet men den har inte
och kan inte på långa vägar rädda biblioteket från att slippa utveckla sig. Vi menar att
biblioteken måste närma sig ett annat sorts tänkande, ett strategiskt tänkande. Vissa inom
biblioteksvärlden anser att det hör vinstdrivande företag till, och att folkbibliotek har viktigare
saker att tänka på, men för att överleva i en föränderlig värld, är det av nöden att släppa sitt
”högre kall” och ta itu med verkligheten.

Länge såg biblioteken den nya informationsteknologin som ett nytt hjälpmedel som inte
medförde några större genomgående konsekvenser. Några år in på 1990-talet insåg man
vidden av vad den nya tekniken förde med sig, att hela informationssektorn stod inför
omvälvande förändringar. Detta ledde i sin tur att biblioteksbranschen fick omvärdera sina
rutiner, tjänster, strukturer och principer. Frågan om överlevnad dök i detta sammanhang upp.
Kommer det att finnas bibliotek i den digitala informationsåldern?8

SYFTE & PROBLEMSTÄLLNING
Syftet med denna uppsats är att närmare undersöka om folkbiblioteket idag har en god
beredskap inför framtidens informationssamhälle och huruvida man redan är klar över sin
framtida roll eller inte vad det gäller vilka redskap man bör använda sig av för att nå sina mål.
Vi vill skapa oss en bild av den aktuella situationen hos ett antal folkbibliotek för att se om
man har några tankar om och beredskap inför framtiden. Syftet är också att klargöra hur en
organisation som folkbiblioteket kan hantera de förändringar framtiden oundvikligen för med
sig och belysa hur det står till med viljan och förmågan att skapa strategier som formar
biblioteksbranschens utveckling och flyttar gränser.

Vår problemställning är:
Hur kan folkbiblioteket som institution möta framtiden? Och har man beredskap för den?

Dessa frågor leder bland annat vidare till följande:
- Måste biblioteket förändras? Varför?
- Finns det någon förändringsvilja hos folkbiblioteket?
- Hur ser framtiden ut för folkbiblioteket?
- Vad krävs för att ha god beredskap?

METOD & LITTERATUR
För att kunna svara på våra frågor har vi använt en empirisk metod, bestående av
litteraturstudier kombinerat med intervjuer. När det gäller bibliotek och deras framtid har vi
till största delen använt böcker tryckta senare än 1996 på grund av att Internet dessförinnan
knappast var en realitet och den framtid man talar om då är nutid idag. I de fall vi ändå använt
litteratur från tidigare år, beror det på att vi ansett den relevant trots sin ålder. Litteratur om
strategier och organisationsteori har vi valt utifrån dess aktualitet i innehåll, oberoende av
ålder. Då ingen av oss har tidigare erfarenhet eller ämneskunskaper vad gäller management
och företagsekonomi, har det varit svårt att välja lämplig litteratur. På grund av detta har vi
läst en hel del som vi inte direkt använt. Mycket av litteraturen har emellertid varit bra och
                                                            
8 Nilsson, Sven, ”The future of libraries: faster, easier, more mobile” Scandinavian Public Library Quarterly
2000:1
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gett oss en djupare förståelse. Vi har valt att titta närmare på organisationsteorier – rent
allmänt hur tankarna går idag och sedan gått djupare in hur dessa kan anpassas till
biblioteksvärlden. Framför allt är litteraturen inom biblioteksområdet amerikansk och engelsk,
då mycket lite finns skrivet här i Sverige. För att få information om svenska förhållanden har
vi använt artiklar, uppsatser och intervjuer. Här framhåller vi speciellt tidskriften Ikoner, då
den på ett bra och innehållsrikt sätt utvecklar tankar om framtiden och beredskap.

De flesta författarna är antingen forskare, konsulter eller yrkesverksamma i företags- eller i
biblioteksvärlden. Bengtsson och Skärvad är universitetslektorer på företagsekonomiska
institutionen vid Lunds universitet, den sistnämnde är också docent. Författarna i boken
Creating the Future är alla amerikanska, verksamma vid olika biblioteks- och
informationsutbildningar, bibliotekschefer och/eller engagerade i branschorganisationer
såsom American Library Association. St Clair är ordförande i St Clair Management
Resources International, ett konsultföretag. Även om detta kan innebära att han mest är
intresserad av att sälja sina idéer, anser vi att hans bakgrund som före detta ordförande i
Special Libraries Association, samt kopplingen till Catholic University of America,
Washington D.C, dit han är knuten som föreläsare, gör att han är trovärdig. Även Binney och
Williams arbetar som konsulter, men har varsin MBA, Binney från Cambridge och Williams
från City University Business School. Hamel är professor i strategic and international
management vid London Business School. Prahalad har en donationsprofessur vid Graduate
school of business administration vid Michigans universitet. Corrall är
universitetsbibliotekarie i Reading och har tidigare arbetat bland annat på British library.
Lancaster är professor på biblioteks- och informationsutbildningen vid Illinois universitet.
Weingand är filosofie doktor och professor på biblioteks- och informationsutbildningen vid
universitetet i Wisconsin-Madison. Sven Nilsson är filosofie doktor och före detta
stadsbibliotekarie i Malmö. Nu är han konsult i eget företag. Polesie är professor vid
Göteborgs universitet och dit är även Englund och Knöös knutna.

Vi har valt att se på folkbiblioteket med ett kanske annorlunda synsätt. Det traditionella sättet
innebär att man lunkar på i sina filttofflor och inte tror att verkligheten kommer att påverka
den egna institutionen. Detta synsätt är farligt och vi vill poängtera att vi istället valt ett
synsätt där man sätter fokus på vad man kan göra bättre. Att man hela tiden ifrågasätter sin
roll och sin institution. På grund av detta har vi valt att driva teoridelen så att vi talar om hur
och vad man kan göra och ibland varför man bör göra saker. Detta för att tydliggöra vårt syfte
– att det finns ett annat sätt att se på sin organisation och att man måste tänka längre än näsan
räcker för att överleva och vara framgångsrik. Då teoridelens första avsnitt behandlar
organisationsstrukturer rent generellt med några få inblickar i hur det skulle kunna förefalla
för folkbibliotek, så använder vi oss av ett språk som kan tyckas vara konsultmässigt, för att
vara så tydliga som möjligt.

Undersökningen behandlar folkbiblioteket som institution, och för att komma åt detta ansåg vi
att det bästa var att undersöka ett antal olika folkbibliotek. Detta för att sedan kunna dra
slutsatser som kan appliceras på folkbiblioteket som institution. Undersökningen är alltså inte
i första hand riktad mot de utvalda biblioteken i sig, och inte heller med syftet att på något sätt
jämföra dessa. Vi analyserar dem utifrån deras egna möjligheter och situationer. I de fall vi
konstaterar att något bibliotek har en sak och andra inte, är det för att påvisa vad som fattas
dem och att det faktiskt finns bibliotek som har tänkt till. Att det finns möjlighet att ta tag i sin
situation. Biblioteken i undersökningen är relativt små, ligger i “glesbygdskommuner” (det
vill säga inte i direkt anslutning till en större stad). Detta medför att de är i en mer utsatt



7

position än större bibliotek i städer. På ett större bibliotek har chefen oftast större möjlighet att
fundera på saker som framtiden. Den dagliga verksamheten pågår längre ifrån chefen, vilket
kan vara både positivt och negativt. På det mindre biblioteket har chefen, precis som alla
andra, pass i informationsdisken och deltar i det vardagliga arbetet, vilket gör det svårare att ta
ett steg åt sidan och analysera verksamheten. Chefen på det större biblioteket har också mer
personal till sin hjälp, fler som kan komma med idéer och fler som kan genomföra dessa.
Detta, med mera, gör att det lilla biblioteket är mer utsatt och kan få svårare att ta steget in i
framtiden.

Två kommuner valdes med anledning av att de är våra hemkommuner, Svenljunga och
Vaggeryd. Sedan gjorde vi det enkelt för oss och valde deras grannkommuner, Tranemo och
Gnosjö. Osby och Tomelilla valdes därför att deras geografiska läge är, med skånska mått
mätt, på relativt långt avstånd från en större stad. Kanske hade det varit ännu mer intressant
att söka sig uppåt Norrland men på grund av tidsmässiga och ekonomiska begränsningar var
detta omöjligt. Urvalet av bibliotek får naturligtvis konsekvenser för undersökningen av
institutionen folkbiblioteket. Inga generella slutsatser kan dras om biblioteken i allmänhet och
det är framför allt i kombination med de litteraturstudier vi gjort man kan se hur beredskapen
är hos folkbiblioteket som institution. Det är också så att det som gäller dessa bibliotek inte
nödvändigtvis gäller för andra bibliotek.

Då vi bara gjort en längre intervju per bibliotek och med en person (undantaget Tranemo där
tre personer var närvarande) så kan man diskutera hur tillförlitliga svaren är. Kanske hade
svaren blivit djupare om man intervjuat fler vid samma bibliotek vid ett flertal tillfällen.
Informanterna har olika bakgrund och uppgifter vid biblioteken vilket också måste vägas in
vid analysen av svaren. Vi påstår inte på något sätt att våra resultat är applicerbara på resten
av biblioteks-Sverige.

Vi har alltså gjort sammanlagt sex intervjuer med sex bibliotekariechefer eller personer med
liknande ställning, i tre län: Skåne, Jönköping och Västra Götaland. Alla intervjuer är gjorda
på huvudbiblioteken i respektive kommun, och informanterna var från början medvetna om
att de skulle nämnas vid namn. Varje intervju tog ca 1-1,5 timme. Vid intervjuerna användes
bandspelare och alla intervjuer har skrivits ut. Utifrån utskrifterna har vi sedan ställt samman
en resultatredovisning och det är denna som ligger till grund för analysen. Intervjufrågorna
finns som bilaga till uppsatsen, och utskrifter av intervjuerna finns tillgängliga hos oss.
Intervjuplanen ställdes upp utifrån tre huvudområden, omvärldsbevakning, inre organisation
och framtiden.

Diskussionen om omvärldsbevakning har vi delat in efter en PEST-analys, det vill säga med
politik, ekonomi, samhälle och teknik. Organisationen har två underrubriker: personal och
tjänster. Då syftet inte är att göra en direkt jämförelse mellan biblioteken, utan att få en
djupare inblick i dem var för sig, har vi inte strikt följt intervjuplanen. I stora drag har alla
frågor ställts till alla informanter, men vissa frågor har följts upp i olika grad på de olika
biblioteken. Intervjuerna kompletterades senare med frågor via e-mail till samtliga
informanter, vari sju frågor ställdes till alla, plus en eller ett par specifika till det enskilda
biblioteket. Fem frågor har också skickats till bibliotekens länsbibliotekarier. Två svarade via
e-mail och en frågades ut per telefon. Dessa frågor med svar finns redovisade i stycket
”Länsbibliotekariernas syn på sina folkbibliotek”.

Resultatredovisningen är uppställd på samma sätt som intervjuplanen, med biblioteken
redovisade var för sig. Därefter följer länsbibliotekariernas svar. Även analysen har samma
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indelning som intervjuplan och resultatredovisning. Under varje rubrik har en sammanfattning
gjorts av de olika resultaten med analys insprängt. Därpå följer slutsatser och slutdiskussion.

Hur förhåller sig vårt material till vårt problem det vill säga framtidsberedskapen för det
svenska folkbiblioteket som institution? Med tanke på att vi enbart har intervjuat sex
bibliotekschefer i södra Sverige innebär detta att vi inte kan dra generella slutsatser. Men
utifrån vårt material kan vi få en bild av hur beredskapen ser ut och ge förslag på hur man ska
uppnå en nivå där man kan hantera framtidens krav och förändringar. Vårt stora problem har
varit att hitta litteratur om svenska förhållanden. Det material som finns är artiklar i olika
tidskrifter som behandlar just folkbiblioteken i Sverige. Detta gör det svårhanterligt då vi inte
har någon bra forskning på hur man ser på hur folkbiblioteken bör agera och se på framtiden.
Vi har fördjupat oss i anglosaxiskt material. Sedan försökt skapa en bild som passar in på de
svenska förhållandena utifrån vad de svenska artiklarna säger och den engelskspråkiga
litteraturen.  Dessa två har utgjort en bas där vi funnit våra resultat.

DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR
Syftet med uppsatsen är som sagt att reda ut huruvida folkbiblioteket som institution har en
god beredskap inför framtiden. Därför ska man inte se på de enskilda biblioteken som särfall.
Det hade varit intressant att undersöka fler bibliotek för att kunna dra generella slutsatser, men
vi valde detta sätt. När vi talar om folkbiblioteket som institution menar vi hur man i en
organisation som folkbiblioteket kan möta framtiden. Det gäller alltså folkbiblioteket som
sådant, i vid bemärkelse. I förlängningen kan detta också vara ett led i beredskapen för det
enskilda biblioteket, men detta är inte huvudpoängen.

Begreppet bibliotek används i uppsatsen i betydelsen folkbibliotek. I de fall vi menar andra
sorters bibliotek skriver vi det, till exempel högskole- eller universitetsbibliotek. När ordet
organisation eller organisationer nämns i uppsatsen betyder detta organisation i allmänhet –
en större struktur som människor arbetar och samverkar i, till exempel ett företag eller
bibliotek. Där det står den egna eller inre organisationen menar vi biblioteket i sig självt, hur
verksamheten är strukturerad.

Vad är beredskap?
Beredskap har man när man aktivt gör sig redo att möta framtiden, vad denna än kommer att
innebära. När vi talar om beredskap för bibliotek, och framför allt god sådan, menar vi kort
sagt att det finns: Medvetenhet om omvärlden, sin organisation och personal; insikt om att
förändring är nödvändig och oftast positiv; och vilja att göra något åt situationen. För att
förtydliga bör biblioteket:
•  Ha långsiktigt tänkande, till exempel uttryckt i planer och strategier.
•  Våga ta risker och satsa på det som inte är känt.
•  Bevaka och analysera omvärlden, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
•  Följa med i de förändringar som sker och medvetet välja sin egen riktning.
•  Ha tillgängliga reserver, vad gäller både ekonomi och kompetens.
•  God uppfattning om vilka kompetenser som finns och kan komma att behövas.
•  Ständigt ifrågasätta befintliga tjänster.
•  Ha en flexibel och förändringsbenägen struktur och personal.
•  Fördela ansvaret så att personalens identitet stärks
Detta är i stora drag vad vi anser vara god beredskap – dessa kommer emellertid att utvecklas
under avsnitten ”En teoretisk grund att bygga vidare på” och ”En djupdykning i
biblioteksvärlden”. Dessa sammanfattas sedan i ”God beredskap”.
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EN TEORETISK GRUND ATT BYGGA VIDARE PÅ
Vi har valt att först titta närmare på en allmän organisationsteori för att sedan fördjupa oss i
hur det ser ut för folkbiblioteken. Dagens organisationsklimat är annorlunda än det som
formade strategiparadigmen för trettio år sedan. En turbulent och snabb föränderlig miljö är
nyckeltemat som ligger bakom mycket av strategitänkandet idag. Allt eftersom den
ekonomiska verkligheten har förändrats, har en del traditionella koncept minskat i betydelse
medan andra har kommit till.

Man uppmärksammar idag betydelsen av förändring, förmågan att kunna förnya
verksamheten efter en föränderlig omgivning. Det höjs även många röster för att denna
”business transformation” måste ske proaktivt, det vill säga att organisationer måste våga
börja forma nya strukturer som ska svara mot en ännu okänd framtid. Blicken flyttas från
dagens marknader till morgondagens möjligheter. Innovation och förnyelseförmåga har blivit
nyckelord i detta sammanhang.

När arbetet riktas mot att aktivt försöka skapa en länk mellan dagens strukturer och
marknader samt morgondagens ännu odefinierade möjligheter, uppmärksammas vikten av
kreativitet. Man måste våga ta sig an det okända och flytta gränser. Litteraturen inom området
talar om framsynthet och att forma branschen man arbetar i. Det genomgående tankesättet är
tilltalande; fokusera på tillväxt, inte effektivisering. Börja forma branschen istället för att
parera utvecklingen. Vad gäller bibliotek krävs det snarare att man formar den egna strukturen
så att man skapar möjligheter att följa med i samma takt som utvecklingen. Det är kan också
vara viktigt för biblioteket att satsa på effektivisering, att hitta arbetsbesparande sätt för att
öka tillväxt och förmedling till låntagarna. Det gäller emellertid att skapa en fungerande
strategi. En strategi som är väl förankrad både hos personal och politiker. I och med att man
på detta sätt får nya perspektiv på strategiarbetet kan nya frågor komma att ställas.

Hur kan processen för strategiskapande se ut? Vilka nya arbetssätt blir aktuella?
När en strategi ska skapas uppstår frågan hur detta bäst går till. Ofta görs distinktionen mellan
ett tydligt analytiskt förfarande som vilar på toppstyrda, formella planer och en syn som
framhåller mer informella arbetssätt där strategin växer fram genom hela organisationen. Det
ena synsättet utesluter dock inte på något sätt det andra i det praktiska arbetet. När det gäller
strategiskapande för framtiden så verkar en kombination av de två som en viktig förutsättning.
I grunden ligger insikten att strategier växer fram. Organisationsledningen har det viktiga
ansvaret att förmedla förändring och övergripande färdriktning, men för att skapa
engagemang och förmåga att förnya sig måste hela organisationen börja ifrågasätta sin egen
verksamhet och ta sig an det okända.9

Omvärlden förändras i allt snabbare takt och det ställs nya krav på alla organisationer att börja
agera, istället för att parera den teknologiska och ekonomiska utvecklingen. Detta gäller också
biblioteket. När en organisation väljer att aktivt försöka skapa strategier som formar dess
utveckling, möter den en mängd nya utmaningar. Det handlar i många fall om en omställning
i mentalitet och tankesätt i organisationen och att börja planera för det som ännu inte är känt
menar Knöös och Englund i sin bok ”Strategiskapande för framtiden”.

Kännetecknande för strategiskt arbete idag är att det sker en anpassning till en ständigt
föränderlig omgivning. Organisationerna tvingas i sitt strategiska arbete att reagera på
händelser i omvärlden. Detta är i och för sig ingen nyhet. Men det kan i många fall vara en ny

                                                            
9 St. Clair, Guy, Entrepreneurial librarianship, 1996, s. 2ff
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tanke för biblioteken – man har oftast inte behövt gå utanför den egna branschen, kunnat
arbeta utifrån befintlig budget och inte funderat så mycket längre än så.

Det var länge sedan organisationer kunde utarbeta strategier innan den förväntade
verkligheten infann sig. De konfronteras med en ekonomisk verklighet som bland annat
kännetecknas av hastig teknologisk utveckling. I denna karusell förändras även marknaden
och dess behov i allt snabbare akt. Förhållanden inom och mellan organisationer ändras och
nya möjligheter uppstår.10 Problemet som uppmärksammas tar sin utgångspunkt i bibliotekens
behov att skapa en framtida tillväxt i nutidens turbulenta miljö och inte bara leva kortsiktigt
för dagen.

Långsiktigt tänkande – att tänka längre än näsan räcker
Det är viktigt att tänka långsiktigt, att konkurrera för framtiden och inte bara för nuet.
Strategiarbete med syfte att konkurrera om marknadspositioner och marknadsandelar idag är
fortfarande viktigt, men utgör bara en del av arbetet menar Englund och Knöös. För att
överföra detta till biblioteksbranschen blir det allt viktigare att synas i samhället man verkar i,
marknadsföra sina tjänster både för användare och icke-användare och ha en god
omvärldsbevakning. På dessa sätt kan man öka sina marknadsandelar. En annan mycket
väsentlig uppgift i strategiarbetet ligger i att skapa förutsättningar för att vara framgångsrik i
framtiden. Det handlar om att aktivt våga forma vad som från början är ovisst för att
överhuvudtaget ha möjlighet att delta i kampen om framtidens marknad. Värt att notera i detta
sammanhang kan vara att det även i kampen om dagens marknader finns utrymme för att vara
innovativ och ifrågasätta existerande tjänster. Detta säger bland andra Norrbottens
länsbibliotekarie Jimmy Gärdemalm:

”Om biblioteken säger att man vill gå i spetsen för informationssamhället så
måste man satsa. Men om vi ska gå in för traditionella bibliotek med goda
romaner och enklare facklitteratur så måste politikerna bestämma sig för
det. Biblioteken kan inte vara allt på en gång.”11

En analys av externa och interna förhållanden och samspelet mellan dem, till exempel en
SWOT-analys (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) är en grundläggande modell för
strategiskt tänkande. Syftet med den är att fastställa strategiska handlingsalternativ som
stärker organisationens position på marknaden. Det handlar om att identifiera
konkurrensfördelar och skapa möjligheter.12 När strategiarbetet vänder sig bort från nuet och
fokus ligger mer på morgondagen, där branschens struktur och kundernas behov inte är kända,
fyller många av dagens strategimodeller och verktyg inte längre någon funktion. Skapandet av
strategi för att bygga kärnkompetenser i avsikt att utveckla morgondagens tjänster vilar på
helt andra villkor. Man har inga fakta om hur branschens villkor och konkurrenternas
strategier kommer att se ut. För att skapa en strategi måste organisationen först forma
verkligheten bakom den. Ledningen behöver i detta sammanhang ompröva sina arbetssätt och
ta fram nya, vilka kan skapa en beredskap som formar verkligheten. I bibliotekens fall blir det
också nödvändigt att upptäcka de konkurrenter som finns. Idag anser inte något av biblioteken
i undersökningen att det finns några direkta konkurrenter om tjänsterna.

Bengtsson och Skärvad skriver i sin Företagsstrategiska perspektiv om två grundläggande
kategorier för hur strategier skapas, det analytiska paradigmet och förändringsparadigmet. De

                                                            
10 Englund, Mikael & Knöös, Joakim, Strategiskapande för framtiden, 2000, s. 17
11 Eldebrink, Lennart, “Biblioteken vid skiljeväg”, Norrländska Socialdemokraten, 2000-08-11
12 Corrall, Sheila, Strategic planning for library and information service, 1994, s. 16f
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behöver inte vara ömsesidigt uteslutande utan kan komplettera varandra. När
strategiskapandeprocessen ska analyseras är det dock relevant att hålla isär begreppen,
eftersom det är synen på denna process som framförallt skiljer paradigmen åt. Det analytiska
paradigmet bygger, som namnet antyder, på att strategier bör planeras fram och analyseras.
Formella planer utgör grunden för genomförandet. Under förändringsparadigmet å andra
sidan, växer strategier fram genom aktiviteten i ett företag. Analys, planering och
genomförande sker då inte alltid i en fastställd sekvens. Strategiarbetet kan genomföras
formaliserat såväl som oformaliserat. Hur ledningen ser på strategiprocessen får således
betydelse för vilka arbetssätt som används. Mot bakgrund av denna diskussion är det viktigt
för ledningen att först fastställa hur den strategiskapande processen bör fungera och utifrån
denna ta fram rätt arbetssätt.13

En utgångspunkt är att strategi, utifrån det långsiktiga perspektiv som antas i denna
diskussion, bör ses som en i organisationen inneboende process som hela tiden ifrågasätter sig
själv och därigenom för organisationen framåt. Detta kan visa sig nödvändigt för att
biblioteket ska kunna överleva och fortsätta ha en central plats i samhället. Det väsentliga i
allt strategiarbete är ändå att ha beslut och förändringar väl förankrade hos personalen. I
”Scandinavian Public Library Quarterly” betonar Ulla Nilsson just hur viktigt det är att
integrera besluten i hela personalstyrkan, att alla strävar åt samma mål och genom detta kan
man marknadsföra sina tjänster och kunskaper som en enad kraft.14

Den lilla människan i det stora hjulet
Om man utgår ifrån att strategier växer fram och söker organisk förändringsförmåga, kan en
möjlig konsekvens bli att strategiarbetet engagerar hela organisationen och inte bara högsta
ledningen. Utifrån detta resonemang bör frågan ställas hur ledningen kan ta fram
tillvägagångssätt som ger sig in i det okända, flyttar gränser och ifrågasätter vad företag gör
och samtidigt involverar alla människor som berörs av det.

Många författare har tagit upp detta problem och bland andra Polesie menar att bara den
individ som har en egen identitet kan bära något ansvar. Det är alltid människor som är
ansvariga för vad som görs. Den som tar ansvar för något, engagerar sig följaktligen och oroar
sig för hur det ska gå. Han eller hon identifierar sig med sin uppgift och gör det till sin sak att
genomföra den. Vederbörande ser sig som en del av företagets organisation och handlar för
dess räkning.15 Att föreställa sig något nytt och börja forma det, kräver att organisationen
verkligen ifrågasätter befintlig struktur. Om identitet ses som en förutsättning för att kunna
bedöma vad som är viktigt och styra ens handlande samtidigt som man ska ifrågasätta sin
identitet så borde väl en viss oro drabba individen. Hur kan ett strategiskapande som
involverar hela organisationen och som dessutom syftar till att ifrågasätta organisationens
identitet och därmed enskilda människors identitet, undvika att bli ett hot?16

Hur får man människor att kontinuerligt ifrågasätta vad de själva gör utan att känna sig
hotade, utan i stället se det som en möjlighet? Vi kommer att gå djupare in på just detta i ett
senare avsnitt som vi kallar ”Vadå förändring? Det är ju bra som det är!”

                                                            
13 Bengtsson, Lars & Skärvad, Per-Hugo, Företagsstrategiska perspektiv, 1991, passim
14 Nilsson, Ulla, ”Organizational change – Threat or Challenge?” Scandinavian Public Library Quarterly,
1999:2
15 Polesie, Thomas, Företag i förändring, 1990
16 St. Clair, s. 69ff
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I en värld av snabb och diskontinuerlig förändring ställs såväl biblioteksbranschens aktörer
som andra marknadsaktörer inför helt nya krav på lyhördhet och flexibilitet. Ledningen måste
våga utnyttja hela organisationens förändringsbenägenhet i sin strävan att driva den framåt.
Många författare förespråkar numera ett proaktivt strategiskt tänkande. Englund och Knöös
påpekar två viktiga uppfattningar gemensamma hos forskare inom detta område. Dessa är att
det inte räcker att möta marknadens krav, man måste helt enkelt leda marknaden. Utöver detta
måste organisationer se bortom dagens förväntningar, strukturer och ambitioner.

Att konkurrera för framtiden
Organisatorisk tröghet är liksom fysisk tröghet både på gott och ont. Liksom svänghjulet
utjämnar variationer i krafttillförseln, utjämnar organisatorisk tröghet variationer i ett företags
utbytesförhållande med omgivningen menar Ericson i Från företagskriser till
industripolitik.17

Trögheter hindrar organisationer att överreagera på temporära förändringar i omgivningen.
Trögheter skapar kontinuitet i organisationers utveckling. När omvärldsförändringarna är av
typen små förändringar med återgång, är organisatorisk tröghet av godo. Rutinmässigt
handlande och lärandet över tiden ger god resurshållning. Belastning på organisationens
informationsbehandlingskapacitet hålls nere. Lärandet leder till förfinade beslutsmodeller och
planeringsmodeller. Men organisatorisk tröghet har också en negativ sida. Organisationer
reagerar med fördröjning också på stora omvärldsförändringar och på förändringar utan
återgång. Denna tröghet kan bli speciellt förödande när en organisation efter en serie
framgångsrika år drabbas av oväntade eller okontrollerbara förändringar i omgivningen. När
konkurrenssituationen förändras, marknader försvinner, teorier blir omoderna och lagstiftning
förändrar tidigare etablerade spelvillkor, då gäller det för organisationer att reagera snabbt och
omorientera sig. Då är organisatorisk tröghet ett direkt handikapp.18

Hamel och Prahalad sätter i sin bok fokus på att man kan skapa framtida tillväxt genom att
vara innovativ i verkligt bred bemärkelse. De menar att man måste tänka sig tio, tjugo år in i
framtiden. Det vill säga att först föreställa sig en framtid och sedan skapa den. Många av
dagens organisationsledningar utgår från den rådande branschstrukturen när de genomför sin
strategiska planering. Vid traditionell planering försöker man optimalt placera sitt företag
inom den existerande strukturen genom att identifiera vilka segment, kanaler, tjänster och
produkter som ger bäst vinst. Även om det är motiverat att betrakta strategiarbetet som en
positionsövning, så räcker det inte om målet är att nå en topposition i morgondagens
branscher. Detta synsätt är nog ovanligt inom biblioteksvärlden. Där är man trygg i sin
situation på grund av att det ska finnas ett bibliotek i varje kommun. Hamel och Prahalad
anser att om målet är att konkurrera om framtiden behövs det en strategi som inte bara
koncentrerar sig på problemet att maximera vinsten på dagens marknader. I folkbibliotekens
fall kan det bland annat innebära en maximering av tillgång och tjänster. Den stora
utmaningen i att skapa framtiden är inte att förutsäga den, utan att forma den på egna villkor. I
processen att förstå framtiden måste man veta att det mesta som finns att lära måste läras
utanför den egna branschen.19 Inte heller behöver man vara en stor risktagare för att komma
först till framtiden. Framtiden kan nalkas etappvis och med upprepade justeringar. Även om
vissa risker är nödvändiga.20

                                                            
17 Ericson, Anders, ”Insiktströghet och manövertröghet i organisationers omorientering”, Från företagskriser till
industripolitik, Hedberg, Bo (red.) 1979
18 Ericson, ”Insiktströghet…”, Från företagskriser till industripolitik,
19 Hamel, Gary & Prahalad, C.K., Att konkurrera för framtiden, 1994, passim
20 Englund & Knöös, s. 40ff



13

Hamel och Prahalad hävdar att kampen om framtiden följer tre klara stadier – kampen om den
industriella framsyntheten och det intellektuella ledarskapet, kampen om att förkorta
utvecklingsvägarna och till slut kampen om marknadsposition och marknadsandelar. Den
första kampen handlar om att skaffa sig en större förståelse än konkurrenterna för trender och
trendbrott vilka kan utnyttjas för att ändra branschens gränser. Den andra delen handlar om att
bygga upp både den nödvändiga kompetens som den infrastruktur som distributionen av
produkten eller tjänsten kräver och att enas om en standard. Till sist kampen om
marknadspositionen som drivs med konkurrensmedel såsom värde, kostnad, pris och
service.21

Kärnkompetenser
Företagsidentitetens mest grundläggande nivå brukar definieras med hjälp av
marknadsorienterade enheter, så kallade affärsområden och inte med hjälp av
kärnkompetenser säger Englund och Knöös. Även om man bör fokusera på slutprodukterna så
måste man även koncentrera sig på kärnkompetenserna. Framförallt folkbibliotek måste
uppfattas inte bara som en serviceinrättning utan även som en enhet av kärnkompetenser.
Englund och Knöös redovisar en undersökning som säger att en väl avpassad strategi skapas
när företag och organisationer expanderar till marknader som är relaterade till den existerande
verksamheten på grundval av kompetens och inte av produktion.

Vad är då kärnkompetenser? Det är en samling färdigheter och teknologier med vars hjälp en
organisation kan erbjuda sina kunder en viss förmån. Kärnkompetensen syns inte i
balansräkningen och den slits heller inte med tiden. Istället kan man säga rent generellt att en
kärnkompetens förfinas ju mer den används. Wolvén anser att kompetens är kompetens för
något i ett speciellt socialt sammanhang – det kan vara färdigheter och kunskaper.22

En organisation kan inte förvalta sina kärnkompetenser om ledningen inte känner till vilka
dessa kompetenser är. Klarheten i ett företags definition av sina kärnkompetenser och den
grad av enighet som präglar definitionen är de enklaste måtten på ett företags förmåga att
förvalta sina kärnkompetenser. Kärnkompetenserna är företagets själ menar Englund och
Knöös och dessa måste vara en naturlig del av företagsledningens ansvarsområde. Wolvén
betonar att man bör skilja mellan den organisatoriska kompetensen, som är resultatet av
organisationens gemensamma lärande samlat i form av instruktioner, normer, vanor och
regler, förkroppsligat i organisationsstrukturen och i personalens agerande. Samtidigt bör man
komma ihåg, att den individuella kunskapen i en mening är strategisk, eftersom det främst är
individerna som lär och bygger upp kunskaper. Det viktigaste blir då att stimulera relationen
mellan individuell kompetens och organisatorisk kompetens så att organisationsstrukturen
understödjer kunskapsbyggande, bibehåller och utvecklar sin egen kompetens genom att
exempelvis skapa mötesplatser och forum där kärnkompetenser kan utbytas. Det är dock
viktigt att inte underskatta det vardagliga lärandet även om punktinsatser av utbildning har sin
betydelse. Det är oftast den förra typen av inlärning som skapar bestående, användbar och
relevant kompetens på alla nivåer inom en organisation. Organisationen måste dock öppna
upp sig och inte bara stimulera en okritisk och oreflekterande inlärning utan även motivera en
dynamisk, reflekterande inlärning som ifrågasätter givna ramar i form av arbetsinnehåll,
arbetsprocesser, ledning och struktur i organisationen.23

                                                            
21 Hamel & Prahalad, passim
22 Wolvén, Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, 2000, s.163f
23 Englund & Knöös, passim; Wolvén, s.164
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Framtiden bör man närma sig stegvis med en kontinuerlig justering av inriktningen. Denna
strategiska uppbyggnad påvisar vilka kompetenser som kan komma att behövas, potentiella
motorvägar som Englund och Knöös kallar dem. Att hitta rätt kärnkompetenser utgör det
viktigaste momentet i arbetet med att bygga och förverkliga en strategisk uppbyggnad. Vid
rekrytering av ny personal är det därför viktigt att veta vilken typ av kompetens man
egentligen behöver.

Kraft att genomföra den nya strategiska uppbyggnaden
För att bygga upp framtida möjligheter behöver man utveckla kapaciteten för fantasi och
utförande. Hamel och Prahalad menar att man behöver en strategisk uppbyggnad som är
länken mellan nuet och framtiden. Detta innebär en plan som talar om för organisationen vad
som bör göras nu; vilka nya kompetenser som borde införskaffas; vilka potentiella kunder
som finns och vilka nya kanaler för distribution som man bör utvärdera för att skapa en
vinnande position på framtidens arena.

Den traditionella synen på strategisk planering betonar en överensstämmelse mellan befintliga
resurser och spirande möjligheter. Det finns en risk att det strategiska syftet skapar en bred
klyfta mellan resurser och ambitioner. Syftet med strategi är att skapa en uppfattning om
framtiden, där man kan föreställa sig bibliotekets position i förhållande till konkurrenterna.
Förutom att det strategiska syftet förmedlar en känsla av färdriktning och upptäckande har det
även en emotionell sida – ett mål som de anställda uppfattar som bra. Det är klokt att lägga
över mycket av ansvaret till den del av verksamheten som möter kunderna eller låntagarna –
men balansen är viktig. Om man plockar isär strukturen utan att ersätta den med en klar och
övertygande riktning blir situationen helt säkert kaotisk. Att dela ut ansvar utan riktning leder
till kaos och osäkerhet. Det är bättre att låta människor i organisationen besluta inom vissa
angivna ramar för att kunna nå målet man satt upp. Vidare måste det strategiska syftet vara ett
mål som varje anställd respekterar och ställer upp på. Målet måste inte bara vara annorlunda,
det måste också vara mödan värd. Det strategiska syftet handlar lika mycket om att skapa en
mening för de anställda, som att ta ut färdriktningen. Det är ledningens skyldighet att ge
arbetet ett högre syfte än siffrorna i lönekuvertet.

En rad faktorer hindrar organisationer från att omedelbart uppmärksamma och erkänna
förändringsbehov. Detta påstår Hedberg och Ericson som delat in dessa faktorer i olika faser.

En lång framgångshistoria leder i regel till inlärning av fasta beteenderepertoarer som
organisationer förlitar sig på i sitt handlande. Dessa rutiner måste ifrågasättas och
omorienteras.
Framgångsrika och stabila organisationer utvecklas i regel från lättrörliga, anfallsinriktade
organisationstält till trögrörliga, svarsinriktade organisationspalats som tenderar att avvärja
hotande förändringar snarare än att ta dem på allvar.
Så småningom erkänns hoten men förklaringarna inriktas på att syndabocken finns i
omvärlden och att man själv är utan skuld. Nedgången beror på exempelvis lågkonjunkturen,
den sittande regeringen, det höga kostnadsläget eller omöjlig konkurrens. Alternativt försöker
organisationen upprepa historiens bravader. ”Vi måste satsa ännu hårdare på det vi är bra på.”
Så följer en fas där organisationen intalar sig att man drabbats av en tillfällig förändring som
det gäller att övervintra. Man snålar på de ting som ger utslag först på lång sikt, satsar på
kortsiktiga resultatförbättringar, löser upp dolda reserver och slutar investera i svårmätbara
tillgångar som välutbildad personal, framtida nya marknader och nya tjänster.



15

Slutligen når organisationen en fas där man inser att en varaktig förändring har inträffat och
att man själv måste handla för att överleva och utvecklas.24

Denna tröghet fördröjer nödvändiga omorienteringsåtgärder. Den nödvändiga
probleminsikten, handlingsberedskapen och handlingsplanen fördröjs. För flera organisationer
kan en bearbetning av denna insikt om tröghet öppna nya handlingsvägar inom ramen för en i
stort sett oförändrad struktur. Problemet ligger inte huvudsakligen i lösningen utan i
”problemet”. Organisationen behöver ett nytt sätt att uppfatta sin värld – extern så väl som
intern.

Strategibyggande och förnyelse
Att skapa tillväxt för framtiden kräver ett nytt sätt att se på strategiskapandet.
Planeringsprocessen skapar planer och inte en levande strategi. Hamel bland flera anser att
strategier växer fram. Det är dock viktigt att inse att strategiskapandets framväxande natur
inte utesluter möjligheter att leda processen. Man måste koncentrera sig på att förstå de villkor
som skapar förutsättningar för strategiskapande, som exempelvis att låta alla i organisationen
komma till tals, skapa engagemang och nya perspektiv. Därigenom får man möjlighet att testa
vilka strategier som funkar på just denna organisation. För att strategin ska fungera måste man
skapa sig en vision av målet.25

Bristen på integration av den vanlige anställde i processen av strategiskapande minskar
möjligheterna både att hitta rätt vägar att gå och att skapa det nödvändiga engagemang kring
förändring som krävs.26 Kärnan i ledningsarbetet är att föra samman alla anställdas samlade
resurser och kompetenser. Lika viktigt som det är att få med alla anställda i den inledande
strategiprocessen, är också att ledningen inser att det sedan är upp till dem att skapa en
fungerande strategi. Detta kan med andra ord uttryckas som en kombination av ”top-down-”
och ”bottom-up”-strategier. Binneys och Williams erfarenheter visar att ledare som varit
framgångsrika i förändringsarbetet använder båda metodernas fördelar och accepterar
motsägelserna och spänningarna mellan dem. Centralt i “top-bottom”-program är betoningen
på att leda förändringen, insikten om att om man bara låter förändringen ske, kommer man
antagligen inte uppnå de resultat man skulle vilja uppnå. Centralt i “bottom-up”-program är
insikten om att processer med radikal förändring inkluderar lärande för alla involverade, även
för dem som vill leda. För att lyckas som ledare för förändringar menar Binney och Williams
att man måste kombinera ledning och lärande. Leda på ett sådant sätt att lärande uppmuntras
och lära på ett sätt som informerar och guidar dem som vill leda. Detta är vad Binney och
Willliams kallar “leaning into the future”.27

Identitet är viktigt både för organisationen som helhet och för den enskilde i den. Men hur ser
förhållandet mellan identitet och förnyelse ut? Förnyelse handlar om att tids- och
rumsaspekterna tas upp till prövning. Resultatet blir att en verksamhet som förknippas med
vissa förväntade handlingar ifrågasätts. Tidsaspekten förknippas med hur organisationen idag
skiljer sig från tidigare former och vilka milstolpar som markerar dem. Rumsaspekten innebär
att det finns en koppling till en organisationsenhet, där vissa ideal och arbetssätt delas med
andra. Dessa ideal och arbetssätt sammanfogas till ett slags nätverk inom organisationen, som
i sin tur skapar en stabil existens av dessa synsätt. Förnyelse däremot gör att ordningen

                                                            
24 Ericson, ”Insiktströghet…” Från företagskriser…, s. 58f
25 Hamel, Gary, ”Reinventing the Basis for Competition”, Rethinking the Future, Gibson, Rowan (red), 1997
26 St. Clair, s.37ff
27 Binney, George & Williams, Colin, Leaning into the future, changing the way people change organisations,
1997, s.6f
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utmanas, tillhörigheten ifrågasätts, nya nätverk utvecklas. Med andra ord förändras identiteten
vid förnyelse.

För att kunna föreställa sin framtid och forma den krävs det alltså att organisationen
ifrågasätter befintliga strukturer. Bland andra Kotter säger att vilken funktion människorna i
organisationen än har, så ska de se det som sin uppgift att inte bara göra saker som de är
tänkta att utföras idag, utan fundera ut hur de ska göras i morgon. Men om identiteten ska
styra den anställdes handlande samtidigt som denne ifrågasätter sin identitet så borde det
finnas risk för oro. Faktorer som ledarskap, värderingar och normer inom organisationen
betyder mycket för att lyckas med en strategi. Vidare kan bristen på en trygg identitet bli ett
problem, som exempelvis vid ständig förnyelse. 28

Hamel betonar ett positivt synsätt och menar att det är fel att förutsätta att människor inte vill
förändras och söka nya möjligheter. Om ledningen kan ge färdriktningen och skapa förståelse
för att dagens framgång inte på något sätt är självklar och samtidigt ge människorna de rätta
verktygen, så kan processen av strategiskapande framgångsrikt omfatta hela organisationen.
Strategiskapandet blir allas ansvar.29

Vi har här redogjort för hur det rent teoretiskt ser ut vid strategisk innovation och vilken
betydelse det kan ha för människan i organisationen. Det är vackra ord och frågan man ställer
sig är hur nära ligger dessa ord verkligheten. Finns det plats för mål och visioner på en
institution som folkbiblioteket idag? Finns det en vilja att möta framtiden och vara redo när
den dyker upp runt hörnet? I nästa avsnitt redogör vi för hur det ser ut och kan se ut inom
biblioteksvärlden vad det gäller förändringar, framtid och så vidare. Vi har nu gett läsaren den
nödvändiga teoretiska bakgrunden för att förstå innehållet och syftet med att ha en
förändringsvilja och en plan för framtiden.

EN DJUPDYKNING I BIBLIOTEKSVÄRLDEN
Även biblioteket ställs inför nya utmaningar när omvärlden förändras. Hur kan man möta
dessa? Vi ska i detta avsnitt gå in på hur biblioteksvärlden påverkas och kan komma att
förändras. Dessutom ska vi försöka klargöra vad vi menar är beredskap inför framtiden.

- Vadå förändring? Det är ju bra som det är!
Förändring är idag inte bara oundvikligt utan nödvändigt. Förändring är det enda vi säkert kan
identifiera i framtiden.30 Det är orealistiskt att vänta sig ett paus i förändringen eller förutsätta
en period med konsolidering. Dessa ganska “skarpa” påståenden blir mer uppenbara då man
tittar närmare på de olika faktorer som påverkar folkbiblioteket. Påtryckningar kommer både
utifrån och inifrån biblioteket självt och inkluderar potentiella hot mot bibliotekets överlevnad
och roll i samhället men även möjligheter som att befästa dess ställning och att utvecklas.

Inom biblioteksvärlden är man ganska nöjd med vad man gör. “Biblioteket lider av
självklarhetens förbannelse”, påstår Norrbottens länsbibliotekarie.31 Användarna är oftast
nöjda när de går från biblioteket, även om de inte fått det de kom dit för - de har bara fått en
del av den information som de först sökte. På grund av den positiva känsla många människor

                                                            
28 Kotter, ”Cultures and Coalitions”, Rethinking the Future
29 Hamel, ”Reinventing…”, Rethinking the Future
30 Reed, Sally Gardner, ”Library services in a changing environment”, Creating the future, Reed, Sally Gardner
(red.) 1996, s. 203
31 Gärdemalm, Jimmy, ”Folkbibliotekets förbannelse”, Ikoner, 2000:5, s. 10,
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har för biblioteket, finns det en utbredd tolerans. De har helt enkelt inget begrepp om vad man
kan begära eller ens vad man vill ha av biblioteket. För många utövare inom branschen verkar
detta acceptabelt. Man har fallit i fällan ”vi är bra” och vilar på gamla lagrar. ”Bra” eller
”okej” är också måtten med vilka man mäter sina tjänster och professionella aktiviteter. En
högre nivå på arbetet skulle innebära allt för mycket jobb för att nå målet, det vill säga korrekt
information. Denna attityd håller emellertid inte i längden då bibliotekets tjänster har börjat
jämföras med andra informationstjänster i samhället och dömas efter samma kriterier, till
exempel kvalitet, kunskap och service. Det krävs en skärpning av bibliotekets professionella
identitet.32 För första gången verkar biblioteket i en konkurrensinriktad omgivning – som en
deltagare bland andra – och detta leder till att biblioteket måste hitta sin egen specifika nisch.
Nya utmaningar dyker upp hela tiden inom biblioteksbranschen, främst förändringar inom den
snabba utvecklingen som sker inom teknologin, men även de allt mer kvalificerade kraven
från användarna.33

Externa och interna påtryckningar
Bibliotek utsätts för påverkan utifrån det samhälle det verkar i. Denna omgivning har en lokal,
nationell och global kontext. I allmänhet uppmärksammar bibliotekarier inte externa
förändringar, men det är dem man egentligen måste förutse och de kräver ofta att man
initierar förändringar som svar. De samhälleliga påtryckningarna är många och finns inom ett
brett spektra, men är till exempel: politisk utveckling, ekonomiska förändringar, samhälleliga
trender och teknologiska framsteg.

Påtryckningar kan också komma inifrån det egna biblioteket. Till exempel påverkar de
problem och svagheter som finns i biblioteket, men också den styrka som kan leda biblioteket
till framgång. Tecken som kan visa på svagheter är exempelvis: klagomål från användarna,
minskad användning av vissa tjänster och dålig stämning bland personalen. Alla dessa sätter
press på biblioteket att förändra metoder och arbetssätt – och man bör uppmärksamma dem
om man ska ha en effektiv service gentemot användarna. Bibliotekets styrka kan också
framtvinga förändringar. En framgångsrik tjänst kan kräva att biblioteket skapar ett nytt sätt
att möta den ökade efterfrågan och för att undvika en försvagning i kvaliteten.

Motvilja till förändring
Samtidigt som det kan finnas press att förändras kan det också finnas hinder för förändring.
Oundvikligen möter man, såväl i biblioteket som i andra organisationer, krafter som gör det
svårt att skapa utveckling. Det är viktigt att uppmärksamma dessa krafter, så att man kan
minska motståndet.

Organisatoriska faktorer som oklara mål och otydliga strukturer är exempel på interna hinder
för förändring. Ovilja från personalen att förändra situationen de befinner sig i är en annan.
Det är jobbigt att byta ut de rutiner och metoder man använder för att utföra sitt arbete och
lära sig något nytt. Man brukar säga att rädsla för förändring är sammanfogat med rädsla för
det okända. Det är dock inte det okända i sig man är rädd för, utan risken att förlora något i
den planerade förändringen. I mötet med en ny situation blir många defensiva och känner
rädsla att invanda rutiner ska försvinna temporärt medan det nya arbetssättet introduceras.34

Många människor har svårt att acceptera nya tankar och förändringar. Bibliotekschefen måste
kunna identifiera dessa människor och eventuella hinder. Man måste kunna se att oavsett hur

                                                            
32 Gärdemalm, ”Folkbibliotekets förbannelse”, Ikoner, 2000: 5, s. 10f; St Clair, s. 14f
33 Kekki, Kirsti, ”Facing the future in Finland”, Scandinavian Public Library Quarterly, 2000:2
34 Gallacher, Cathryn, A, Managing change in libraries and information services, 1999, s. 6-12
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väl planerad och genomtänkt en ny idé, service eller tjänst är, så kan en introduktion av den
mottagas negativt. Detta kan bero på att personalen känner sig som offer för förändringen,
men denna situation kan oftast förhindras. Det är knappast möjligt att förhindra de stora
organisatoriska förändringarnas effekter eller att få bort all osäkerhet som associeras med
dem. Däremot är det möjligt att reducera individers osäkerhet genom att öka deras
medvetenhet. Det är också möjligt att öka bibliotekets deltagande i kommunens förändringar
genom att vidga personalens inflytandesfär. Dessa förutsättningar kan nås om bibliotekarier
på alla nivåer har kunskap om kommunen och en förståelse för bibliotekets relation till denna.
Det krävs också en känsla för kommunens kultur och medvetenhet om bibliotekets och
individernas möjlighet att påverka för att lyckas.35

En viktig del i en framgångsrik förändringsprocess är att lyssna på dem som verkar vara
‘motståndare’ och försöka förstå vad som ligger bakom deras ‘motstånd’. Det finns en fara i
att stämpla människor som ‘för’ eller ‘emot’. Ofta kan chefer bli otåliga och anklaga
‘motståndarna’ för att vara svåra och reaktionära, och det är också lätt att man struntar i dem
och i stället jobbar kring dem. Det är betydelsefullt att man undviker att stämpla någon och
låta det vara bra med det. I stället bör man se möjligheten att lära sig något av ‘motståndarna’.
Människor som inte accepterar den föreslagna förändringen gör så av en anledning, och denna
kan mycket väl vara något som ledarna har missat eller inte helt förstått. På samma sätt som
det är viktigt att lyssna på och förstå klagande kunder, ger utforskandet av varför interna
‘motståndare’ är missnöjda enorm utdelning. Förändringsprocessen kan modifieras och
förbättras som ett resultat av detta. Ofta bryr sig ‘motståndarna’ passionerat om
organisationen och har otrolig energi om de kan se föreslagna förändringar som önskvärda.
Människor som inte bryr sig gör inte ‘motstånd’, de tillåter sig själva att bara föras med. Att
inkludera ‘motståndarna’ i förändringsprocessen är ofta nyckeln till framgång. Människor gör
motstånd av en anledning och när den anledningen kan bli förstådd och ett svar till det
integrerat i förändringsprocessen kan meningsfulla förändringar inträffa.36

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte finns någon flykt undan kraven att
förändras. Oavsett om dessa krav ses som hot eller möjligheter kan man inte ignorera dem.
Därför är det viktigt att alla bibliotekarier är lyhörda inför omgivningen och att man använder
sig av relevanta verktyg och metoder för att upptäcka och hantera förändringar i omgivningen.
Det är också nödvändigt att förstå vilken betydelse dessa har för det egna biblioteket. Detta
måste dessutom ske kontinuerligt.

- Vadå information broker? Vi är ju bibliotekarier!
Samhället förändras och biblioteket förändras. Måste bibliotekarien också förändras?
Kommer bibliotekarien att finnas kvar? De flesta är eniga om att båda dessa frågor ska
besvaras jakande. Men det finns hot mot yrket. För trots att användare även i fortsättningen
kommer att behöva ledning och hjälp från bibliotekarier, finns det en del faktorer som gör att
de kan tro att de inte kommer att behöva varken bibliotek eller bibliotekarier. Exempel på
sådana faktorer är den ökande tillgången till digitalt lagrad information och den lätthet med
vilken allmänheten kan få tillgång till denna. För att kunna möta användarnas behov är det
viktigt att ha en balanserad syn på traditionell, nuvarande och framtida teknologi. Förmågan
att kunna integrera de nya framsteg som görs inom teknologin med sina tjänster för att ännu
bättre kunna interagera med användarna är central. Även om det är viktigt att ha teknologiska
färdigheter, menar Hisle att det kommer vara ännu mer betydelsefullt att villigt och öppet
acceptera att teknologiska förändringar kan vara värdefulla för att tillfredsställa användarnas
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behov. Bibliotekariens egenskaper och kvalitéer blir mer viktiga än de praktiska kunskaper
hon besitter. Detta beror på att den tekniska utvecklingen är så snabb, att praktiskt taget alla
färdigheter blir förlegade nästan ögonblickligen. Desto viktigare är bibliotekariens förmåga att
förstå och tolka trender inom information management och informationsförmedling. Att ha
visioner för planerandet av framtida bibliotekstjänster, vara flexibel och kunna förändra
biblioteket snabbt är också viktigt. En bra bibliotekarie bör även ha förmågan att uppskatta
den kulturella omgivning som biblioteket verkar i, och att återge mångfalden i tjänster och
personal.37

Bibliotekarien som ledare

On more than one occasion I have dreamed that a spaceship from some
advanced civilization on another planet has landed and that the ship’s
captain has disembarked uttering the word: ‘Take me to your librarian’. In
future civilizations, the word ‘librarian’ just might become synonymous
with the word leader (Major Owens)38

Ett sätt att rädda bibliotekarieyrkets framtid är för bibliotekarierna att omdefiniera sig själva
som ledare, menar Schuman. Det innebär ett ansvarstagade att utföra saker annorlunda och
bättre. Att acceptera ansvaret att vara ”bibliotekarieledare” inkluderar att man kan se fram
emot ett yrkesliv fullt av äventyr, osäkerhet och risktagande. För bibliotekarier är valet enkelt:
man kan sträva efter att leda och försöka förändras – eller så kan man besluta sig för att följa.
Ingen kan dock välja att förbli oförändrad. Det är viktigt att låta omvärlden, politiker såväl
som allmänhet, veta vad bibliotekarier gör och vad de kan. Utövandet av ledarskap innebär att
man gör misstag. De flesta ledare finner sig själva följa en osäker stig och söker man efter
förändring till det bättre utmanar man per definition status quo. Ledare väntar inte på att saker
och ting ska hända, de gör så att saker händer genom att beträda nya stigar.39

Hur en framgångsrik ledare bör vara och agera har Binney och Williams skrivit en del om. De
menar att framgångsrika ledare skapar sin egen framtid och anpassar sig till omvärlden. De
vet vad de vill förändra och är känsliga för andras åsikter och oro. De brinner för den riktning
de vill att organisationen ska gå i och de förstår och värderar organisationens nuvarande
situation, varför den har varit framgångsrik och vad dess personal är bra på. De leder och de
lär. Utan motsägelsefullhet går det starka greppet om verkligheten hand i hand med den
tydliga visionen. Ledarnas visioner blir tydligare och mäktigare om de har stark förankring i
verkligheten. Ju tydligare de är om vad de vill, desto mer kan de komma i kontakt med den
nuvarande verkligheten. På samma sätt, paradoxalt nog, kan ett erkännande av sina
begränsningar göra ledarna mer effektiva. Då utmanar de inte det omöjliga utan koncentrerar
sina krafter på det uppnåeliga. Paradoxen för ledare är att de genom att ge mer makt, får mer
makt. Människor i organisationen känner sig mer ansvarsfulla, mer engagerade och deras
energi och kreativitet ökar. Individer som tar större ansvar för sig själva och för sitt arbete är
nästan alltid mer tillfredsställda med sina jobb och mer förverkligade som människor.40

Samarbete är ett nyckelord och det är framför allt i detta sammanhang bibliotekarien bör vara
den som ser in i framtiden och anpassar sig till teknologiska förändringar för att uppnå
servicemålen. Man måste, i denna teknologins tid, gå utanför de traditionella modellerna för
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biblioteksinstitutioner och hitta samarbetspartners på nya håll. Förändring påtvingas både
utbildningsinstitutioner och samhället i stort genom informationsteknologin. Då måste
bibliotekarier ta steget och bli ledare i formulerandet av IT-policys på lokal, regional och
nationell nivå. Bibliotekarier som vill leda måste vara aktivister, måste samarbeta med andra
informationsspecialister, måste vara IT-experter, måste fortsätta att påvisa vikten av lärande.
Oavsett vilka förändringar som inträffar måste bibliotekarier vara villiga att vara flexibla för
att kunna göra allt som sagts ovan.41

Bibliotekarien - den kreative entreprenören?
När man är nyutexaminerad känner man hopp och man hänger sig åt yrkets alla delar med stor
entusiasm skriver St Clair. Efter ett tag finner man kanske att klimatet på arbetsplatsen inte är
vad det borde vara eller att organisationen man jobbar i inte har som största prioritet att ge
god service. Strukturen man arbetar i är törhända trög och det är svårt att få gehör för sina
åsikter och idéer.

Libraries are frequently weighed down by processes and procedures that are
barriers to excellence. Tension – when the information workers´ standards
of excellence conflict with organisational lassitude.42

Nya vägar är alternativet. Att finna nya sätt att närma sig problemlösning behövs mer än
någonsin i biblioteket, enligt Beck och Riggs. De bland flera menar att bibliotekarien måste
bli mer av en entreprenör. Det vill säga bli någon som befrämjar förändring, har visioner, är
självdrivande, växer av misstag, är aktionsorienterad och som ser varje kris som en dold
möjlighet. Att anta ett företagsmässigt synsätt skapar nytänkande och energi hos den anställde
att nå bortom de vanliga målen inom organisationen.43 Med entreprenör menas emellertid inte
att biblioteken ska ut på entreprenad, något som diskuteras i den svenska biblioteksbranschen
för tillfället. Det är en helt annan diskussion, som inte vidare tas upp här.

För att tillfredsställa användarnas behov måste biblioteket drivas med de egenskaper som
karakteriserar ett framgångsrikt företag: ansvar, utförande och kontroll. Genom att tänka som
en entreprenör skapar man en innovativ attityd till utvecklingen som kombinerar ovan
nämnda egenskaper för att nå högsta möjliga nivå av informationsservice till användaren.
Huruvida biblioteket är framgångsrikt eller inte beror till stor del på attityden hos personal
och ledning. Faktorer som kan spela in är: hur man ser på sitt arbete, service, att ge
användarna vad de vill ha och vilken syn man har på informationsfunktionen i samhället. 44

Vad är det då som kan göra människor nervösa när man talar om entreprenörer och
företagsmässigt tänkande? Främst är det att man sätter individen i centrum och skapar en
personal som tar egna initiativ och eget ansvar, som ser nya möjligheter och är flexibel.
Egenskaper man borde uppmuntra för att stärka sin organisation. Beck och Riggs menar att
det är viktigt att uppmuntra entreprenörer, även om de är individualister och inte alltid bra på
att arbeta i team. Hinder mot att tänka som en entreprenör finns i synnerhet inom den
hierarkiska organisationen.45 De flesta mindre folkbibliotek i Sverige har en platt struktur,
vilket gör att det kan vara lättare att implementera detta tankesätt. Samtidigt kan den platta
strukturen likafullt göra att personalen blir handlingsförlamad. Man vet helt enkelt inte exakt
vilka ens arbetsuppgifter är och vilket ansvarsområde man har. Detta sker på grund av att
                                                            
41 Hisle, ”Roles…” Creating the future, s. 36ff
42 St. Clair, s. 1
43 Beck, Susan G. & Riggs, Donald E., ”Research, creativity and entrepreneurship”, Creating the future, s. 222
44 St. Clair, s. 2f
45 St Clair, s. 6ff; Beck & Riggs, ”Research…”, Creating the future, s. 222
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arbetsplatsen är liten och man förutsätter att andra gör det man inte själv gör. Så är oftast inte
fallet i verkligheten. För att ett ledarskap med entreprenöranda ska vara framgångsrikt så är
det nödvändigt att engagera hela biblioteket i denna anda.

Förutom att vara entreprenörer bör bibliotekarierna också vara pedagoger och kreativa. Becks
och Riggs menar att en kreativ bibliotekarie planerar strategiskt och lever till största delen i
framtiden till skillnad från andra som planerar taktiskt dag-för-dag. Fantasi, förmåga att
ifrågasätta och eget tänkande är attribut man också kan tillskriva kreativa bibliotekarier. De är
mer oberoende än beroende och de brukar trivas med kaos och oordning. Det finns dock
många avskräckande faktorer mot kreativitet i biblioteket. Man uppmuntrar till exempel inte
risktagande, undviker möjligt nederlag, enkannerligen på grund av dåliga finansiella resurser.
Med andra ord finns det ett tryck att göra som man alltid gjort och ta det säkra före det osäkra.
Andra faktorer som påverkar kan vara ett naturligt motstånd mot förändring, etablerade vanor,
brist på självförtroende och rädsla för att bli förlöjligad.46

Det intensiva arbetet att skapa nya mål och integrera kräver en aktiv, flexibel
bibliotekariegrupp  – där individuellt initiativ är viktigt. Genom att samarbeta med andra
samhälls- och yrkesgrupper skapar man nya möjligheter att bredda sin egen kompetens såväl
som hela personalstyrkans kompetens. Samtidigt som man hela tiden tvingas ifrågasätta sina
professionella normer och värderingar.47

- Vadå framtid? Vi lever ju nu!
Vad gör framtidsforskarna? De skapar möjliga bilder av framtiden, etablerar mål och de
försöker finna så många olika vägar som möjligt, bland annat för det framtida biblioteket,
menar Shuman. De studerar alternativ och de väljer och uttrycker preferenser för att dra fram
ett specifik framtid. Därefter skapar de ett eller flera scenarios. En gissningslek? Både och.
Ingen kan exakt förutsäga framtiden. Det är likväl inte bara en gissningslek då det finns
metoder och procedurer som man kan använda sig av för att minimera riskerna att man blir
överraskad när framtiden väl är här. Detta för att hjälpa forskarna och biblioteken att vara
bättre förberedda för varierande händelser när de sker om de sker.

We can prepare ourselves for the future best by being ready for whatever is
likely to occur and by having thought seriously and long about what we
intend to do about each of the alternative likely futures.48

Varför ska man då studera framtiden, nu när vi konstaterat att vi inte kan säga med exakthet
vad som kommer att ske? Shuman menar att framtiden bör uppmärksammas eftersom vi
kommer att spendera resten av våra liv där. Framtiden handlar om förändring. Och förändring
är något som bibliotek kan hantera om de försöker. Åtminstone kan bibliotek ändra de
negativa effekter som förändring kan ha på människors liv genom att gradvis förbereda dem
för ny teknologisk utveckling och sociala förändringar i samhället. Trots allt kan förändring
vara både bra och dålig, beroende på många olika faktorer. Och folkbibliotek har bland annat
till uppgift att hjälpa sina användare att hantera förändring på ett positivt sätt, genom att agera
som ett samhälleligt gränssnitt.

“Prediction is very difficult, especially about the future”49

                                                            
46 Beck & Riggs ”Research…”, Creating the future, s.220ff
47 Nilsson, ”Organizational…” Scandinavian Public Library Quarterly, 1999:2
48 Shuman, Bruce A. Beyond the Library of the Future, 1997, introduktionen
49 Sägs ha sagts av Samuel Goldwyn, enligt Bakewell, K. G. B., Managing user-centred libraries and
information services, 1997, s. 260
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Ändå är det nödvändigt att försöka förutsäga framtiden för informations- och
bibliotekstjänster, om man vill att de ska fortsätta att vara – eller bli – användarcentrerade.50

Det finns ingen kristallkula att spå framtiden i, inte ens inom biblioteksbranschen. Likt många
andra organisationer som är skapade av samhället, berörs biblioteket av förändringar i den
omgivning som biblioteket arbetar i, det vill säga de institutionella, lokala, nationella och
internationella omgivningarna. Dessa element inkluderar som vi tidigare nämnt bland andra
influenser som politik, ekonomi, samhälle, teknologi. Det är inte lätt att förutse hur dessa
delar kommer att röra sig. Men att ha insikt, medvetenhet och en vilja att planera inför
framtiden är mycket viktigt, så att man inte blir tagen på sängen.

Ett flertal forskare har tagit fram olika scenarios på hur framtiden kan komma att se ut. Många
ser biblioteket som en informationscentral, en plats där man via terminaler och tryckta
publikationer tar fram information. Så kan det säkert komma att bli men i praktiken avgörs
troligen bibliotekets roll som informationscentral av hur dokumenten är distribuerade, menar
till exempel Svedjedal. Tanken med det moderna storbiblioteket är att dokumenten är
centraliserade. Många menar att bibliotekens roll som knutpunkt för informationssökning
kommer troligen att minska på många områden. Bibliografiska databaser, offentligt material
och arkiv med tidningsartiklar kan sökas från datorn hemma. Men de publikationer som inte
finns tillgängliga på nätet måste på något sätt föras ut till låntagarna. Det blir som alltid en
fråga om skyltning, utställningar, kvalitetsgranskning, uppsökande verksamhet, fjärrlån – ett
hanterande av fysiska föremål. I framtidens bibliotek kommer allt fler låntagare med listor
över publikationer som de har hittat referenser till i databaser. Då är det bibliotekariens roll att
skaffa fram dokumenten från de dokumentcentraler som biblioteken utgör. Det är kanske inte
lika upphetsande som bilden av framtidens information broker, bibliotekarien som jägare och
samlare i ett ”dokuversum”. Men det är svårt att släppa det eftersom det är just vad bibliotek
är: ett hus för böcker.51

Även Feather menar att biblioteket kommer att finnas kvar, även om de utmanas av den vida
informationsförsörjning som erbjuds till exempel av skola, universitet och andra
organisationer. Biblioteket kommer inte enbart att definieras som ”a location” utan mer som
”concept”, men det kommer även i fortsättningen att behövas, dels som studieplats, dels som
lager för böcker. Man kan emellertid också tänka sig att bibliotekets funktion som boklager
förändras i och med fler elektroniska dokument och lättheten i att fjärrlåna dessa. Detta är
emellertid ett scenario långt fram i tiden och inom de närmaste decennierna kommer flera
funktioner att samexistera. Trots allt är det så att biblioteken till stor del används för
fritidsläsning, och det skulle kosta för mycket att överföra allt tryckt material till elektroniskt,
menar Feather.52

Tidskriften Ikoner bland andra har tagit upp detta ämne ett flertal gånger. Johan Svedjedal
menar att elektroniska medier kommer att spela en allt viktigare roll eftersom det är en logisk
fortsättning på det förra seklets mediala revolutioner som exempelvis grammofon, radio, film
och teve. ”För biblioteket tillhör sådana elektroniska dokument redan vardagen. Men de nya
elektroniska medierna har inte trängt ut böckerna och ingenting tyder på att de kommer att
göra det.”53 Istället blir dessa medier en komplettering, inte en ersättning. Gärna ett mediatek,
men först ett rejält bibliotek, säger Svedjedal.

                                                            
50 Bakewell, s. 260
51 Svedjedal, Johan. ”Ett hus för böcker”, Ikoner, 1998:1, s. 31f
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Många håller med Svedjedal. Sven Nilsson är kritisk till bibliotekens hittills ganska passiva
roll i samhället. Han menar att till skillnad från andra institutioner som arkiv och museum är
biblioteket helt informatiserat; man är inne på sin tredje generation av datorisering och IT-
kunnandet i biblioteksvärlden är stort. Biblioteken har dessutom bra kontakt med låntagarna,
vet vad de söker, frågar efter och är beredda att köa för. Denna ständigt pågående
marknadsundersökning ger biblioteket stora möjligheter. Man skulle om man ville kunna
erbjuda helt andra tjänster och annan service än idag. ”I biblioteksvärlden skulle man i
betydligt högre grad kunna utnyttja sitt egentliga kapital, den enorma tillgången till sökbara
dokument. Hittills har biblioteken uppträtt som ganska passiva minnesbanker. Men framtiden
ligger i att använda ”minnet” aktivt – välja, systematisera, selektera, bearbeta, designa,
presentera och publicera.”54

Hur kommer framtiden att se ut för biblioteken? Kommer de att utvecklas till
informationsmäklare? Sven Nilsson svarar med att biblioteken är sina kunders tjänare och att
den rollen är olika beroende på vilket bibliotek man tittar på. I kunskapssamhället kommer
biblioteken mer och mer att utgöra en samlad infrastruktur, det vill säga att ge möjlighet för
alla användare att så effektivt som möjligt komma fram till kunskapen. Gratisprincipen bör
gälla så långt det går. En viss ersättning kan tänkas ta ut då man jobbar åt företag.
”Biblioteken skulle också kunna åta sig kontinuerliga dokumentations- och konsulttjänster åt
företag och organisationer. För att det här ska bli möjligt måste biblioteken på ett helt annat
sätt än hittills uppfatta sig som kunskapsföretag och kartlägga och utveckla den kompetens
som finns och komplettera med den man saknar.”55 En åsikt som också framförts av andra,
tidigare refererade i uppsatsen.

Eva Jonsby sammanfattar framtidens bibliotek med orden: ”I det nya landskapet är det vår
uppgift att göra terrängen lättnavigerad och begriplig. Informationstjänsterna fordrar
introduktion i form av tydliga användarhandledningar. Besökare vill naturligtvis veta vilken
information som biblioteket erbjuder och inte minst hur den ska hanteras. Lyckas vi förmedla
det, skapas förutsättningar för en jämlik tillgång till information.”56 Att se framtiden på detta
sätt är också viktigt för den demokratiska funktionen.

Avslutningsvis vill vi påkalla uppmärksamhet till Lars Nelldes sju budord som vi fann i
Ikoner (1996:6). Dessa är små tankar att ha i bakhuvudet när man planerar sin framtid. Detta
för att biblioteket ska kunna lyckas och gå stärkt ur de förändringar som nu sker och måste
ske för att folkbiblioteket som institution ska fungera för nästa generation. Nellde tycker det
är på tiden att biblioteket öppnar sig mot omvärlden, blir en del av den och inser att det finns
”fler sanningar” som är värda att utveckla.

Första budet – Vi tror inte det finns en sanning. ”Vi tror att var och en har sin egen sanning”.
Nellde menar att i många organisationer är man rädd för att säga vad man tycker och det
omöjliggör mångfaldens sanning att utvecklas. Mångfald är både roligare och ger en högre
produktivitet och därför bör bibliotekschefen skapa rum där allas ”olika rätt” får komma till
tals.

Andra budet – Vi tror inte på stela regler och fyrkantig formalism. ”Vi tror på lusten och det
milda vansinnet som drivkrafter.” Missunnsamhet och revirtänkande genomsyrar många
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organisationer, så även bibliotek. I en trygg organisation där det är tillåtet att pröva och
misslyckas, där man ses som en vuxen människa som tar ansvar för sina handlingar och de
reaktioner dessa kan framkalla, görs tolkningar i situationen – vare sig det gäller
Internetanvändning, förvärv eller uppgifter i lånedisken.

Tredje budet – Vi tror inte på vanans makt. ”Vi tror på berikande tillfälligheter.” Historien
bevisar att ingen utveckling, inga förändringar och inga uppfinningar har varit resultat av att
man gått i samma hjulspår. Sällan är det den som följer invanda mönster eller som alltid gör
”rätt” som skapar nya lösningar. Bara genom att misslyckas finns möjligheten att lyckas
menar Nellde. ”Pröva, misslyckas och pröva igen”.

Fjärde budet – Vi tror inte på solospel. ”Vi tror på samarbete.” Nellde frågar sig om
måldokument är viktiga och i viss mån är de det. Om de är kopplade till en idé eller vision om
verksamheten. Ett måldokument där man tar avstamp från en dialog där personalen är
involverade har betydligt större möjligheter att hitta användbara linjer och mål för
verksamheten. Ett mål som leder fram till utveckling och förädling. Detta förutsätter att man
avsätter tid för dialog, reflektion och diskussion. Att diskutera varför, vad och hur tar sin tid
och kräver engagemang. En vanlig reaktion menar Nellde när man diskuterar detta med
biblioteksanställda är: ”Hur har ni tid med det?” Svaret blir självklart: ”Hur har vi tid att låta
bli!” Gör man inte det så hamnar man snart i knappologins tyranni och framtidsperspektivet
blir förstelnat.

Femte budet – Vi tror inte att vi är bäst. ”Vi tror att ni och vi kan bli bättre tillsammans.”
Uppfattar man biblioteket som en delar av en helhet så skapar det möjligheter till samverkan
med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Det är samarbete som ger utveckling.

Sjätte budet – Vi tror inte på att tassa i filttofflor. ”Vi tror på ett herrans liv.” Om vi nu är en
del av en helhet, delar som existerar sida vid sida så duger det inte med att vara osynlig. Då
blir det viktigt att inte huka i den kommunala marginalen. Nellde konstaterar att man vid alla
tillfällen och sammanhang måste välja att synliggöra biblioteket.

Sjunde budet – Vi tror inte det var bättre förr. ”Vi tror alltid på framtiden.” Potentialen att
utvecklas är oändlig. Men det leder fram till kärnfrågan: bristen på ”humankapitalet” – man
satsar mycket på den tekniska kompetensen men knappt något på relationerna på
arbetsplatsen.57

Det måste alltså ske ett mentalt uppbrott från den klassiska svenska traditionen med dess
tilltro på sammanhängande integrerade lösningar, dess betoning av rättvisa och
föreställningen att det politiska perspektivet har försteg före andra perspektiv. Man måste
bejaka de kreativa impulserna, var de än finns. Man måste överge föråldrade lösningar och
institutioner. Om biblioteket ska överleva måste det bli lättare, snabbare och rörligare. Sven
Nilsson menar att utvecklingen framöver kommer att bli beroende av samverkan mellan
många olika krafter, politiska, privata och ideella. Det kommer att finnas utrymme för en
rollfördelning mellan politiskt, kommersiellt och ideellt driven verksamhet. Det finns olika
slags entreprenörskap inom alla dessa områden.58
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- Vadå beredskap? Vi ska ju inte ut i krig!
Vad krävs av ett bibliotek för att det ska anses vara förberett inför framtiden? För att hantera
förändring på ett bra sätt, måste biblioteket och dess personal förstå de krafter som gör denna
nödvändig. All personal måste åtminstone ha klart för sig vilka påtryckningar och
omständigheter som ligger bakom förändringen, men ännu bättre är det om personalen deltar
aktivt i förändringsarbetet. Vi har valt att göra samma indelning här som i resultatredovisning
och analys, för att underlätta förståelsen för hur vi har tänkt. I stora drag är det uppdelat i tre
huvudområden: omvärldsbevakning, inre organisation och framtiden.

Omvärldsbevakning
Ju mer man vet om omvärlden, desto bättre beredd är man när förändringar inträffar. Det blir
lättare att hantera problem och möta användarnas behov. Denna omvärld består av: samhället
i allmänhet, lokalt, nationellt och internationellt; biblioteksbranschen och
informationssektorn; bibliotekets användare och konkurrenter; bibliotekets moderorganisation
(kommunen) och slutligen det egna biblioteket. Ett sätt att försäkra sig om att man har koll på
omgivningen är att genomföra regelbundna omvärldsanalyser. Bibliotekschefer är oftast
medvetna om behovet av omvärldsbevakning – att det är en viktig del av den strategiska
planeringen. Frågan är snarare vad de gör åt det. God omvärldsbevakning är dessutom ett
värdefullt sätt att öka personalens medvetenhet, få rädslan för nya situationer att försvinna och
underlätta deltagandet i planeringen.59

I omvärldsbevakningen kan man använda sig av verktyg som en PEST-analys och/eller en
SWOT-analys. Med PEST-metoden kartlägger man omvärlden genom att titta på trender i
Politik, Ekonomi, Samhälle och Teknologi. SWOT-analysen går ut på att man undersöker
bibliotekets styrka, svagheter, möjligheter och hot. (Strength, Weaknesses, Opportunities,
Threats). En PEST- och/eller SWOT-analys kan öka personalens medvetenhet om omvärldens
nyckelproblem och hur viktigt det är att förstå biblioteket i dess kontext. Det räcker emellertid
inte med att man gör en omvärldsanalys – istället krävs det att man samlar in och reflekterar
över information kontinuerligt för att senare använda denna i planerandet av bibliotekets
framtid. Genom att göra en omvärldsanalys kan personalen komma att uppskatta förändring
och inse att det inte bara är något oundvikligt utan också något som kan skydda snarare än att
hota deras framtid.60

Ett bibliotek är oftast en del i en större struktur, exempelvis universitet, skola, sjukhus, företag
eller lokala myndigheter. Bibliotekarier och informationsspecialister inom dessa sektorer är
ofta väl medvetna om sitt biblioteks position i strukturen. Kunskapen om hur man arbetar
effektivt i denna kontext betyder mycket för bibliotekets framgångar. Denna medvetenhet
räcker inte alltid till för att även inkludera bibliotekets personal. Alltför ofta är det endast då
bibliotekspersonalen direkt påverkas av en förändring i den större organisationen som
bibliotekets ledning blir helt medveten om bibliotekets roll inom strukturen. Exempel på
sådana tillfällen är omstrukturering och ekonomiska kriser.61

En viktig del i omvärldsbevakningen för att bilda en bra grund för framtiden är politisk
medvetenhet, vilken innebär kunskap om “moderorganisationen”, i vårt fall kommunen.
Förståelse för bibliotekets position och roll i omgivningen och dess möjlighet att påverka
denna är också central. Att skaffa sig grundläggande fakta om kommunen och hur biblioteket
passar in i den är viktigt för att kunna skapa möjlighet till politisk medvetenhet, effektivitet
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vad gäller förändringar och beredskap inför framtiden. Dessa fakta inkluderar saker som:
kommunens mål och syfte; ekonomiska resurser och inkomstkällor; fördelning av resurser
inom kommunen och hur biblioteket passar in i budgeten. Det är också bra att ha vetskap om
kommunens styrka och svagheter; hur väl den sköter sig i relation till sina mål och syfte och
hur det går ekonomiskt. Man bör också känna till bibliotekets position och dess roll, men
också andra avdelningars mål och hur de relaterar till biblioteket.62

Ett sätt att få kunskap om kommunen och samhället är att läsa dess dokument. Genom att
delta i möten och läsa nyhetsbrev lär man sig vad människorna inom kommunen anser och
vad som händer i omgivningen. Det är också informativt att titta närmare på statistik och de
redskap man använder för att mäta resultat. Vad som är än mer viktigt än att läsa sig till
kunskapen är att vara med när saker sker, att lära genom att lyssna, observera och delta. Till
exempel kan den som vill bevaka omvärlden skaffa sig kunskap genom ett aktivt deltagande i
möten, kanske framför allt genom att närvara på möten som inte är helt självklara. 63

Att hänga med i det som händer i den närmaste omgivningen är inte alltid lätt, men för att
kunna möta framtiden måste man ändå försöka. En uppfattning om vilka konkurrenter eller
möjligheter man har finns eventuellt redan, men kanske är den inte helt medveten och
genomarbetad. Den nya tekniken och internationaliseringen har ökat både möjligheterna till
och behovet av kvalificerad och strukturerad omvärldsanalys.64 För att man ska vara redo att
möta framtiden krävs inte bara att man vet vilka det är som redan nyttjar biblioteket, utan
också att man har kunskap om icke-användarna, de potentiella användarna, och marknadsför
sig till dem. Detta är kanske framför allt viktigt när biblioteket utmanas av ekonomisk
åtstramning, social förändring och teknologisk utveckling, enligt Weingard. Då är det
essentiellt att bibliotekets ledare har en klar bild över vilka användarna är och vad de behöver.
Även Dionne menar att man aldrig får sluta ha översikt över användare och potentiella
användare. De är inte desamma hela tiden och även om de är de kan deras behov ändras fort.65

Man måste också vara medveten om vilka konkurrenter och samarbetspartners, befintliga
såväl som möjliga, som finns.

Den tekniska utvecklingen går snabbt och det gäller att hänga med om man vill vara ett bra
bibliotek. Vill man vara en förebild i informationssamhället måste man våga satsa, säger
bland andra Jimmy Gärdemalm. Biblioteken måste hålla sig ajour med tekniska förändringar
för att förhindra att nuvarande användare istället vänder sig till andra informationsresurser,
som hemdatorn, Internet och TV. Om dessa blir de enda användbara informationskällorna, är
risken stor att många förhindras att få tillgång till informationen på grund av kostnaderna.66

Det ovanstående kan hjälpa bibliotekspersonalen att förstå påtryckningar och förändringar –
vilket stärker dem att effektivt hantera förändringar. När personalen har en bild av omvärlden
och en politisk medvetenhet så kan biblioteket erbjuda de rätta tjänsterna och idéerna vid rätt
tillfälle, till de rätta personerna och på rätt sätt. Detta leder i sin tur till att biblioteket ger ett
bättre intryck, och kommer att ses som en integrerad faktor som tillför något till kommunen,
istället för att anses som en del som bara kostar pengar. När bibliotekarier tar initiativet att
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hålla sig informerade kommer de ha större inflytande i kommunen och få mer kontroll över de
förändringar som sker. Har man fått förståelse för påtryckningar och förändring har man
större kunskap om och möjlighet att påverka vart biblioteket är på väg och varför. Det vill
säga hur man ska planera för att komma dit man vill. Denna situation skapas bäst när
personalen spelar en aktiv roll i formandet bibliotekets inriktning och dess prioriteringar
genom att delta i den strategiska planeringsprocessen. 67

Den inre organisationen
För att organisationen ska kunna vara dynamisk och förändringsbenägen krävs det att
arbetsplatsen är kommunikativ, innovativ och flexibel. De flesta bibliotek behöver strukturer
som erbjuder bra stabilitet för personalen. Detta för att de ska kunna utföra nödvändigt
rutinarbete, bli experter inom sina specialämnen och få teknisk kunskap. Rutinarbete är lika
viktigt i digitala bibliotek som i traditionella folkbibliotek. Eftersom det inte finns någon helt
igenom perfekt struktur för att uppnå både stabilitet och nytänkande, måste biblioteket
organisera sin personal på det sätt som bäst skapar den mesta möjliga balansen mellan dessa.
Man bör bygga sin egen struktur så att den passar till det egna bibliotekets behov och
omständigheter.68

Om ett bibliotek ska kunna bli framgångsrikt måste dess personal inte bara förstå varför
förändring är nödvändig utan också initiera förändring och känna ett personligt engagemang i
att få det att fungera. Det måste finnas en vilja att utvecklas. Engagemang och vilja skapas
dock inte endast för att bibliotekets ledning bestämmer att så ska ske. För att
förändringsarbetet ska fungera behöver biblioteket ha en struktur och kultur som skapar
ömsesidig förståelse och som möjliggör deltagande. Stark personalstruktur, ett mänskligt
resurssystem och flexibilitet präglar en sådan organisation. Det är också viktigt att ha reserver,
både vad gäller ekonomi och kompetens. En kompetensreserv som inte är omöjlig att skaffa är
att anställa bibliotekarier istället för assistenter. Detta kan också öka omvärldsbevakningen, då
fler kan utföra den. Redan idag finns det många andra arbetsplatser för en bibliotekarie än ett
folkbibliotek, och det gäller för kommunerna att erbjuda ett bra alternativ. Goda möjligheter
till kompetensutveckling är en faktor som kan påverka valet av arbetsplats. Det är
betydelsefullt att det finns öronmärkta pengar för detta ändamål och att det finns en plan son
anger vilken kompetens som behövs, nu och i framtiden. För att kunna göra en sådan plan
måste man kartlägga vilken kompetens som finns i nuläget. Detta för att man ska kunna
förvalta och förgylla de kärnkompetenser som finns.

Ett bibliotek erbjuder många slags tjänster, alltifrån Internetuppkoppling till utlån av böcker.
Det är relevant att klargöra vilka kärntjänsterna är, det vill säga de tjänster som definierar
biblioteket. Detta för att försäkra att offentlig information stannar i den offentliga sfären, och
att tillgång är garanterad för alla, oavsett resurser eller möjligheter, menar Behrman.
Biblioteket har idag många nya konkurrenter, kanske framför allt andra organisationer som
hanterar informationsteknologi. För att ha ett försprång gentemot dessa måste biblioteket
erbjuda tjänster som är av mycket högre kvalitet och specifikt möta allmänhetens behov,
menar Ibrahim. Man kommer till exempel att behöva skräddarsy sina tjänster för att passa
användarnas uppfattningar om både service och produkt. För att kunna erbjuda optimal
service måste man ständigt utvärdera det som finns och göra förändringar. Ta bort eller lägga
till, förminska eller utöka. Behrman ifrågasätter om bibliotek kan fortsätta att tillhandahålla
gratis och rättvis tillgång till de tjänster och den teknologi de erbjuder i framtiden. Det är dock
av vikt att de gör det då man i annat fall kan få en uppdelning av första och andra klassens
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låntagare. Detta kan enligt Behrman bli fallet om man låter vissa kärntjänster förbli avgiftsfria
och tar betalt för andra, ”mer värdefulla”, tjänster som endast de som har råd att betala kan
utnyttja. Ett viktigt element i bevarandet av lika och fri tillgång till bibliotekets tjänster och
teknologi är samarbete. Nu är information plötsligt sexigt och det råder stor konkurrens om att
tillhandahålla information. Snabbt förändrad teknologi gör dyr utrustning förlegad ungefär
vart tredje år och nya format som multimedia och mjukvaror till datorer både anstränger
budgeten och de traditionella cirkulationsmetoderna.69 Detta medför att det blir än viktigare
att vara medveten om vilka saker man är bra på och vilka andra är bättre på.

Framtiden
Något som kan gränsa till omvärldsbevakningens område, men är betydligt svårare att
kartlägga är hur framtiden kan tänkas se ut. Det kräver att man ger tid till tankearbete och att
det finns utrymme för ett visionärt synsätt. Man måste också ha en vilja att förändras. Ett
tecken på att viljan finns är att man har visioner och planer inför framtiden, att man har en
strävan. Att man överhuvudtaget har funderat på framtiden och vad den kan innebära med
förändrad service och skiftande förutsättningar är ett sätt att förbereda sig. För att ett
förnyelsearbete ska kunna äga rum måste det finnas utrymme för individen att tänka, att hinna
fundera, göra saker begripliga och testa nya idéer.

An old joke in the British car industry is about the Japanese taking a month
to make a decision the British could make in a day. The Japanese then take
a day to implement it while the British are still struggling six months
later.70

Det är dock sant att även kristider ofta frambringar akuta situationer som ger upphov till nya
idéer och aktiviteter. Innan krisen uppstår kan alla prognoser av möjligt beteende bara vara
preliminära, men de kan ändå vara det som gör att man klarar hantera situationen.71

St. Clair anser att det finns en allmän oro inom sektorn för att biblioteken ska börja snegla
mot strategisk planering. Man menar att de koncept som är relaterade till management och
företagsekonomi, som till exempel strategisk planering inte är något för folkbiblioteket.
Strategisk planering för biblioteket bort från de ”högre anledningar” som vanligtvis associeras
med bibliotek. Många i branschen menar att entreprenören och den professionella inte kan
existera i en och samma person. Som St. Clair uttrycker det i sin bok: ”one is good one is
bad”. Vidare menar han att det inom sektorn har talats om att man har ett ”special calling” då
man väljer bibliotekarieyrket. ”They have different and higher duties then even the most
ethical businessman” Det finns en poäng i att fundera på om bibliotekarierna själva inte är
skyldiga till viss del vad det gäller avsaknaden av framgång. Den framgång som de är så
oroade för.72

Are we afraid that if we adopt the efficiency, effectiveness and energy of
the successful entrepreneur, we will somehow cease to be ennobled,
exhalted paragons of virtue we have assumed ourselves to be throughout
our professional history?73
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71 Beck & Riggs, s. 221, Binney & Williams, s. 125
72 St. Clair, s. xvii
73 St. Clair, s. xvii



29

Vi menar alltså att det är essentiellt för biblioteket att börja tänka i mer företagsmässiga
termer. Det är svårt att jämföra en kommunal institution med en privat, vinstdrivande
organisation, men det går, och man måste göra det. Många tycker att biblioteket har en
självklar roll att spela, “alla vill ju ha kvar biblioteken”, men med ökad konkurrens och
minskade anslag tvingas man till eftertanke. Det gäller att avgöra vilken roll man vill att
biblioteket ska ha, och hur man ska uppnå detta. För att kunna göra detta måste man kartlägga
biblioteket, göra en översikt över vad som är bra och vad som behöver förbättras. Man måste,
som sagts tidigare i uppsatsen, bygga strategier och forma sin egen framtid.

Vad kan då komma att krävas av bibliotekarien och biblioteket? Man måste ha god förståelse
för informationsdynamiken, en medvetenhet om personalen och empati för att kunna erbjuda
bra service till användarna. Dessutom bör man bygga upp långsiktiga och kortsiktiga nätverk
mellan bibliotek, men även mellan bibliotek och företag inom kommunen. Slutligen bör man
ha ett strategiskt tänkande – vilket kan ge ett högre värde i det analytiska och kritiska
tänkandet. Det kan också frambringa breda och djupa nätverk, lagarbete och självständiga
arbetssätt. Kunskaper i informationshantering och kommunikation med bibliotek, personal,
politiker och användare är andra exempel på positiva följder av strategiskt tänkande.74

God beredskap
... har man när man aktivt gör sig redo att möta framtiden. I avsnittet “En teoretisk grund att
bygga vidare på”, har vi försökt tydliggöra vilka komponenter och hjälpmedel som finns att
tillgå i förberedandet. Med andra ord olika sätt en institution som folkbiblioteket kan
förbereda sig på.

För organisationer av alla slag, även för biblioteket, är det viktigt att ha ett långsiktigt,
strategiskt tänkande. Det räcker inte att leva för dagen utan man måste planera för en tänkbar
framtid. Man måste våga satsa på det okända och ta risker, forma sin egen framtid. Detta är
syftet med strategier. Hur man väljer att forma sina strategier är upp till var och en, olika
alternativ har framlagts. Strategier kan skapas både uppifrån (analytiskt; top-bottom) och
nedifrån (organiskt; bottom-up). Det ena utesluter på intet sätt det andra, utan båda sätten i
kombination är att föredra. Det viktiga är att man får med personalen i arbetet, delar på
ansvaret och förankrar mål och förändringar på ett tidigt stadium.

En användbar modell i strategibyggandet är SWOT-analysen. Den gör det möjligt att se
vilken utgångspunkt man har, vilken grund man står på. Det måste emellertid kompletteras
med olika tänkbara framtida verkligheter, och strategier för hur man kan hantera dessa. God
omvärldsbevakning är nödvändig för beredskapen. Att veta på vilken plats den egna
organisationen befinner sig, i relation till konkurrenter och övrig omgivning. Ett sätt att
genomföra en omvärldsanalys är att använda PEST-modellen, men även här är SWOT-
modellen ett användbart redskap. Det är centralt för beredskapen att hänga med i de
förändringar som sker och kan komma att ske. Strategiskapandet förutsätter kontinuerligt
ifrågasättande, av organisationen som helhet, individerna i den och de tjänster man
producerar.

En viktig del av organisationen är den kompetens som finns, kanske framför allt i
kunskapsorganisationer som biblioteket. I förverkligandet av en strategisk uppbyggnad är
kartläggandet av befintliga och behövda kärnkompetenser en central del. Framtiden innebär
förändringar i vilka kompetenser som behövs och prioriteras, för biblioteket innebär detta att
bibliotekariernas roll kommer att förändras. Vilka kompetenser framtidens bibliotekarier bör
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ha, är osäkert, men det är betydelsefullt för biblioteket att försäkra sig om att kompetensen
finns att tillgå, att kunna erbjuda ett lockande alternativ i konkurrens med andra arbetsgivare.

Även för tjänsterna gäller samma sak. De bör kartläggas och kontinuerligt utvärderas, allt för
att på bästa sätt tillfredsställa användaren och kunna konkurrera med andra. Det krävs
flexibilitet i den egna strukturen för att bibliotek och andra organisationer ska vara
förändringsbenägna och därmed redo. Det är fördelaktigt att ha en platt struktur, med mycket
ansvarsdelning, då det innebär att individerna i organisationen känner sig delaktiga och stärkta
i sin identitet. Det bör dock vara klart och tydligt uttalat vem som har vilket ansvarsområde,
för att undvika splittring och dubbelt arbete.

Strategiarbetet kräver tid och utrymme. I längden betalar det sig. Hammargren och Johansson
samlade några bra kriterier för framtidens bibliotek och som även vi ser som viktiga för
bibliotekets överlevnad. Dessa är:
•  Definierade mål
•  Kommunikation
•  Visioner
•  Demokrati
•  Förankring
•  Samarbete
•  Kompetens
•  Ambition
•  Helhetssyn
•  Förbättrad service
•  Standardisering75

Dessa påminner om det vi under uppsatsens gång betonat som viktigt att tänka på då man
förbereder sig på framtiden. Använder man sig av dessa ledord kan man skapa sig en bild av
framtiden, bygga en hos personalen välförankrad strategi och utveckla god användarservice.

RESULTATREDOVISNING
Resultatet av intervjuerna är uppställda utifrån intervjuplanen, med rubrikerna:
Omvärldsbevakning, Inre organisation och Framtid. Kommunerna presenteras i den ordning
intervjuerna gjordes. Varje avsnitt inleds med kort statistik om kommunen och
folkbiblioteket, hämtad från BTJ:s bibliotekskalender 2001. Efter redovisningen av
biblioteken följer länsbibliotekariens svar, detta för att ge ytterligare en synvinkel.

Resultat Osby
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Antal invånare: 12 925. Lån/invånare: 10,7 Filialer: 3 Personal: 3,0 bibliotekarier; 2,0 assistenter; 1,25
övriga
Nämnd/förvaltning: utbildning
Kommunala anslag 2000: media 1 000 000, personal 2 181 000, övrigt 2 037 000.
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Omvärldsbevakning
Biblioteks- och kulturchefen i Osby, Torsten Ekelund, säger att omvärldsbevakning inte
explicit ingår i hans arbetsuppgifter, men menar att han ändå försöker hålla sig ajour med
omvärlden så gott det går. Internet är en ymnig källa, med mailinglistor som gäller bibliotek
av olika slag. Även olika tidskrifter som DIK-forum, Biblioteksbladet och Bibliotek i
samhälle är informationskällor, uppger han.

Politik
Ekelund anser sig ha en god uppfattning om det politiska läget i Osby kommun. Han säger
dock att det är ganska förvirrande, då det utöver de vanliga partierna finns en del lokala
partier som är relativt stora. Detta innebär att det borgerliga blocket i kommunen inte har egen
majoritet utan tvingas förlita sig på dessa småpartier, vilket gör att personer ibland röstar mot
sina partier och mot koalitionerna. Detta medför att det inte är säkert att ett beslut går igenom
i nämnden, även om arbetsutskottet har fattat beslut i frågan, vilket är det vanliga i andra
kommuner. Förhållandet till politikerna i kommunen är gott, även om bibliotekschefen inte
träffar dem så ofta. Däremot tror han att det är lite lättare att ha god kontakt med politikerna i
en liten kommun som Osby, då man möter varandra i samhället och hälsar på varandra.
Bibliotekschefen är endast med på de av arbetsutskottets möten då han har något ärende att
föredra. Han anser att det inte är helt lätt att göra bibliotekets röst hörd, då det är en stor
nämnd biblioteket tillhör. De faktum att även skolorna ligger i denna nämnd och att dess
ledamöter till stor del är gammalt skolfolk gör att intresset för biblioteket inte är
överentusiastiskt. Innan ett nämndmöte får Ekelund ärendelistan, och efter mötet erhåller han
ett protokoll. Är det ett ärende som beror bibliotekets verksamhet får han dessutom ett
speciellt protokollsutdrag. Personalen får information om kommunen via personaltidningen
och intranätet. Förra mandatperioden var det socialdemokraterna som var i majoritet och hade
makten, men hur det har varit innan vet inte informanten då han bara varit på orten i två år.

Ekonomi
Kommunens ekonomi är dålig, och har varit det sedan början på 90-talet. Bibliotekschefen
tror att det kan bero på den stora utflyttningen, vilket ger minskade skatteintäkter. “...det är ju
lite som ett skånskt Norrland”, säger Ekelund. Den dåliga ekonomin gör att alla får minskade
anslag, men biblioteket behöver inte stå tillbaka mer än någon annan, även skolorna har fått
känna på att det är tuffare tider. Av olika anledningar har man ingen skriven budget, enligt
Ekelund, endast en rambudget för hela det område han är chef för. I princip är bibliotekets
budget oförändrad från år till år, vilket innebär mindre pengar till verksamheten, då
löneökningar och inflation trots allt höjer utgifterna. Medianslaget är detsamma i kronor
räknat. Det har alltså inte varit någon drastisk minskning av budgeten, men förra året fick man
dra inpå en del annonskostnader och dylikt. Det är mycket svårt att få nya pengar till
biblioteket, men de gamla flyter liksom med. Då biblioteket inte har någon erfarenhet av att
driva projekt, vet man inte hur svårt eller lätt det är att få pengar till detta. Man får ett bidrag
från staten till barn och ungdomslitteratur, men det är den enda kompletterande inkomstkälla
man har. Det finns ingen plan för hur man skulle kunna skaffa mer pengar från andra än
kommunen. Det enda man gör för att öka resurserna, som bibliotekschefen anser vara
otillräckliga, är att be kommunen om mer pengar. Det man framför allt lider brist på är
kvalificerad personal, så det är främst där man behöver ytterligare resurser. Informanten ser
inte att resurserna kommer att förändras inom en överskådlig framtid, möjligtvis kan de bli
ännu sämre.

Vad kommunen måste göra är att minska utflyttningen, och få ungdomarna att stanna kvar,
menar Ekelund. Situationen på biblioteket är till exempel sådan att det är chefen som är yngst,
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50 om ett par år. På grund av den stora arbetsbördan får alla jobba lite mer än de klarar av,
vilket leder till förslitningsskador och sjukskrivningar. Bibliotekschefen har tagit upp detta
med politikerna, men säger att de inte verkade ta till sig problemet. Arbetslösheten är låg i
kommunen, beroende på de många småföretag som finns och bibliotekschefen tror att det är
de som är arbetslösa som flyttar ut. Förutom småföretagen finns Brio i kommunen, en stor
arbetsgivare. Informanten ser inte att det finns några egentliga konkurrenter till biblioteket i
kommunen. Det finns en bokhandel, en del IT –företag, och ett kommunprojekt som heter
Osby Nova men bibliotekschefen uppfattar inte dem som konkurrenter.

Samhälle
Kommunen satsar inte uttalat på någon specifik åldersgrupp i samhället, möjligtvis lägger
man lite extra krut på barn och ungdomar. Det finns en del flyktingar i kommunen, framför
allt Kosovoalbaner och bosnier, men också några från Afrika. Bibliotekschefen tror att
befolkningen kommer att fortsätta att minska, men tror också att det måste ta stopp någon
gång. En möjlig utväg är att Osby kommun slås ihop med till exempel Östra Göinge kommun,
men det är inget bibliotekschefen vill sia om. Kommunen gör en del för att förhindra fortsatt
utflyttning, bland annat får den akademiker som flyttar till kommunen 25000 i handen,
förutsatt att denne stannar i tre år. Det finns också ett projekt som heter Bra Osby, som arbetar
med att utveckla Osby, göra det mer attraktivt för att förhindra den negativa nedåtgående
spiralen. Dessutom har man startat det tidigare nämnda Osby Nova, ett projekt som bland
annat håller på med distansutbildning och liknande, framför allt inriktat mot företag.

Biblioteket samarbetar framför allt med skolorna, men också lite med en del studieförbund.
Kanske skulle man också kunna tänka sig att samarbeta med Osby Nova, men hur det
samarbetet skulle gå till kan inte bibliotekschefen i dagsläget tänka sig. Man har inte gjort
någon kartläggning av kommunens demografi och planerar inte heller att göra någon inom det
närmaste. Ekelund tror inte att låntagarna stämmer överens med kommunens demografi, han
menar att pensionärer och kvinnor läser mer. Man har inte gjort någon användarundersökning,
vad bibliotekschefen vet, och tänker inte heller göra någon inom överskådlig framtid. Han
tycker inte att det behövs göras något särskilt för att nå icke-användarna, utan menar att man
ändå ligger högre än genomsnittet vad gäller låntagarstatistik. “Jag tycker inte det är så
viktigt, det är klart att det är bra ju fler som kommer, men det är ingenting som jag tycker man
bör satsa massa kraft och energi på”, säger Ekelund.

Teknik
Bibliotekschefen tycker att det är väldigt viktigt att man håller sig ajour med
teknikutvecklingen, och anser sig också göra det. “Flera av damerna tycker kanske att jag är
för mycket åt det hållet, men jag tror att det är viktigt att någon gör det”, säger han. Förutom
att vara biblioteks- och kulturchef är han också IT-samordnare inom utbildningsnämnden,
vilket tar mycket av hans tid. Man har för närvarande inga publika Internet-datorer igång, då
det missbrukats under en tid, men de ska sättas upp igen. Det finns också en katalogdator och
en ordbehandlare. Bibliotekschefen anser att det är tillräckligt för närvarande, men skulle
kunna tänka sig att ha fler katalogdatorer. Det finns inte tillgång till publika Internetdatorer
någon annanstans i kommunen enligt Ekelund. Biblioteket datoriserades tidigt, antagligen
1985 och katalogen har funnits på Internet sedan 1995, tror informanten. Hemsidan görs av
bibliotekschefen. Det finns en IT-avdelning i kommunen, men ingen skriven plan för vad som
ska köpas in. Biblioteket bestämmer själva när nya datorer ska köpas in, beroende på hur
mycket pengar man har fått.
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Inre organisation
Personal
Vissa specialkunskaper finns hos personalen enligt bibliotekschefen. Bland annat är det en
kanslist som är väldigt duktig på korsord och i övrigt har alla bibliotekarier läst på
universitetet. Det finns inga tillfällen till kompetensutbyte för personalen, bortsett från
personalmötena varannan vecka. Det finns inga öronmärkta pengar till kompetensutveckling
enligt Ekelund, “...men å andra sidan tycker jag att jag använder rätt mycket pengar till det i
alla fall”, säger han. Att det kan vara svårt att få personalen att utnyttja möjligheten till
kompetensutveckling tror han kan bero på tidsbrist och kanske en liten motvilja mot att åka
bort någon längre tid. Man har ingen plan för hur kompetensutvecklingen ska se ut.
Bibliotekschefen säger att det kan finnas ett visst naturligt motstånd mot förändringar, men
menar att de förändringar som genomförs ändå är förankrade hos personalen. Organisationen
är ganska platt enligt informanten, och ansvaret är fördelat på olika personer, även om det
yttersta ansvaret för verksamhet och ekonomi ligger hos honom. Ännu finns inte
ansvarsfördelningen nedskriven på papper, men man funderar på att göra det.
Bibliotekschefen skulle kunna tänka sig att ersätta assistenterna med bibliotekarier, men tror
att det skulle kunna vara svårt att genomföra. Det är redan i dag svårt att bemanna
informationsdisken och chefen har själv ett par pass i veckan. Man har dock inte någon klar
plan för vad det är man söker vid en nyanställning.

Tjänster
Bibliotekschefen tycker att biblioteket har tillräckligt med tjänster, “vi har PC, CD och musik,
vad skulle man kunna ha mer?” Han skulle kunna tänka sig att i framtiden ha en service som
riktar sig till företagen i kommunen, men vill inte gå i bräschen för en sådan verksamhet, utan
vill låta andra bibliotek ta första steget. Ekelund tror inte att det direkt kommer att försvinna
några tjänster i framtiden, utan tror snarare att de kommer att utökas eller förändras, från
videofilm till DVD etcetera. Det finns inga egentliga konkurrenter till bibliotekets tjänster i
kommunen enligt informanten. Man tar inte betalt för några tjänster idag, förutom kopiering,
men skulle kunna tänka sig det i framtiden, även om han inte heller här vill vara först. “Det är
en stor hantering, och de inkomsterna kan aldrig bli så stora att det lönar sig”, säger han. Han
tycker att biblioteket har ett gott samarbete med skolorna i kommunen, de jobbar ganska tätt
tillsammans med skolbibliotekarien så att man inte gör dubbelt jobb. Man är i startgroparna
för att ha en gemensam katalog med gymnasiebiblioteket.

Framtiden
Bibliotekschefen tycker att det är svårt att säga om biblioteket som institution kommer att
överleva, men menar att “det gör det nog”. Han säger att förändring generellt är något
positivt, även om det finns förändringar till det sämre kan man inte stå stilla. Ekelund tror att
bibliotekarierollen kan komma att förändras, från att främst ha hanterat skönlitteratur till en
större inriktning på information och kurslitteratur. Han tycker att det är svårt att sätta något
före något annat när det gäller vad som är viktigt att tänka på inför framtiden, och vill därför
inte nämna något. När det gäller framtiden för Osby bibliotek har Ekelund svårt att se längre
fram än ett par år, men han tror att det kan bli mindre resurser, mindre pengar, men säger
också: “den kan lika gärna bli bättre eller sämre.” Han tror emellertid att biblioteket som
institution är viktigare nu än för tjugo år sedan.
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Resultat Tomelilla

Omvärldsbevakning
Bibliotekschefen i Tomelilla, Lena Malmquist, anser att omvärldsbevakning ingår i hennes
uppgifter på det sättet att det i hennes befattningsbeskrivning bland annat står att hon ska ha
ansvar för kommunens biblioteksverksamhet. I detta ingår utredningsarbete, utvecklingsarbete
och ekonomiskt ansvar. Hon menar att hon för att kunna sköta dessa arbetsuppgifter måste
bevaka vad som händer lokalt, regionalt, nationellt och till viss del internationellt. För att göra
detta använder hon till exempel personliga kontakter, dagspress, tidskrifter, litteratur, radio,
teve, Internet och samhällsinformation. “Att hålla kontakt med bibliotekarieutbildningarna,
dess personal och studerande samt andra högskolor och studerande är utmärkt för att se vart
vindarna blåser”, säger Malmquist. Under år 2000 påbörjades ett arbete med planeringsdagar
där omvärldsanalys ingår som en del.

Politik
Malmquist anser sig ha en god uppfattning om det politiska läget i kommunen. Hon vet att det
är en koalition som styr, moderater och folkpartister tillsammans med Kommunens väl och
Kd. Hon träffar dock bara representanter för moderaterna och folkpartiet, då det är de som
sitter med i beredningen till Kultur- och fritidsnämnden. Politikerna i själva nämnden träffar
hon inte så ofta, men hon har själv tagit kontakt med kommunalrådet och vice kommunalrådet
och anser sig ha ett väldigt gott förhållande till politikerna i kommunen. Det är inte svårt att få
bibliotekets röst hörd, utan det har gått att genomföra det mesta bibliotekschefen har velat.
Hon har ställt krav som blivit hörsammade, bland annat genom att hon tagit fram siffror och
jämfört dessa med andra kommuner. Den politiska stabiliteten är relativt god, centern har av
tradition varit stor men själva styret har skiftat mellan socialdemokrater och moderater.
Information från nämndmöten får man via kallelser och protokoll, och övrig information som
gäller kommunen får man bland annat genom personaltidningen.

Ekonomi
Ekonomin är dålig, något som påverkat bibliotekets budget på det sättet att den blivit urholkad
genom åren, den har aldrig räknats upp. Detta hoppas dock bibliotekschefen kunna ändra på
och ett förslag om ökade anslag till tjänster och media ligger på politikernas bord. Vad gäller
arbetslösheten i kommunen är informanten lite osäker, kan inga siffror, men tror att den ligger
lite högre än genomsnittet. Det finns inga egentliga konkurrenter till biblioteket som
institution i kommunen, men det är lite för få ungdomar som kommer till biblioteket anser
chefen. Detta tror hon beror på att de på skolan har tillgång till ett fungerande bibliotek och
många datorer. I övrigt vill hon inte se några konkurrenter utan vill hellre se folkhögskolans
bibliotek och kunskapsföretagen som möjliga samarbetspartners. De som konkurrerar om
resurserna inom förvaltningen är musikskola, allmänkultur och turism.

Antal invånare: 12 434. Lån/invånare: 8,8 Filialer: 3 Utlåningsstationer: 1 Personal: 2,6 bibliotekarier;
2,68 assistenter
Nämnd/förvaltning: kultur, fritid och turism
Kommunala anslag 2000: media 486 000, personal 1 615 500.
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Samhälle
Det som kännetecknar kommunen är att det är en typisk landsortskommun med relativt låg
utbildningsnivå. Skånemejerier är en stor arbetsplats. Största delen ungdomar flyttar ifrån
kommunen och kommer inte tillbaka, vilket är ett problem. Det leder också till att andelen
äldre blir större. Man har en del invandrare, framför allt Kosovoalbaner. Bibliotekschefen
tycker inte att kommunen har förändrats tillräckligt de senaste tio åren för att få de unga att
stanna kvar, men tror att det kan bli väldigt attraktivt att bo i kommunen om bara
kommunikationerna förbättras avsevärt. Hon tror att det är möjligt att det blir så, tycker att det
känns som något politikerna också har uppfattat. Kommunen prioriterar inte någon speciell
grupp i samhället, “...barnkultur är definitivt styvmoderligt behandlad här” säger
bibliotekschefen. Det finns dock en bildkonstskola, men varken teater eller dans. Biblioteket
får 70 000 kr till barnkultur men det anser bibliotekschefen inte vara särskilt mycket.

Biblioteket har samarbete med skolor och barnomsorg, BVC, distriktsköterskor och
äldrevården. Man har också viss kontakt med socialkontoret. Möjliga samarbetspartners är
enligt Malmquist företagen, folkhögskolan, turismutbildningen och naturbruksgymnasiet, men
hon vill också gärna se ett utvecklande av samarbetet med skolorna. Det finns mycket kvar att
göra anser bibliotekschefen. Det gjordes en kartläggning av kommunen i och med den
magisteruppsats Malmquist själv gjorde 1997, men någon ny har inte gjorts sedan dess. Man
har emellertid en planeringsdag varje år, och valde i år att satsa på mål och visioner, något
som behövdes då de som fanns var tio år gamla. Bibliotekschefen poängterar att det är viktigt
att visa att man inte kan göra vissa saker om man inte får pengar till det. I samband med
magisteruppsatsen gjordes också en användar- och ickeanvändarundersökning, och man
planerar att göra en ny nästa år för att följa upp målen. Nästa år ska man också skicka ut
reklam till alla hushåll i kommunen, och på så vis hoppas Malmquist nå många presumtiva
besökare. Hon tycker att biblioteket syns bra i lite olika sammanhang, men tror att man säkert
skulle kunna synas mer.

Teknik
Bibliotekschef Malmquist anser att det är ytterst viktigt att hålla sig ajour med
teknikutvecklingen och menar att hon också gör det så gott det går. Personalen är relativt ung
och Malmquist tror att de, jämfört med många andra är bra på datorer och den tekniska
utvecklingen. Hon säger dock att de säkert skulle kunna lära sig mer. Biblioteket har tre
Internetdatorer, en katalogdator, en CD-ROM och en dator för ordbehandling. Detta anser
informanten vara tillräckligt i dagsläget, men hon kan tänka sig att fler kan behövas vid en
eventuell utbyggnad i framtiden. Andra publika Internetdatorer finns inte i kommunen,
förutom på skolorna, men dessa har endast elever tillgång till. Bibliotekets hemsida görs av en
bibliotekarie. Kommunen har en IT-avdelning och det finns en plan för teknikinköp, som ska
förlängas fem år framåt. Biblioteket datoriserades 1995 och katalogen lades ut på Internet
1997.

Inre organisation
Personal
Personalen har en del specialkunskaper, några har läst på universitetet och bibliotekschefen
anser att det är viktigt att använda dessa kunskaper och anser att det egentligen borde synas i
lönen också. Det finns inga öronmärkta pengar till kompetensutveckling, något
bibliotekschefen framfört önskemål om till politikerna. Hon tycker det är viktigt att alla får
kompetensutveckling. När man ska byta datasystem kommer alla, även assistenter och
filialföreståndare att få utbildning. Någon egentlig plan för kompetensutveckling finns inte,
men man har bestämt att man detta år som har gått satsat på att tänka igenom hur man kan
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arbeta bättre, omorganisera och få rutinerna att fungera. Det står dessutom i förvaltningens
mål att varje anställd ska genomgå en utbildning per år. Man har framför allt tagit vara på
länets kurser, “det är viktigt att lära känna andra bibliotekarier.” Nästa år räknar man med att
all kompetensutveckling kommer att handla om att lära sig Book-it. Malmquist säger att
personalen är positiv till denna utbildning, men vad gäller kompetensutveckling i övrigt kan
inställningen vara olika. En förklaring till att det kan vara svårt att få filialföreståndarna till att
åka på kurser tror hon kan vara att de endast arbetar deltid. För utbyte av kompetens finns
flera tillfällen uppger informanten. Man har personalmöten varannan vecka, minst en
planeringsdag om året och man brukar dessutom skriva sammanfattningar av de kurser och
föreläsningar man gått på för spridning till kollegorna. Nytt för 2001 är också ett
arbetsrotationssystem, som innebär att filialföreståndarna har pass på huvudbiblioteket och
tvärtom, för att skapa större förståelse för varandras situation.

Bibliotekschefen anser att det inte var svårt för henne att komma med en mängd förändringar
då hon började sin anställning, då den övriga personalen verkligen ville att hon skulle vara
chef där, men hon tror att det kunde varit svårare att få igenom förändringar om det hade varit
någon okänd, utifrån som fått tjänsten. Det är framför allt bibliotekschefen som sköter
kontakten med politikerna, men även andra anställda kan ibland kontakta kulturchefen.
Politikerna kommer allt som oftast in på biblioteket och då träffar alla dem, säger Malmquist.
Flera i personalen är fackligt engagerade, på uppmaning av Malmquist, och det är en bra
informationskälla för vad som händer i kommunen. Man arbetar i platt struktur och
Malmquist säger att man även tar vara på assistenternas kunskaper i arbetsfördelningen. Alla
har egna ansvarsområden och dessa finns nedskrivna på papper som alla har tillgång till. I den
mån det finns något att föredra sitter bibliotekschefen med på beredningsmötena, i övrigt inte.
Bibliotekschefen anser att det finns tillräckligt med kvalificerad personal på biblioteket, men
skulle i framtiden vilja anställa bibliotekarier istället för assistenter, även om de hon nu har är
bra.

Tjänster
Informanten menar att man alltid kan bli bättre vad gäller utbudet av service, man skulle till
exempel kunna ha kurser för att sprida kunskap om Internet, datorer och användarkatalogen.
Man har idag utlåning av videor och cd-skivor, och man satsar framför allt på bra barn- och
ungdomsfilm, gärna europeisk och prisbelönt. Malmquist skulle kunna tänka sig att ta betalt
för mailfunktionen, beroende på att det är många turister på sommaren som endast utnyttjar
denna service, men den diskussionen har bara startat.

Framtiden
Bibliotekschefen är övertygad om att biblioteket som institution kommer att överleva på
grund av att boken kommer att överleva. Kanske kommer det några komplement till boken,
men ingen ersättning. “Det är viktigt att hänga med i förändringarna”, säger Malmquist. Hon
kan tänka sig att mindre filialer kommer att försvinna ”...den utvecklingen har vi nog inte sett
slutet på än, men att huvudbiblioteken kommer att finnas kvar är jag helt säker på.”

Förändring är något mycket, mycket positivt enligt Malmquist. Tidigare tyckte hon att det
kunde vara lite jobbigt med ständiga förändringar, men hon har insett att det är förändringen
som är roligt och intressant. ”Ingenting kan göra mig så förbaskad som när jag kommer till en
skola eller ett bibliotek och märker att ingenting har förändrats på trettio år, det gör mig
väldigt upprörd.” Informanten tror att bibliotekariens yrkesroll kan komma att förändras,
kanske kommer man bli mer handledare, pedagoger. Men hon tror ändå att bibliotekarien
kommer att behövas för att hämta fram böcker och information, att sortera i
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informationsflödet. Det som är viktigast att tänka på inför framtiden anser Malmquist vara
kompetensutveckling. Hon menar att man måste ligga steget före och ha en dialog med både
användare och icke-användare. Bättre samarbete med politikerna är också viktigt, anser hon.
Bibliotekschefen tycker att det finns gott hopp om framtiden för Tomelilla bibliotek, framför
allt beroende på gott samarbete både inom personalen och med politikerna.

Resultat Gnosjö

Omvärldsbevakning
Bibliotekschef Anna Persson anger att omvärldsbevakning finns med i hennes arbetsuppgifter,
“det är en av de största bitarna att försöka hänga med i det som händer”, säger hon. Redskap
hon använder är tidskrifter av olika slag, Internet, konferenser och att aktivera sig mot
bibliotekariestuderande.

Politik
Persson tycker sig ha en god uppfattning om det politiska läget i kommunen vad gäller
kulturfrågor, men i övrigt menar hon att hon varit i kommunen för kort tid för att ha någon
klar bild. Förhållandet till politikerna i kultur och fritidsförvaltningen är bra, anser hon, “de
andra träffar man ju inte så mycket”. Persson lägger själv fram sina egna ärenden i
arbetsutskottet, vilket hon tycker gör det lätt att få fram bibliotekets röst. Enligt Persson är det
en borgerlig samling som styr, och hon tror att det kanske har varit socialdemokrater som styrt
tidigare. Hon tycker inte att man kan säga att det tas många beslut till förmån för biblioteket,
men menar att det inte är tvärtom heller. “De lyssnar på vad man har att säga. Jag har fått lite
nya tjänster. De är inte negativa.” Beslut som fattats i nämnden kommer till bibliotekschefens
kännedom genom protokoll som skickas ut. Gäller det biblioteket får hon separata handlingar,
men också ibland samtal från kultur- och fritidschefen om det är något speciellt. Övrig
information från kommunen får hon och personalen genom “Kommunaktuellt” och
kommunens personalblad.

Ekonomi
Kommunens ekonomi är god, och bibliotekschefen tror inte att bibliotekets budget har
förändrats särskilt mycket de senaste åren. Det är låg arbetslöshet, Persson menar att siffran
ligger kring en procent. Informanten vet inte hur lätt eller svårt det är att få extra pengar till
biblioteket, då hon endast varit chef sedan 1 februari 2000, men hon tror att det kan vara svårt.
I förvaltningen finns också simhallar och fritidsgård, men Persson menar att de inte är
konkurrenter. Hon anser inte heller att det finns några konkurrenter till biblioteket som
institution, “skolan i så fall”, säger hon. Man har inga kompletterande inkomstkällor, förutom
ca 50000 från statens kulturråd, till barn- och ungdomsböcker. Man har inte heller någon
lobbyverksamhet för att få mer pengar. 1992 rustade man upp biblioteket ordentligt, och då
fick man också lite extra medel, men efter det har man inte fått något extra, enligt Persson.
Hon tycker att biblioteket har en relativt bra budget, men menar att man ju alltid önskar sig
mer. För att öka resurserna vill bibliotekschefen göra en mediaplan, och se vad mediaanslaget
egentligen borde ligga på. Hon tror dock inte att det kan bli helt lätt, “den här kommunen
håller rätt så hårt i pengarna”, säger hon. Informanten tror inte att bibliotekets resurser skulle

Antal invånare: 10 266. Lån/invånare: 8,5 Filialer: 1 Utlåningsstationer: 4 Arbetsplatsbibliotek: 8
Personal: 2,75 bibliotekarier; 2,58 assistenter; 0,85 övriga
Nämnd/förvaltning: kultur och fritid
Kommunala anslag 2000: media 535 000, personal 1 407 000, övrigt 2 277 000.
Statliga anslag: media 55 000



38

förändras om kommunen förändrades. Hon menar att alla partierna är rätt så överens om
bibliotekets roll, så det spelar ingen roll vem som styr.

Samhälle
Det är den låga arbetslösheten och småföretagande som kännetecknar kommunen, enligt
bibliotekschefen. Hon säger också att det är relativt låg utbildningsnivå, man börjar jobba
tidigt och det finns inget behov av att utbilda sig. I kommunen finns många medelålders
invånare, enligt informanten, men inte så många äldre, vilket gör Gnosjö till en relativt ung
kommun. Antalet invandrare är stort, ca 25% av befolkningen, varav 10% är vietnameser.
Tidigare var den finska gruppen också stor, enligt Persson. Hon tror inte att kommunen
förändrats mycket de senaste tio åren, “nej, jag har inget begrepp om det, men jag tror det har
varit relativt likadant”, säger hon. Vad gäller framtiden tror hon att man även i fortsättningen
kommer att ha en god ekonomi. Hon tror på höjda skatter för att betala av skulder, men menar
att det behövs fler bostäder. Man saknar arbetskraft, men det finns ingenstans att bo. Av den
anledningen har man också sagt nej till fortsatt invandring, men Persson menar att man hade
tagit emot fler annars. Kommunen prioriterar barn och ungdom, anser bibliotekschefen, det
har man skrivit in i planerna. ”Det har öppnats en ny fritidsgård, badet har öppet året runt och
skolan får rätt så gott om resurser”, säger hon. Biblioteket lägger också mer pengar på barn-
och ungdomslitteratur. Biblioteket samarbetar med skolan och fritidsgården, och Persson
menar att man skulle kunna samarbeta med företagen, “någon form av databaser och hjälpa
dem med omvärldsbevakning”. Man håller på att undersöka förutsättningarna för ett sådant
projekt tillsammans med Gislaveds kommun. Det finns ingen strategisk plan för biblioteket,
men bibliotekschefen säger att hon håller på att titta på det.

Låntagarna stämmer väl överens med kommunens demografi enligt Persson. Det finns
emellertid en grupp som inte är tillräckligt väl representerad, menar hon, och det är 25-35-
åringarna. Man har nyligen gjort en användarundersökning, och det ska också göras
återkommande. Persson anser att det är ett problem att praktiskt taget alla är väldigt positiva
till biblioteket, “folk verkar tacksamma att det finns och man vet inte riktigt vad man vill ha,
och det är något man måste jobba mer med”. För att nå ickeanvändarna skickar man utskick
till alla hushåll, man annonserar i dagspressen och bibliotekschefen tycker att biblioteket visar
sig bra i samhället, men menar att man kan bli bättre på alla sätt. “Vi gör det inte mot politiker
i samma utsträckning och där kan vi bli bättre”.

Teknik
Bibliotekschefen anser att det absolut är av vikt att hålla sig ajour med teknikutvecklingen,
men menar att man kanske inte gör det i den utsträckning man borde. Detta menar hon beror
på bristande ekonomiska resurser. På biblioteket finns två Internetdatorer och två
katalogdatorer. Persson skulle vilja ha ytterligare en till informationssökning i databaser.
Internet kommer snart att finnas på fritidsgården, vilket Persson tror kan minska trycket på
bibliotekets datorer. I övrigt saknar kommunen publika Internetdatorer. Hemsidan görs på
biblioteket av kommunens kultursekreterare och det finns en dataavdelning i kommunen. Man
har ingen plan för teknikinköp, men man planerar att byta system kommande höst och få fler
datorer till personalen. Då kommer också katalogen att läggas ut på Internet. Biblioteket
datoriserades 1994.

Inre organisation
Personal
Det enda forum som finns för kompetensutbyte är personalmöten en gång i veckan. Man har
ca 30 000 kr som är öronmärkta för kompetensutveckling, men ingen
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kompetensutvecklingsplan, enligt bibliotekschefen. Det som är viktigt att satsa på tycker
Persson är datakunskap och personlig utveckling, men hon menar att det framför allt ska vara
eget intresse som styr. Hon säger också att inte alla kan hantera Internet. Personalen är enligt
informanten mycket positiv till kompetensutveckling och hon menar att man är glad för att
lära sig saker. Inställningen till förändring är i stort sett positiv, anser hon, även om man kan
tycka att det är svårt ibland. Strukturen är enligt informanten platt, och det är hon och
kultursekreteraren som har kontakten utåt. Alla har sina egna ansvarsområden, en har
teknikansvar till exempel. Dessa ansvarsområden finns ej nedskrivna i dagsläget, men det
ingår i den interna kontroll som ska göras under 2001. Bibliotekschefen anser att det finns
tillräckligt med kompetens på biblioteket, men skulle gärna ha en bibliotekarietjänst till. Hon
skulle kunna tänka sig att byta en assistenttjänst mot en bibliotekarie, men vill ha kvar övriga
tre. “Det blir svårare att få tag på utbildade bibliotekarier, så vi måste nog behålla
assistenterna”.

Tjänster
Framtida tjänster som bibliotekschefen skulle kunna tänka sig att ha är ovan nämnda
omvärldsbevakning för företag. En annan idé är en databas med information om sådant som
invånarna i kommunen är intresserade av. Hon skulle också vilja få ut katalogen på Internet.
“Omvärldsbevakning är det jag skulle vilja satsa mer på. Annars har vi nog med tjänster.”
anser Persson. En tjänst som kommer försvinna är arbetsplatsbiblioteken. Bibliotekschefen
menar att det är för stort ekonomiskt svinn och man kommer i stället skaffa en bokbuss för att
nå fler. Det finns inga konkurrenter om tjänsterna menar Persson, inga informationsföretag till
exempel. Det främsta alternativa sättet att skaffa information anser hon vara Internet i
hemmet, men hon ser det inte som ett hot. “Folk vill gärna ha en bok att läsa. Kunskap på
Internet är inte kvalitetssäkrad och är svår att hitta själv”, säger hon. Man tar inte betalt för
några tjänster, och vill inte heller göra det i framtiden. Möjligtvis skulle en avgift kunna tas ut
för tjänsterna som riktas till företagen, men inte annars, anser informanten. Samarbetet med
skolorna i kommunen är gott, menar bibliotekschefen, och hon vill att katalogen ska vara
gemensam. Det är dock en ekonomisk fråga som inte är löst än.

Framtiden
Biblioteket som institution kommer att finnas kvar på ett eller annat sätt, enligt Persson. Hon
tror emellertid att innehållet kan komma att förändras och menar att man måste bli mer
lyhörda för vad användarna vill ha. All förändring är positiv, säger hon, “bara för att man är
en institution betyder inte det att det går att fortsätta i samma spår, utan man måste tänka på
förändring hela tiden”. Bibliotekschefen anser att bibliotekariens yrkesroll har förändrats de
senare åren, man har blivit mer kundinriktad, vilket är positivt. Hon hoppas att Gnosjö
bibliotek i framtiden ska nå nya grupper, “folk vet inte vad vi har och vad vi kan göra för
dem.” Hon skulle också vilja bygga upp ett bibliotek som är lite lättare att hitta i, ett bättre sätt
att ställa upp böckerna än SAB-systemet. Viktigt att tänka på inför framtiden är att se på
samhället i stort och hänga med, menar Persson. “Som det är nu känns det som om vi ligger
några år efter hela tiden”, säger hon. Den politiska byråkratin tar för lång tid och resurserna är
för dåliga, anser hon, och menar att man hade kunnat följa med bättre om det hade varit en
annan organisation.

Resultat Vaggeryd

Antal invånare: 12 475. Lån/invånare: 8,3 Filialer: 1 Utlåningsstationer: 3 Personal: 3,0 bibliotekarier;
2,37 assistenter; 0,18 övriga
Nämnd/förvaltning: kultur och fritid
Kommunala anslag 2000: media 570 000, personal 1 548 000, övrigt1 679 000.
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Omvärldsbevakning
Lo Claesson, en av tre i bibliotekets ledningsgrupp, säger att omvärldsbevakning tyvärr inte
finns med i hennes eller någon annans arbetsuppgifter. En viss bevakning av omvärlden sker i
alla fall, till exempel genom tidningar, tidskrifter, Internet, Nyhetsbrev, enkäter, nyckeltal och
statistik.

Politik
Claesson anser sig ha en relativt god uppfattning om det politiska läget i Vaggeryds kommun.
Biblioteket ligger i ett kunskapscenter, där också gymnasieskolan finns. Politikerna är ofta på
kunskapscentret och då passar man på att prata med dem. Hon anser att de har bra kontakt
med varandra. Det är förvaltningschefen som är föredragande i nämnden, inte någon från
biblioteket och “det är en miss, tycker jag”, säger Claesson. Är det större frågor kallas dock
någon från biblioteket. Claesson sitter emellertid med i ledningsgruppen, som oftast har möte
dagen efter nämndmötet. Där får hon information om vilka beslut som fattats, och kan
vidarebefordra dessa till personalen. Personalen kan också få information från personalbladet
”Vagnshjulet”, och genom ”Vaggeryds Kommun informerar” som skickas ut till alla hushåll
och också finns på biblioteket. Det politiska läget är enligt informanten relativt stabilt, just nu
är det socialdemokraterna i allians med centern som styr, och tidigare har centern styrt
ensamt. Claesson tycker att man får bra gehör för bibliotekets frågor, och tror att biblioteket
har en bra status. Man har till exempel, på initiativ från kommunledningen, fått extrapengar
för att kunna hålla öppet längre på kvällarna. Det är ganska lätt att få extra pengar, enligt
Claesson, bara man kan motivera det väl. “Det känns inte som om man jobbar i motvind hela
tiden, utan det är rätt bra respons.” säger hon. Detta kan, tror hon, bero på att man tillhör
kunskapscentret, ett projekt man från kommunens sida, gärna vill lyfta fram och utveckla. Det
är inte heller några större problem att tillhöra en annan förvaltning än gymnasieskolan,
samarbetet fungerar bra, men Claesson tror att det framför allt beror på personerna man har att
göra med.

Ekonomi
Kommunens ekonomi är enligt Claesson god, och bibliotekets budget relativt oförändrad från
år till år. De senaste två åren har man emellertid fått lite extra tillskott till barnlitteratur och till
att utveckla filialerna. Arbetslösheten är väldigt låg, informanten kan ej siffran, men säger att
Gnosjö och Vaggeryd tävlar om vem som har lägst arbetslöshet i landet, och så har det varit
under lång tid.

De som konkurrerar om resurserna i förvaltningen är enligt Claesson kulturskolan,
idrottshallarna och badplatserna. Hon tycker inte att det finns några konkurrenter till
biblioteket som institution i kommunen. Man har inga alternativa inkomstkällor, och behöver
inte heller lägga ned tid på att få ökade anslag, det finns andra saker som är mer aktuella att
jobba med, menar informanten. Detta på grund av att man i kommunen har en långtidsplan
och har gjort en prognos på hur ekonomin kommer att se ut, man kommer inte direkt ha ont
om pengar, enligt Claesson. “Mediaanslaget kan ju förstås vara hur högt som helst, men det är
inte heller katastrofalt lågt.” Informanten tror inte att kommunen kommer att förändras så
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mycket, utan menar att ekonomin verkar vara så god, även framåt i tiden, att det skulle till
något drastiskt för att förutsättningarna ska förändras.

Samhälle
Kommunen kännetecknas av småföretagsamhet, och av samverkan för att komma över de
gamla motsättningarna mellan centralorterna Vaggeryd och Skillingaryd. Claesson anser
också att kommunen utmärks för en strävan att använda resurserna på ett så bra sätt som
möjligt. Det är ganska mycket glesbygd, invånarna bor väldigt utspritt. Informanten kan inte
säga precis hur ålderspyramiden ser ut, hon tror att det finns mycket barn, men anser inte att
det är skevt på något sätt. De största invandrargrupperna är bosnier och Kosovoalbaner.

Den största förändringen som skett i kommunen de senaste tio åren är enligt informanten att
kunskapscentret byggdes -96. Hon menar att det har enat kommunen ”...innan var det mycket
tjafs om att båda orterna skulle ha lika mycket.” Nu har man i stället samlat resurserna på ett
ställe. Vilka förändringar som skulle kunna ske i framtiden har Claesson inte funderat på, men
hon tror att utbildning kan komma att bli en större del i kommunen och tror också på ett ökat
samarbete med industrierna. Hon tror också att biblioteket kan komma att spela en större roll
som informations- och kunskapsförmedlare och som träffpunkt.

Claesson anser inte att kommunen prioriterar någon särskild grupp i samhället, men kultur-
och fritidsförvaltningen har bland annat skrivit in i sina inriktningsmål att man ska satsa på
barn, ungdomar och rörelsehindrade, i enlighet med bibliotekslagen. Biblioteket samarbetar,
förutom med gymnasieskolan, med grundskolan, BVC, förskolan, studieförbunden,
fritidsgården och till och från med socialförvaltningen. Man har också planer på att samarbeta
med föreningar och kyrkor.

Man har inte gjort någon kartläggning eller strategisk plan över kommunen vad gäller
biblioteket i stort. Man gjorde en plan för projektet Språkvagnen, då man demografiskt
kartlade vilka åldrar som fanns var.

Claesson anser att bredden på låntagarna stämmer bra ihop med kommunens demografi,
“...kanske att det är en liten övervikt på invandrarbarn om man jämför med hur många som
finns.” Man har inte gjort någon användarundersökning, men har pratat om att göra en. Det
har dock inte funnits tid till det, enligt Claesson. Ett kvalitetsarbete har inletts, vari det ingår
en undersökning om kundens behov. “Men det är ett långsiktigt arbete”, säger Claesson. För
att locka icke-användare har man försökt att ha lite annorlunda program, en kulturfest till
exempel.

Teknik
Det är viktigt att följa med i teknikutvecklingen anser informanten, och tror att man också gör
det på Vaggeryds bibliotek. Hon tror att de var bland de första som lade ut sin katalog på
Internet till exempel. Detta skedde –97 eller –98, informanten vet inte riktigt. Biblioteket
datoriserades 1996. Det finns många datorer i kunskapscentret, och också tillgång till teknisk
support, “...så är det något som strular så får vi hjälp snabbt.” Claesson tycker även att det är
viktigt att hålla hemsidan uppdaterad och modern. Detta görs av den IT-ansvarige
bibliotekarien. Man har fem publika Internet-datorer, plus två barndatorer med lek- och
pedagogiska spel, och detta är tillräckligt enligt Claesson. Det finns också en datasal ovanför
biblioteket som man vid behov från bibliotekets sida kan använda efter skoltid. Det finns
funderingar på att ha en hemsidesverkstad och då skulle man kunna utnyttja den möjligheten.
Det finns inga andra ställen i kommunen som erbjuder publika Internetdatorer, vad
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informanten vet. I kommunen finns en IT-samordnare samt en IT-strategi, och den sistnämnda
innehåller bland annat hur man ska använda sina datorer. Där ingår dock ingen inköpsplan,
utan det avgör man på biblioteket efter behov.

Inre organisation
Personal
Personalen besitter enligt Claesson en del specialkunskaper, bland annat finns det en
bibliotekarie som kan Pagemaker, och han gör trycksaker både åt biblioteket och åt
förvaltningen. Han gör ett informationsblad som heter Kultur- och fritidsnytt, som skickas ut
till alla hushåll fyra gånger om året. “Det är olika hur mycket biblioteket är med, men vi
försöker snika åt oss lite varje gång”, säger hon. I övrigt finns det inga dokumenterade
specialkunskaper, men man har ganska god överblick över vad medarbetarna är bra på och har
för intressen, anser Claesson. Det forum för kompetensutbyte som finns är personalmöten
varannan vecka, då man tar upp något från vars och ens specialområde, men Claesson anser
inte att den tiden räcker till. Det finns 30 000 kronor öronmärkta för kompetensutveckling,
vilket ska räcka till sju personer inklusive resor. Det finns ingen kompetensutvecklingsplan,
men man har kommit så långt att personalen har skrivit ned sina önskemål. Claesson tror att
alla i personalen skulle vilja lära sig mer om databaser, Internet och IT, och lära sig att söka
bättre. Hon menar att inställningen till förändring hos personalen är i stort sett positiv.
Framför allt är det hon själv som har mest kontakt utåt, beroende på att hon är
ekonomiansvarig och föredragande i förvaltningens beredningsgrupp. All personal är delaktig
och man har olika ansvarsområden, organisationen är väldigt platt, man har ingen
bibliotekschef till exempel. Ansvarsfördelningen finns nedskriven i ett häfte som alla i
personalen fick i och med den nya organisationen. Claesson anser att det skulle behövas fler
bibliotekarier och skulle också vilja ersätta assistenterna med bibliotekarier.

Tjänster
Claesson skulle kunna tänka sig att man i framtiden kan erbjuda tjänster som riktar sig mer åt
företagen, men också att den enskilde låntagaren skulle kunna prenumerera på olika
information. Hon skulle också vilja utveckla hemsidans tjänster. Det finns inga direkta
konkurrenter om tjänsterna enligt informanten, “...kanske studieförbunden, men de är
egentligen inte konkurrenter”. Alternativa sätt att skaffa sig information tror Claesson är att
söka på Internet, köpa böcker själv, prenumerationer på tidningar och tidskrifter, men hon ser
inte dessa som något hot mot biblioteket, utan tror att det ändå finns mycket att hämta på
biblioteket, kanske framför allt som en social mötesplats. Hon skulle kunna tänka sig att man i
framtiden tar betalt för att utföra vissa tjänster åt företagen.

Framtiden
Claesson tror att biblioteket som institution kommer att överleva, i och med att det inte bara är
en boksamling utan ett levande centrum. Hon tror att en del filialer kan komma att försvinna,
men menar att det då kommer något annat i stället, mediacenter eller mötesplatser. Förändring
är mest positivt, “jag ser det mest som utveckling”, säger hon. Informanten tror att
bibliotekarien kan komma att bli mer av en lots som leder fram människor i bruset av
information, snarare än ger boktips. Viktigt att tänka på inför framtiden är enligt Claesson att
inte glömma det skrivna ordet, att behålla förmågan och kunskapen att kunna läsa själv. Hon
ser framtiden för sitt bibliotek som ganska ljus, i och med att man finns i en dynamisk,
utvecklingspositiv miljö, med mycket kunskap samlat under ett tak. Claesson tror att man i
Vaggeryd har en bra beredskap inför framtiden, i och med att man i dagsläget har en
nyanställd, ung bibliotekarie och förhoppningsvis två till på väg, kombinerat med den
framåtanda och utvecklingsvilja som finns i kunskapscentret. Visst utvecklingsansvar
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kommer nog också i framtiden att ligga på den blivande IT-bibliotekariens bord, tror
Claesson.

Resultat Svenljunga

Omvärldsbevakning
Agneta Ottosson, bibliotekschef, menar att omvärldsbevakning absolut ingår i hennes
arbetsuppgifter, “hur ska vi annars kunna utveckla biblioteket?”, säger hon. De redskap hon
använder för att göra detta är bland annat nyfikenhet, erfarenhet och stort kontaktnät med till
exempel politiker och tjänstemän. Hon deltar också i många kurser och konferenser. “Ska
biblioteket vara en spjutspets i det nya samhället, så krävs det att alla är engagerade i sina
respektive ansvarsområden”, säger hon fortsättningsvis.

Politik
Ottosson tycker att hon har en god uppfattning om det politiska läget i kommunen och menar
att hur god kontakten med politikerna är beror på hennes eget engagemang. När hon började
som chef i Svenljunga tog hon kontakt med alla politiska partier och ville träffa dem, något
som gav bra kontakt. Hon tycker inte att det är bra att det är enhetschefen som är
föredragande i nämnden, utan skulle hellre vilja göra det själv. “Jag har glöden och jag kan
svara på konstiga frågor. Hon kan bara återberätta vad jag har sagt och det är helt förkastligt”,
säger hon. Bibliotekschefen anser också att det skulle vara lättare att få bibliotekets röst hörd
om det var hon som framförde ärendena. Hon betonar emellertid att det inte är ett
personangrepp, utan att det är organisationen det är fel på. De som styr i kommunen är enligt
Ottosson centern, socialdemokraterna och Svenljunga nya kommunalparti. Hon menar att
SNKP är vågmästare och att det gäller att hålla sig väl med dem, “så har det varit ett bra tag”,
säger hon. Bibliotekschefen anser att nämnden fattar de beslut de ska fatta, även om det kan
vara lite svårt att jobba då det inte finns några mål eller visioner att sträva efter. Men hon
menar att det egentligen är hennes sak att stå för visionerna och utvecklingen, och att det
fungerar bra ändå. När nämnden har fattat några beslut får man till biblioteket två kopior, ett
till allmänheten och ett till bibliotekschefen. För vidare information om kommunen har all
personal tillgång till “Kommunaktuellt”.

Ekonomi
Kommunens ekonomi är relativt god, enligt Ottosson. Man äger bland annat skog som man
kan sälja av för att få pekuniära medel, till exempel för en utbyggnad av biblioteket, något
hon har föreslagit. För tillfället satsas det mycket på skolan anser hon, men menar att också
huvudbiblioteket och filialerna får sin del av kakan. Budgeten är i princip oförändrad, enligt
bibliotekschefen, undantaget en uppräkning av lönerna och inflationen. Hon anser dock att det
går att göra saker ändå, “man kan ju jobba med budgeten på olika sätt”, säger hon. Man har
också i Svenljunga försökt att få pengar från andra håll, till exempel EU, och hon anser att det
finns mer pengar att få från olika ställen om man bara lägger manken till. Hon menar att det
gäller att komma på projekt som är lönande och säger: ”Man får inte slå sig till ro utan
utveckla verksamheten för att få ut mer av allt.”

Antal invånare: 10 636. Lån/invånare: 9,6 Filialer: 5 Utlåningsstationer: 3 Arbetsplatsbibliotek: 4
Personal: 2,5 bibliotekarier; 1,25 assistenter; 1,15 övriga
Nämnd/förvaltning: kultur och fritid
Kommunala anslag 2000: media 620 000, personal 1 485 500, övrigt 423 000.
Statliga anslag: media 150 000
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Det är ganska låg arbetslöshet i kommunen, menar Ottosson, beroende på att det största
företaget, Elmo Calf, nyanställer. De som konkurrerar med biblioteket inom förvaltningen är
enligt informanten fritiden, galleriet och föreningar som får bidrag. Hon anser inte att det
finns några konkurrenter till biblioteket som institution i kommunen. Bibliotekschefen menar
att hon hela tiden bedriver lobbyverksamhet gentemot politikerna genom att tjata, men i övrigt
har man inget organiserat för att få mer resurser.

Samhälle
Det som kännetecknar kommunen är enligt bibliotekschefen mycket skog, glesbygd och låga
löner. “Det är så billigt att bo i Svenljunga därför behöver man inte högre lön menar man”,
säger Ottosson. I kommunen finns också en hel del småföretag och en viss kulturfientlighet,
menar hon. “Ingen glöder för kulturen inom nämnden”, säger hon. Enligt bibliotekschefen har
kommunen problem med att ungdomar flyttar ut och inte kommer tillbaka efter utbildningen.
Man har inget att erbjuda dem menar hon. Det finns många äldre i samhället och ca 10% av
kommunens befolkning är invandrare, främst från Vietnam, Ryssland och Iran. Då
informanten endast varit på orten i ca 2,5 år, har hon svårt att uttala sig om huruvida
kommunen förändrats mycket de senaste tio åren. Vad gäller de kommande åren tror hon inte
att man kommer att lyckas vända utflyttningstrenden, det finns för lite kultur menar hon.
“Biblioteksverksamheten kommer naturligtvis att utvecklas och förbättras hela tiden”, säger
hon emellertid. Kommunen har framför allt prioriterat barn och unga, bland annat genom att
låta fritidsgården ha öppet längre än vanligt, enligt Ottosson. Hon tycker dock inte att det
märks om man tittar på skolorna och hur de ser ut. Biblioteket har i alla fall satsat på denna
grupp, till exempel genom en skolbibliotekarie. Förutom att samarbeta med skolan,
kollaborerar man också med BVC, äldreomsorgen, Komvux och Grundvux. Man har också ett
antal arbetsplatsbibliotek och når på så sätt ut till företagen, menar Ottosson, och anser att det
är ett samarbete som kan utvecklas i framtiden.

Någon strategi eller kartläggning av kommunen har inte gjorts, och bibliotekschefen anser
inte heller att det behövs. Man har i stället gjort så att var och en i personalen har sina
ansvars- och arbetsområden, och sedan har man ett utvecklingssamtal en gång i månaden med
chefen för att stämma av hur det fungerar. “Man utvecklar sin egen strategi utifrån sin egen
kompetens”, menar bibliotekschefen. Man har inte heller gjort någon användarundersökning,
för informanten tror inte på sådana. “Folk är så positiva till bibliotek - man får de svar man
förtjänar.” Hon tror dock att låntagarna stämmer väl överens med kommunens demografi och
menar att det är många äldre som kommer till biblioteket. Bibliotekschefen tycker inte att det
är alls viktigt att nå icke-användarna. “Vi struntar i dem”, säger hon och menar att man inte
kan göra annat än att erbjuda folk att komma till biblioteket, ha bra öppettider. Hon tror att om
man gör ett bra jobb så sprids det, och tycker att man syns tillräckligt i samhället. Man har
haft nalledagar, julmarknad med mera. Hon menar också att det skett stor förändring sedan
hon kom dit, “andan har blivit annorlunda, vi är mer öppna nu”, säger hon.

Teknik
På frågan om det är viktigt att hålla sig ajour med teknikutvecklingen svarar informanten:
“Absolut!”. Hon anser också att man gör det på hennes arbetsplats och att man är mycket
framåt. De var ett av de första biblioteken i länet som la ut sin katalog på Internet, påstår hon.
Detta skedde i april 2000. Biblioteket datoriserades 1998. Det finns fyra publika
Internetdatorer i biblioteket, och en katalogdator. Hon skulle kunna tänka sig att ha fler, men
det finns inte plats i dagsläget. Allmänheten ska i framtiden även kunna använda Internet på
ett medborgarkontor som håller på att planeras, men för tillfället finns det bara på
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fritidsgården. Som planerna ser ut nu kommer medborgarkontoret antagligen hamna i samma
lokaler som biblioteket. Hemsidan ska från den 1 november i år göras på biblioteket, i stället
för på kommunens dataavdelning, något Ottosson ser som en seger. Det finns ingen plan för
teknikinköp, varken från kommunens eller från bibliotekets sida. “Går det sönder så köper vi
in nytt, men vi håller tummarna att det inte gör det”, säger hon.

Inre organisation
Personal
Alla i personalen har specialkunskaper anser bibliotekschefen och menar att ingen kunskap är
bortkastad på en bibliotekarie. Det forum som finns för kompetensutbyte är personalmöten
varje måndag. Man har ca 5000 kr per man i öronmärkta kompetensutvecklingspengar, men
ingen plan för hur de ska användas. Detta beror enligt Ottosson på att det är svårt att veta
vilka kurser som kommer och vad personalen vill ha för utbildning. Personalen är positiva till
kompetensutveckling enligt informanten, “de tycker det är himla skoj”, säger hon. Samma
inställning har de till förändringar, och bibliotekschefen anser att det är en väldigt
förändringsbenägen grupp med högt i tak. “Omvärlden förändras kring oss, alltså måste vi
förändras. Vi kan inte slå oss till ro och säga att nu har vi ett bra bibliotek efter 2,5 år...”,
säger hon. Organisationen är platt och alla har sitt arbetsområde inom vilket man bland annat
sköter kontakten utåt och sitter med på möten och dylikt. All personal har ett dokument där
ansvarsområdena är uppdelade, och man klart kan se vem som är ansvarig för vad. Ottosson
tycker att det nu finns tillräckligt med kvalificerad personal, men kan tänka sig att det i
framtiden räcker att ha en kanslisttjänst och göra de övriga till bibliotekarietjänster.

Tjänster
Informanten tycker att det finns tillräckligt med service på Svenljunga bibliotek, och anser att
den också är hög. Hon tycker inte att det saknas någon tjänst, utan menar att man täcker
behoven bra. Om framtida tjänster som kan komma till eller försvinna har Ottosson svårt att
uttala sig, men säger att hon absolut inte vill släppa boken kommer. Det finns inga
konkurrenter till bibliotekets tjänster i kommunen anser bibliotekschefen. Alternativa sätt som
allmänheten använder för att söka information är att sitta hemma och surfa, tror hon, men
menar att det inte är ett hot mot biblioteket. Man tar betalt för utlåning av videofilmer, 10 kr/
dygn, men Ottosson vill egentligen inte ta betalt för några tjänster heller i framtiden. Hon
hoppas att man ska få ett gott samarbete med den nya skolbibliotekarien och har gemensam
katalog med gymnasiebiblioteket.

Framtiden
Bibliotekschefen tror att biblioteket som institution kommer att överleva och menar att det är
en fråga om demokrati och rättvisa. Hon hoppas att bibliotekslagen kommer att skärpas och
att biblioteksverksamheten kommer att utvidgas. “Jag kan mycket väl tänka mig att ha
turistbyrå, medborgarkontor, teaterförsäljning. Att det blir ett informationscentrum mitt i
byn”, säger hon.
Förändring är något positivt, menar Ottosson. Hon tycker också att bibliotekarieyrket har
förändrats mycket sedan hon började och tror att fler förändringar är att vänta. Nätverk tror
hon kommer att vara viktiga i framtiden, både tillfälliga och konstanta. Det är också viktigt att
hänga med i den tekniska utvecklingen anser hon. Bibliotekschefen hoppas att Svenljunga
bibliotek kommer att byggas ut, “det måste vi få och det kommer jag jobba hårt för”, säger
hon. Informanten anser att det är viktigare att känna sig själv än att snegla på andra. Ottosson
anser att Svenljunga bibliotek är förberett inför framtiden i och med att “alla medarbetare är
engagerade, nyfikna och förändringsbenägna och ofta har många intressanta förslag till
förnyelse.”
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Resultat Tranemo

Omvärldsbevakning
Med på denna intervju var tre personer: Inger Stark, personalansvarig bibliotekarie; Marianne
Juhlin, kulturchef och Agneta Blomberg, bibliotekarie. Omvärldsbevakning ingår i
kulturchefens arbetsuppgifter, på samma sätt som det är en del av alla bibliotekariers arbete. I
den omvärldsbevakning som genomförs har man god hjälp av regionbiblioteket och i övrigt
använder man bibliotekspressen.

Politik
Alla tre anser att de har en god uppfattning om det politiska läget och tycker att de har ett
relativt bra förhållande till politikerna. De menar emellertid att det inte är helt lätt att göra
bibliotekets röst hörd, då man ingår i en bildningsnämnd tillsammans med skolor, individ-
och familjeomsorg (IFO) med mera. Kulturchefen är föredragande i arbetsutskottet, men
deltar sällan i nämndens möten, vilket hon gjorde tidigare då man ingick i kultur- och
fritidsnämnden. “Så det tycker vi ju är sämre, vi kommer inte nära politikerna på samma sätt”,
säger hon. Det är en borgerlig grupp som styr i kommunen, med centern i majoritet , enligt
informanterna. Kulturchefen anser att läget har varit stabilt, centern har styrt innan också tror
hon. Blomberg anser inte att det tas många beslut till förmån för biblioteket. “Det finns inget
aktivt intresse från politikernas sida att biblioteket är bra”, säger hon. “Det är skolan som
gäller helt och hållet”, säger Stark, medan Juhlin menar att politikerna ändå anser att
biblioteket är bra och att de ser biblioteket som en bra resurs. De beslut som fattas får man
reda på ganska snart genom förvaltningens chef eller nämndsekreterare och senare i
protokollutdrag. Personalen har tillgång till kommunens tidning i personalrummet.

Ekonomi
Kommunens ekonomi är god och har varit så nästan alltid, enligt kulturchefen. Bibliotekets
budget har ökat med ca 3 % uppräkning vad gäller lönerna, men i övrigt har den varit i princip
likadan. Man har begärt pengar till en extra tjänst och ett ökat mediaanslag, men de frågorna
har inte överhuvud taget diskuterats, säger hon. Arbetslösheten är, och har länge varit, mycket
låg.

Informanterna anser inte att det finns några konkurrenter till biblioteket som institution i
kommunen. Man har inga inkomstkällor utöver kommun och stat, men hoppas att kunna få
sponsring av Sparbanken till bokbussen. Det finns dock ingen lobbyverksamhet för att få
ökade resurser, även om informanterna anser att man inte har tillräckligt. Blomberg tror inte
att kommunen kommer att förändras, “Det förändras ingenting här, detta är bonnlandet!”
Stark menar att det snarare är biblioteket som förändras i så fall.

Samhälle
Tranemo kommun kännetecknas enligt informanterna av låg utbildningsnivå, mycket
industrier, dålig jämställdhet och vacker natur. Det finns många barn och många äldre i
kommunen, men inte många invandrare, säger Stark. De invandrare som finns är framför allt
finnar och Kosovoalbaner. Den största förändringen som har skett i kommunen är enligt Stark

Antal invånare: 12 026. Lån/invånare: 10,0 Filialer: 4 Bokbuss:1 Personal: 3,2 bibliotekarier; 2,6
assistenter; 0,5 övriga
Nämnd/förvaltning: bildning
Kommunala anslag 2000: media 473 000, personal 1 735 100, övrigt 1 223 500.
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att man fått en gymnasieskola. Ingen av de tre tror att det kommer att ske några större
förändringar i kommunen i framtiden. Ett problem som kommunen har är att locka
högutbildad arbetskraft, menar Stark. En lösning på det är att öka kulturutbudet, och det
försöker man också göra från bibliotekets sida, bland annat genom litteraturcirklar och en
föreläsningsserie. Man har också tänkt försöka höja anslaget till kulturen inför budgetarbetet.
De grupper som prioriteras i samhället är gamla och barn, anser Stark, “åldringsvården och
barnomsorgen är bra och man stöder idrotten mycket”, säger hon. Biblioteket samarbetar med
skolan, barnomsorg, dagcenter och äldrevården. De skulle kunna tänka sig ett ökat samarbete
med IFO, men även andra. “Det finns massor med saker man skulle kunna göra, men det är
det där med personalresurser som inte räcker till”, säger Blomberg. Man har inte gjort någon
fullständig kartläggning av kommunen, men genomförde en undersökning i samband med att
bokbussen skulle utvärderas, i vilken man kartlade byalagens behov.

Bibliotekets låntagare stämmer enligt Stark väl överens med demografin, många barn och
gamla kommer till biblioteket. Man har inte gjort någon regelrätt användarundersökning, men
Stark säger att de har kollat lite i största allmänhet, och alla är väldigt positiva till biblioteket.
Man har pratat mycket om hur man ska nå icke-användare, och menar att man bland annat har
bokbussen som ett medel att klara detta. “Barnverksamheten jobbar mycket mot icke-
användare, men när det gäller ungdomar och vuxna så gör vi väldigt lite”, anser Blomberg.
Informanterna tycker att biblioteket syns väl i samhället, men menar att läget (en bra bit
utanför centrum) kan göra att det är svårt att locka besökare vid aktiviteter som pågår i
centrum. Själva har de bland annat haft en flärdmässa för att locka nya besökare.

Teknik
Alla är eniga om att det är av vikt att följa med i teknikutvecklingen, och tycker att de gör det
så gott de kan. Man har två publika Internetdatorer, två datorer med ordbehandling och två
terminaler för katalogen. Biblioteket datoriserades 1993, men katalogen finns ännu inte på
Internet. ”Kostnaden är ganska hög och vi avvaktar tillsvidare”, säger Juhlin. Stark tycker att
man skulle kunna ha någon Internetdator till, men Blomberg menar att det egentligen räcker,
då datorerna framför allt används till spel och inte till informationssökning. Informanterna är
osäkra på om det finns Internet på spelcaféet, men i övrigt finns inte Internet publikt i
kommunen. Hemsidan uppdateras av en assistent på biblioteket, men mallen görs i
kommunen. Det finns också en IT-avdelning, men inte direkt någon inköpsplan för datorer.
Stark menar att en fullständig inventarieplan borde göras, inte bara med teknikinköp, men det
är inget som är påbörjat.

Inre organisation
Personal
Informanterna anser att de verkligen utnyttjar de specialkunskaper som finns hos personalen
och det formella forum som finns för kompetensutbyte är personalmötena var fjortonde dag.
De tycker att det är tillräckligt då man utöver detta jobbar tätt tillsammans och även annars
har möjlighet att dela med sig av sina kunskaper. “Sedan har vi vårt heliga förmiddagskaffe.
Det är också ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter”, säger Stark. Man har 20000 kr som är
öronmärkta för kompetensutveckling, men ingen plan för hur dessa ska användas. “Men vi
borde göra en kompetensutvecklingsplan...”, säger Blomberg. Personalens inställning till
kompetensutveckling är i stort sett positiv, enligt Stark, även om det kan vara så att det känns
lite stressande. “Men det finns inget direkt motstånd”, säger hon. Inställningen till förändring
och teknikutveckling är också mycket positiv, anser hon, men personalen är lite trötta på
omorganisationer. “Fast om det var en omorganisation som vi styrde över, om vi skulle göra
det själva här, det skulle vi inte ha något emot”, säger Blomberg, “det är när det kommer
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uppifrån som det inte blir så bra.” Alla i personalen tar och får ansvar, tycker Stark, och
menar att hon delegerar mycket. Vad gäller kontakten utåt är det framför allt Juhlin som syns.
Man håller på att göra en skriftlig arbetsfördelning, då det vid ett tillfälle visade sig att det var
flera som tyckte att de var ansvariga för samma sak. Det finns tillräckligt med kvalificerad
personal för att driva huvudbiblioteket, anser Blomberg, men menar att det alltid behövs fler.
Värt att notera är enligt Stark att det finns ett politiskt beslut på att man kan anställa en
bibliotekarie när någon assistent går i pension.

Tjänster
Blomberg menar att man aldrig har tillräckligt med tjänster att erbjuda, man kan alltid göra
mer. Exempel på tjänster informanterna skulle kunna tänka sig att ha är tjänster till skolan,
boken kommer och en kultursekreterare. Man skulle också vilja få igenom ett beslut att slå
ihop biblioteket och museet, och därigenom kunna erbjuda annorlunda tjänster. Bokbussen
och filialerna är i farozonen om man måste ta bort några tjänster, enligt Blomberg. Det finns
ingen annan i kommunen som lånar ut böcker eller förmedlar information i kommunen, men
en konkurrent om tjänsterna kan tv vara, anser Blomberg. “Visst är det ett hot mot barns
allmänna kultur och bildning...”, säger hon, men menar att man har en barnkulturplan för att
avhjälpa detta. Den enda tjänst man tar betalt för är uthyrning av videofilmer, och ingen av
informanterna kan tänka sig att ta betalt för framtida tjänster. Samarbetet med skolbiblioteken
är bra, och man har gemensam katalog med gymnasiebiblioteket, säger Juhlin. Det finns
gemensamma projekt med skolorna men inte med skolbiblioteken i sig.

Framtiden
Att folkbiblioteket som institution kommer att överleva är informanterna ense om, men Stark
tror att man i framtiden kan komma att vara tvungen att slåss för den folkbildande delen. “Jag
tror att det alltid kommer att finnas människor som läser böcker, så på det sättet kommer nog
biblioteket att finnas kvar”, säger Blomberg. Förändring är i huvudsak positivt menar Stark,
emedan Blomberg menar att det beror på vilken slags förändring det är tal om. Juhlin tror att
det är troligt att bibliotekarierollen kommer att förändras, Stark anser att det beror på hur man
själv styr det. Viktigt att tänka på inför framtiden är enligt kulturchefen att man följer med i
utvecklingen och diskuterar det, “värdera det som är vår roll”, säger hon.

Informanterna tycker att det är svårt att se hur framtiden för Tranemo bibliotek kommer att se
ut, men skulle gärna se att “Biblioseet” blev verklighet. Det finns emellertid starka krafter
som vill att biblioteket ska integreras med gymnasiebiblioteket, påstår Stark.

LÄNSBIBLIOTEKARIERNAS SYN PÅ ”SINA” FOLKBIBLIOTEK
Vi har via e-mail och telefon intervjuat länsbibliotekarierna i de tre länen för att få en bild av
hur dessa ser på bibliotekens situation och beredskap. Vi ställde fem frågor till Lena Skoglund
i Västra Götalands län, Inger Jepsson i Jönköping och Bente Knudsen i Skåne.

Anser du att kommunbiblioteken i ditt län har en god beredskap inför framtiden?
Alla menar att beredskapen är det lite si och så med. I Jönköpings län menar man att
verksamheten säkert kan bli lyckosam ändå eftersom biblioteksverksamheten är ganska tidlös
medan man i Västra Götalands län har en mer kritisk hållning och säger att man i
biblioteksvärlden går in i den nya tiden med ryggen före. Att istället för att blicka framåt ser
man tillbaka till det sköna 70-talet då man stod på barrikaderna och allt var möjligt. Man har
helt enkelt inte insett att man idag tillhör den konservativa och förvaltande generationen som
inte vågar se den nya tiden i vitögat. För om man tittar in i framtiden och på dagens samhälle
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måste man lära sig på nytt, man måste ändra attityder och värderingar. Det kan göra ont och är
besvärligt menar länsbibliotekarien Skoglund. I Skåne menar Knudsen att det inte alltid beror
på de enskilda biblioteken om beredskapen är god eller inte. Utan att det snarare beror på om
man har kapaciteten att rekrytera bra chefer.

Skiljer det sig mycket mellan de olika kommunerna? Vad kan det bero på?
Det skiljer sig från kommun till kommun konstaterar man i alla tre länen. Länsbibliotekarien i
Jönköping, Inger Jepsson, anser att det är beroende på vem som är chef på biblioteket och
dennes intresse och förmåga att driva biblioteket framåt. Skoglund i Västra Götaland håller
med och fortsätter med att hon aldrig har träffat på en kommun med en stark och dynamisk
personal som inte lyckats få med sig sina politiker. Men ofta är åsikten hos
bibliotekspersonalen att de inte har politikernas öron. Knudsen i Skåne konstaterar att det är
svårare för små bibliotek där det kanske bara finns två bibliotekarier och dessa har fullt upp
med vardagen.

Vad tycker du att man bör tänka på inför framtiden ur bibliotekens synvinkel?
De tre är alla överens om att omvärldsbevakning och att följa med i teknikutvecklingen är en
viktig del inför framtiden. Knudsen säger att samhälleliga förändringar ställer nya krav. Det
livslånga lärandet där man växlar mellan att arbeta och utbilda sig vilket i sin tur leder till att
nya generationer användare ställer nya krav på biblioteken. Skoglund hemhåller betydelsen av
att skaffa sig en egen bild av en tänkt, önskvärd framtid och sedan fundera ut vilken plats man
ser för biblioteket i denna tänkta framtid. Och vidare att som chef måste man sedan ständigt
diskutera denna framtid med sin personal så att man går mot samma håll. Skoglund påpekar
att alla inte behöver gå i samma takt, men att alla ska ha samma mål.

Finns det någon kartläggning av länets kommunbibliotek – deras behov, möjligheter,
konkurrenter etcetera?
Varken i Jönköpings län eller i Region Skåne har man någon kartläggning av
kommunbiblioteken men i Skåne gjorde man en utbildningsplan för bibliotekarierna då
regionen bildades 1998. Regionbiblioteket i Västra Götalands län har utarbetat en strategi, där
de stöttar de svagaste kommunerna och sätter strålkastarljuset på de bästa så att dessa blir
vägledande för de andra. Skoglund betonar att de ständigt bearbetar politiker i länet med sina
visioner om biblioteket i kunskaps- och informationssamhället. Strategin är att agera,
analysera och rätta till, att släppa det som inte innehåller framgångsmöjligheter för
biblioteken. Detta för att inte stelna i institutionaliserade strukturer.

Hur ser framtiden ut för ditt län och dess bibliotek?
I Jönköpings län och i Västra Götalands län uttrycker man en viss oro inför framtiden – främst
vad det gäller att rekrytera nya bibliotekarier, vilket på sikt kan leda till att man måste lägga
ner vissa bibliotek. Jepsson tycker det är otydliga roller mellan högskolebibliotek och
folkbibliotek. I Skåne känner Knudsen tillförsikt inför framtiden. Hon talar om att biblioteket
kommer att ha en plats i samhället även i framtiden. Hon menar att mycket information som
inte finns någon annanstans kommer att finnas på biblioteken och man måste också ge sig in i
den nya rollen genom nya medier och Internet. För att klara av kvalificerad vägledning för
studenter och allmänhet krävs det bättre samarbete mellan folkbibliotek, skolbibliotek och
universitetsbibliotek.

ANALYS
I detta avsnitt vill vi sammanfatta och analysera våra resultat från intervjuerna som
presenterades tidigare. Våra egna värderingar och bedömningar ligger till grund för de
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uppgifter som här läggs fram, dock väl förankrat i teorin och litteraturen. Målsättningen här är
att betona väsentliga delar i intervjuerna och de resultat som kommit fram under arbetets
gång. Analysen följer i stora drag samma uppbyggnad som resultatredovisningen. Man bör ha
i åtanke att vi inte vill jämföra biblioteken sinsemellan, utan vi vill plocka fram deras
specifika situation, för att kunna dra slutsatser om biblioteket som institution. Vi har använt
en egen analysmodell, delvis baserad på en PEST-analys, men som också inkluderar den
egna, inre organisationen, det vill säga personal, tjänster och struktur, och hur informanterna
ser på förändringar och framtiden. I bakhuvudet har vi hela tiden haft ett mantra,
“medvetenhet, insikt, vilja”, vilket kan uttydas: medvetenhet om omvärlden, insikt om
framtiden, vilja att förändras. Dessa känns säkert igen sedan tidigare, och är betecknande för
vad vi anser är betydelsefullt för beredskapen inför framtiden.

Omvärldsbevakning
Alla bibliotek är överens om att omvärldsbevakning är något bra och viktigt men man har
olika uppfattningar om vad det innebär. I Vaggeryd säger man att det tyvärr inte ingår i
arbetsuppgifterna, men en viss omvärldsbevakning sker i alla fall. I de andra fallen menar
man att det ingår, explicit eller implicit. Tranemo menar att det ingår i alla bibliotekariers
arbetsuppgifter, och det har de väl till viss del rätt i. Det är emellertid viktigt att någon,
förslagsvis chefen har det yttersta ansvaret för att detta sker, och att även en analys av
resultaten genomförs. I Vaggeryd menar man att det är svårt nog att hinna med bevakningen,
det finns inte tid till analysen. Detta tycker vi är beklagligt, då en genomgång måste göras för
att bevakningen ska få några konsekvenser. De andra verkar inte ha någon uppfattning om
skillnaden i bevakning och analys, utan anger saker som tidningar, tidskrifter och Internet som
redskap i omvärldsanalys. Ingen av informanterna anger modeller som PEST eller SWOT
som alternativ, vilket vi hade väntat oss. Osby anger framför allt biblioteksrelaterat material
som hjälp i omvärldsbevakningen och Tranemo anger regionbiblioteket. Det räcker dock inte
att endast ha uppsikt över biblioteksomvärlden. Världen är större än så. Få har gjort
kartläggningar av kommunen och man ser inte riktigt betydelsen i att göra en. Tomelilla utgör
här ett undantag och har påbörjat ett planeringsarbete där omvärldsanalys ingår som en del.
Biblioteken är på väg men det krävs tydligare utmaningar för att processen ska bli stark.
Dessa utmaningar kommer inte uppifrån, det vill säga från politikerna, eftersom dessa oftast
har en passiv och nostalgisk syn på biblioteken. Biblioteken måste öka kontakterna med
leverantörer och låntagare. Och genom dessa skapa de projekt som för biblioteken framåt.

Länsbibliotekarierna menar däremot att det är ytterst viktigt med att hålla sig a jour med vad
som händer i samhället både på lokal och nationell nivå. De är också medvetna om att så inte
är fallet bland deras folkbibliotek i respektive region. Litteraturen vi läst poängterar också
betydelsen av omvärldsbevakning för alla slags bibliotek oavsett storlek. Problemet ligger hos
de enskilda biblioteken. Man har inte specifikt beslutat om vem som ska göra vad och därefter
sammanställt materialet så att alla kan få tillgång till det. På små bibliotek som de undersökta
arbetar man tätt tillsammans och det finns en risk att man tror att det räcker med att
kommunicera över kaffebordet och därför inte har de formella kontakter som krävs.

Politik
På alla bibliotek har man ganska bra koll på sin politiska omgivning, vet vilka det är som styr
och har styrt. Detta trots att flera av informanterna inte varit på plats någon längre tid.
Kontakten med politikerna är bra, men som Svenljunga påpekar beror hur god den är mycket
på ens eget engagemang. Det finns vissa skillnader mellan biblioteken hur delaktig man är i
beslutsprocessen. Ingen sitter regelbundet med på nämndsmötena, i enstaka fall är man med
då det gäller stora saker, till exempel i Tranemo när det gällde bokbussen. Vad gäller
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arbetsutskotten sitter man med i de fall man har ett ärende, men ingen är ständig medlem.
Dessa fakta gör oss oroliga. Ett aktivt deltagande i beslutsprocessen är av yttersta vikt, ingen
gör bibliotekets röst hörd så bra som den som är engagerad i dess frågor. Som Svenljunga
säger: “Jag har glöden och jag kan svara på konstiga frågor.” Även i Vaggeryd och Tranemo
anser man att det är ett dåligt system, det vore bättre om någon från biblioteket också var
delaktig i nämndens möten. Saknaden av formella kontakter med politikerna kan bli ett
problem i framtiden.

Att inte ha den nära kontakt som krävs för att man ska kunna hänga med i kommunens
utveckling – att det är upp till biblioteket självt huruvida man har någon kontakt med de
styrande i kommunen, är skrämmande. Det borde vara en självklarhet att ha ett regelbundet
utbyte mellan dessa två parter för att lättare kunna implementera nya idéer och beslut hos
bibliotekspersonalen så att dessa inte känner sig undanskuffade och överkörda. För att
biblioteket ska kunna ge bra service till sina låntagare krävs dessutom att det har kunskap om
omvärlden vare sig det gäller på lokal, nationell eller internationell nivå.

Genom att tydliggöra sin plats i strukturen skapar man en möjlighet att lättare bli tagna på
allvar då stora som små beslut ska tas i kommunfullmäktige. Om man som bibliotekspersonal
får möjlighet att sitta med i möten, läsa nyhetsblad och så vidare, lär man sig mer om
kommunen och dess invånare och åt vilket håll samhället är på väg. På biblioteken finns en
önskan att man kunde vara med på fler möten mer regelbundet för att kunna göra sin röst
hörd. Men på grund av hur kommunens organisation är strukturerad finns det just nu inte
utrymme för detta utan den enda möjlighet att påverka är att själv bjuda in politiker till
biblioteket. Detta är i och för sig positivt, då det innebär att de som styr ser verksamheten med
egna ögon, men problemet är att det inte blir någon som helst kontinuitet i det hela.

Ekonomi
I Svenljunga, Vaggeryd, Tranemo och Gnosjö är kommunens ekonomi god, medan Tomelilla
och Osby har större problem. Alla bibliotek, förutom Osby, har en nedskriven budget på ett
lättfattligt sätt, vilket underlättar en lekmans förståelse. Man får hoppas att bristen på skriven
budget är tillfällig, då den är viktigt för kontinuiteten. Genom att ha klara och tydliga siffror
på vad saker och ting ska kosta och kostar, och jämföra dessa med liknande kommuners, kan
man konkret visa politikerna vad som behövs och på så sätt öka resurserna.

Alla bibliotek har god uppfattning om den egna ekonomin, och Svenljunga, Tranemo, Gnosjö,
Osby och Tomelilla anser att den inte är tillräckligt god. Trots detta anstränger man sig på
flesta ställen inte särskilt mycket för att öka resurserna, det finns inga alternativa
inkomstkällor och heller ingen lobbyverksamhet för detta. Enligt Osby är det svårt att få nya
pengar till biblioteket, men då man inte drivit några projekt vet man inte hur det egentligen är.
Man har inte ens försökt. Undantaget är Svenljunga där man har ett mer flexibelt synsätt på
budgeten och även försöker öka resurserna genom olika projekt. Då en av faktorerna i
beredskapen inför framtiden är att man har reserver, är det viktigt att man ser till att ha en
ekonomisk buffert, man kan inte förlita sig på de medel man kanske får nästa år. Det tar
mycket tid och kraft att söka externa medel, men kan är nödvändigt för att kunna genomföra
projekt som kan visa sig vara ovärderliga för biblioteket.

I Vaggeryd däremot är man nöjd med de ekonomiska resurserna, och anser sig ha tillräckligt,
vilket kan vara sant i dagsläget, men bristen på alternativa inkomstkällor och ovilja att öka
resurserna kan i ett längre perspektiv innebära stora förluster för biblioteket. Delvis beror
denna ovilja på att man förlitar sig på kommunens ekonomiska långtidsplan och de goda
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prognoser man däri ställt, något som visar på bra framförhållning från kommunens sida, men
denna plan säkrar inte bibliotekets ekonomi. Det är förståeligt att man resonerar att det finns
mer aktuella problem att ägna sig åt, men för att säkra bibliotekets ställning krävs att man
tänker längre och kanske är det just i den medvind man anser sig ha nu man ska passa på att få
ökade resurser.

Till biblioteket som institution finns det inga konkurrenter, det är alla informanter ense om.
Möjligtvis skulle man kunna se skolan som en konkurrent, men ingen av dem ser det så, utan
vill hellre se dem som samarbetspartners, vilket är lovvärt men inte nödvändigtvis det bästa
för biblioteket. Konkurrenter finns, och det är viktigt att inse och hantera detta, oavsett om det
är inom förvaltningen och gäller resurser eller om det är i samhället och gäller användare.

Samhälle
Alla kommuner kännetecknas av glesbygdsatmosfär, relativt låg utbildningsnivå, att det är
svårt att få högutbildade att komma dit och stanna kvar. I alla kommuner utom Tomelilla
finns många småföretag och arbetslösheten är ganska låg. Av biblioteken är det endast
Tomelilla som har kartlagt kommunens demografi, detta i en magisteruppsats 1996-97 av
nuvarande bibliotekschefen. Denna kartläggning är naturligtvis en bra grund för fortsatt
arbete, men det gäller att inte nöja sig med den utan fortsätta arbetet, vilket man också
planerar att göra under 2001. Hur den potentiella målgruppen ser ut i de övriga kommunerna
vet man egentligen inte. I Tranemo tror man det finns många barn och gamla, likaså i
Tomelilla och Svenljunga. Gnosjö har framför allt medelålders befolkning och få äldre,
medan Osby och Vaggeryd inte har någon egentlig uppfattning, även om just denna
information finns lättillgänglig på Vaggeryds kommuns hemsida.

Att låntagarna stämmer ganska väl överens med kommunens demografi säger nästan alla. I
Gnosjö saknar man dock en stor grupp, 25-35-åringar. I Osby säger man att det inte stämmer
överens, utan menar att kvinnor och pensionärer läser mer. Det är emellertid endast Gnosjö
och Tomelilla som har gjort en användarundersökning, så de andra vet egentligen inte hur väl
det stämmer överens. Man räknar i Gnosjö med att göra undersökningar återkommande även
om man anser att det är svårt i och med att alla är positiva till biblioteket och inte riktigt vet
vad biblioteket har att erbjuda. Även i Tomelilla avser man att genomföra nya användar- och
icke-användarundersökningar för att följa upp och utvärdera sina mål. I ett kvalitetsarbete
man påbörjat i Vaggeryd ingår en användarundersökning, men riktigt när den ska genomföras
är osäkert. Varken i Osby eller Tranemo planerar man att göra någon inom överskådlig
framtid, i det sistnämnda fallet mest beroende på att man tycker att det är svårt när alla är så
positiva. I Svenljunga tror man inte på användarundersökningar och tänker därför inte göra
någon. Vi anser att detta är en farlig inställning, och att det är viktigt att inte slå sig till ro med
det. Visst stämmer det att det är tämligen meningslöst att göra undersökningar när resultatet
bara blir “biblioteket är bra”, men som Norrbottens länsbibliotekarie också säger är det viktigt
att inte låta det stanna vid det utan höja nivån och hjälpa användarna att ställa krav på
biblioteket. Är det så att användarna inte vet vad biblioteket har att erbjuda och inte vet vad
det är de vill ha, är det upp till biblioteket att i undersökningen ge förslag och exempel. Detta
gäller alla bibliotek.

Då ingen kartläggning finns över någon av kommunerna som helhet, är det svårt att se
bibliotekets plats i samhället, vilket är viktigt för verksamheten. I en kartläggning av
kommunen kan en undersökning av icke-användare ingå. I Svenljunga struntar man i icke-
användarna och menar att man inte kan göra så mycket mer än att ha bra öppettider. Men å
andra sidan syns biblioteket i Svenljunga bra i samhället vilket gör att icke-låntagarna kan
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lockas till biblioteket. Inte heller Osby anser att det är viktigt att lägga ned tid och energi på
icke-användarna, utan menar att låntagarstatistiken ändå är tillräckligt hög. De övriga
biblioteken ger inte uttryck för liknande åsikter, utan gör diverse saker för att nå icke-
användarna, såsom utskick och annonser. Att strunta i icke-användarna och nöja sig med de
användare man har tycker vi är en lite konstig inställning. Det är ju ändå så att biblioteket ska
anstränga sig för att nå de grupper för vilka det inte är självklart att besöka ett bibliotek, och
det gäller också att marknadsföra sig i konkurrensen med andra, oavsett om det gäller
informationsförmedling eller fritidsaktiviteter. Alla icke-användare är presumtiva användare.
Det är också de som i förlängningen avgör hur bibliotekets framtid ser ut, i och med att de
väljer de politiker som styr. Som Dionne säger är det viktigt att ständigt ha uppsikt över både
användare och icke-användare, då deras behov kan ändras väldigt hastigt.

Oavsett inställningen till icke-användare vill alla biblioteken synas i samhället. Hur mycket
man gör för att synas skiljer sig åt, men de flesta tycker att de syns tillräckligt. Tomelilla
menar emellertid att man alltid kan bli bättre, och Gnosjö säger likadant, men med tillägget att
man kan bli bättre även i marknadsföringen gentemot politikerna, en grupp som inte bör
glömmas. Flera av biblioteken gör årliga utskick till hushållen i kommunen, man annonserar i
dagspressen och kommunala utskick. Man deltar i kommunens aktiviteter och ordnar själv
egna. Det är bra att man som till exempel Vaggeryd och Tranemo hittar på annorlunda
aktiviteter, som kulturfest och flärdmässa, vilket gör att biblioteket inte bara blir en
bokutlåningsinstitution.

Biblioteken har flera samarbetspartners och också ett par tänkbara framtida, men detta är inget
klart uttalat mål och riktigt hur detta samarbete ska se ut är osäkert. De flesta bibliotek
samarbetar med de traditionella grupperna som exempelvis barnavårdscentralen, skolan och
äldrevården. Andra grupper man samarbetar med är studieförbund och socialförvaltning. Alla
kan tänka sig att samarbeta med företag genom att hjälpa dem med någon slags
omvärldsbevakning mot betalning. I Gnosjö funderar man på att skapa en databas tillsammans
med Gislaveds kommun. En databas där invånarna ska kunna leta efter intressant och relevant
information. I Osby skulle man kunna tänka sig ett samarbete med det nybildade Osby Nova,
men har inga tankar om hur det samarbetet skulle kunna se ut, vilket är synd då vi tror att det
är ett ypperligt tillfälle att visa vad biblioteket är bra på. Att man inte riktigt kan föreställa sig
hur ett samarbete skulle kunna se ut kan bero på att man inte riktigt vet vad det är för tjänster
Osby Nova erbjuder, vilket är ett tecken på bristande omvärldsbevakning. En betydelsefull
faktor i steget in i framtiden är förmågan att finna nya samarbetspartners och gå utanför de
invanda mönstren. Det gäller alltså, som Hisle säger, att söka annorlunda vägar att gå och
våga satsa på okända konstellationer.

Folkbiblioteket ska erbjuda allmänheten service. Men i många fall är allmänheten bokstavligt
talat allmän, suddig och svår att fokusera. Biblioteken behöver mer precisa
omvärldskontakter. De finns inom vissa områden som exempelvis urval av litteratur på
invandrarspråk eller inköp av rockmusik. Men varför inte i frågor som rör energi,
genusproblematik, rasistiska rörelser, skola och utbildning, EMU, globalisering och andra
frågor som omger oss och som ibland kan vara svåra att orientera sig i. Drivkraften i denna
process menar Sven Nilsson är feedback och resultatet är kvalitet. Genom att återföra
information växer kunskapen, kundanpassningen och förmågan att lösa problem,
sannolikheten att kunna hjälpa en låntagare och möjligheten att systematisera kunskapen
tydligare. Det är också viktigt att titta närmare på statistik för att kunna lägga sitt utbud så att
det passar demografin i kommunen.
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Att utarbeta en strategi som man gjort i Västra Götalands län, där man stöttar de svagaste
biblioteken och sätter strålkastarljuset på de bästa så att dessa blir vägledande för de andra är
en intressant idé hur man ska öka intresset bland politiker, allmänhet och bibliotekspersonal.
Dessutom är det viktigt att man från länsbibliotekets sida hela tiden bearbetar politiker i länet
med sina visioner om biblioteket i kunskaps- och informationssamhället. Detta för att
biblioteken runt om i länet ska känna sig delaktiga och vara medvetna om att man kan
förändra situationen till det bättre. Men detta kräver också ett engagemang från de mindre
bibliotekens sida. Strategin är att agera, analysera och rätta till, att släppa det som inte
fungerar. Om man inte gör det kan det, som länsbibliotekarie Skoglund säger, resultera i att
man stelnar i sin organisation. Det är viktigt att förstå problematiken med ett litet
folkbibliotek i en glesbygd. Man har inte alls samma resurser som ett större stadsbibliotek och
oftast blir det arbete för dagen. Det finns helt enkelt inte tid till att lyfta blicken till de större
värdena i samhället.

Teknik
Det finns en insikt om hur viktigt det är att hänga med i teknikutvecklingen hos alla bibliotek.
Alla är överens om att man måste följa med i utvecklingen och tycker också att man gör det i
ganska bra utsträckning. Alla tycker sig ha tillräckligt med datorer för katalog, Internet och
ordbehandling, även om vissa kan tänka sig att det behövs fler i framtiden och vid eventuella
utbyggnader.

Data-/IT-avdelning finns i alla kommuner, men endast Tomelilla har en tidsplan för inköp av
teknik. I Osby till exempel bestämmer man själva när och vad som ska köpas beroende på hur
mycket pengar man fått. I Svenljunga håller man tummarna att inget ska gå sönder, men
händer det köper man in nytt allteftersom. Kanske är det inget problem i dagsläget att få
pengar till datorer och dylikt när man behöver det, men för att vara beredd på alla
eventualiteter kan det betyda mycket att man har nedskrivet vad man kommer att behöva och
när, så att man inte plötsligt står där utan pengar och behöver nya datorer. En sådan plan kan
ju aldrig bli mer än preliminär, men kan göra stor skillnad när det verkligen gäller. Det är
alltid lättare att äska pengar till något som finns uppskrivet och man kan ha framförhållning
att börja bearbeta politikerna i tid. Man menar i Tranemo att en fullständig inköpsplan borde
göras, inte bara vad gäller teknikinköp, utan samtliga inventarier såsom bokhyllor, möbler
etcetera. Detta tycker vi låter mycket klokt.

Samtliga bibliotek är datoriserade, sedan ett par eller flera år tillbaka. Katalogen finns på
Internet hos alla utom Gnosjö och Tranemo. I det förstnämnda fallet kommer detta ske i
samband med det nya datasystem som införs under 2001, i det andra fallet avvaktar man, då
man anser att det är en för stor kostnad. Man hoppas kunna få extra medel för att lägga ut
katalogen i framtiden. Här har Tranemo valt att lägga tyngden på andra tjänster som man
tycker är viktigare, vilket vi tycker är bra, så länge man gör ett medvetet val. Vi tycker
emellertid att det är viktigt för tillgången för alla användare att katalogen och andra tjänster
finns på Internet. Biblioteket måste hänga med i teknikutvecklingen och kunna erbjuda bra
och uppdaterade tjänster. Dessa bör dock, som skrivs nedan inte bli för många och
okontrollerade.

Hemsidan görs i samtliga fall på biblioteken. I Tranemo görs den av en assistent, i
Svenljunga, Tomelilla och Vaggeryd görs den av en bibliotekarie. I Osby är det
bibliotekschefen och i Gnosjö kultursekreteraren som gör hemsidan. Det är viktigt att synas
och hemsidorna är ett sätt. Men all denna teknik skapar ett behov av teknisk kunskap. Man
kan lätt ta på sig alltför mycket olika tjänster för att göra många till lags, utan att kanske ha
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fullständig kontroll över vad det är man erbjuder. Därför är det, som Ibrahim Zohra uttryckte
det, viktigt att klargöra vilka kärntjänsterna är. Kärntjänsterna bör vara de tjänster man vill
och kan förmedla till användarna. För att kunna erbjuda bästa möjliga service krävs det att
man ständigt utvärderar sin situation och efterfrågan på nuvarande och nya tjänster.

Den nya tekniken har hjälpt biblioteket de senare åren att komma i fatt och underlätta det
dagliga arbetet. Men ett hinder är att personalen inte kan hantera den nya tekniken – att man
tycker den är krånglig. På alla bibliotek är man överens om att det är viktigt att följa med i
den tekniska utvecklingen men det fanns inte någonstans en plan över hur man skulle gå
tillväga för att fortbilda personalen. I litteraturen finner vi flera författare som påpekar vikten
av att ha nedskrivna planer för att sedan kunna utvärdera huruvida man fullföljt planen eller
om man fortfarande har en bit kvar. Den nya tekniken är fantastisk men vad ska man ha den
till om man inte kan använda sig av den?

Inre organisation
Personal
I dagens turbulenta samhälle gäller för organisationer att ha en klar vision om hur nya
möjligheter och hot ska hanteras. Ett viktigt led i detta arbete är att fundera kring vilka
kompetenser organisationen besitter idag och vilka kompetenser som kommer att behövas när
nya tjänster vinner gehör hos låntagarna. Visionen bör även innefatta en tanke om hur
företagets befintliga kompetenser kan användas effektivare eller omstruktureras för att
komma in på nya marknader.

Att arbetsplatsen är full av kompetens är man medveten om, men inte riktigt hur man ska ta
den tillvara. Man har en uppfattning om vad olika personer har för kunskaper och intressen,
men det finns inte dokumenterat och uttalat. Specialkunskaper finns på alla bibliotek och är
viktiga att ta tillvara. Men det finns få tillfällen för utbyte av kompetens. Samtliga bibliotek
anger personalmöten och ibland fikaraster som enda tillfällen. I Tomelilla påpekas att dessa
kunskaper borde synas mer i lönekuvertet och här finns också en extra planeringsdag då
kompetensutbyte kan ske. Fyra bibliotek har öronmärkta pengar till kompetensutveckling,
Vaggeryd, Tranemo, Svenljunga och Gnosjö. I Osby anser man att det inte behövs, utan att
det satsas tillräckligt ändå, medan man i Tomelilla försöker trycka på hos politikerna att det är
viktigt att öronmärka pengar. De sistnämnda talar om att det är svårt att motivera personal att
utveckla sig, bland annat på grund av tidsbrist. Kanske kan det också vara så att bristen på
öronmärkta pengar gör folk mindre villiga, då man kan uppleva att det inte är tillräckligt
viktigt. Att det inte räcker med personalmöten varannan vecka inser man i Vaggeryd. I
Tranemo anser man emellertid att detta är tillräckligt då man jobbar så tätt inpå varandra.

Vid tillfällen som personalmöten har man endast tid till att ta upp saker som gäller den
dagliga verksamheten, och kanske inte alltid ens det. Det finns inte utrymme till visionärt och
långsiktigt tänkande, och inte heller till utbyte av nya kunskaper, till exempel från kurser. Vad
som behövs är avsatta dagar, dels till planering, dels till kompetensutbyte. Det förstnämnda
har man infört i Tomelilla en gång om året, vilket är bra men inte tillräckligt. Detta är
naturligtvis också en utav de många saker det behövs resurser till, men det är av yttersta vikt
att man tar sig den tiden. Som Lars Nellde sa “hur har vi tid att låta bli?”

På alla bibliotek anser man sig idag ha tillräckligt med kvalificerad personal, men man kan
tänka sig att i framtiden byta vissa kanslisttjänster till bibliotekarietjänster. Men man är i
samtliga fall medvetna om att det kan vara svårt att genomföra med tanke på eventuell
framtida bibliotekariebrist. Därför gäller det för biblioteken, kanske framför allt för de
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bibliotek som ligger i utflyttningskommuner såsom de flesta i undersökningen, att försöka bli
attraktiva för utbildade bibliotekarier. Detta kan uppnås på flera sätt tror vi, dels genom att
redan i dag börja planera för vilken kompetens som kan behövas i framtiden, dels genom att
se till att man är ett föregångsbibliotek och dels genom att våga ta steget att förändras.

Kerstin Rydbeck skriver i Ikoner att sedan utbildningen gjorts till ett eget akademiskt ämne
med möjlighet till akademisk examina och tjänster erhåller yrket och dess utövare högre status
och tyngd: man syns bättre, kan lättare jämföras med andra akademiska yrken och man har
lättare att hävda sin specialistkompetens. Vi kan inte riktigt hålla med då vi tittar närmare på
dessa sex bibliotek. Alla har svårt att visa på precisare specialistkunskaper. Man säger sig ha
dessa kunskaper men kan inte riktigt peka på vilka de är och i vilka fall dessa är viktigare än
andra.

Länsbibliotekarierna i Västra Götalands län och Jönköpings län konstaterar att hur mycket ett
bibliotek klarar av att åstadkomma och hur dynamiska de är beror på vem som är chef på
biblioteket och dennes intresse och förmåga att driva biblioteket framåt. Om man inom
biblioteket känner sig säker och trygg skapar man en dynamisk arbetsplats som leder till att
man får med sig politikerna. Men ofta är uppfattningen hos bibliotekspersonalen att den inte
har politikernas öron, menar Lena Skoglund i Västra Götalands län. Kanske är det svårare för
mindre bibliotek där det kanske bara finns två-tre bibliotekarier och dessa har fullt upp med
vardagen. Men samtidigt kanske det kan skapa en starkare gemensamhetskänsla hos
personalen som ger dem kraft att ta för sig.

Visst är det sant att mycket är upp till chefen på ett bibliotek. Men om det finns nedskrivna
handlingsplaner på hur man ska agera så blir det också lättare för personalen att känna ansvar.
Det kan också göra att de vågar ta för sig på ett helt annat sätt. Som vi sagt tidigare i
teoriavsnittet så är det alltid människor som är ansvarig för vad som görs. Den person som tar
ansvar för något, engagerar sig och i förlängningen oroar man sig också för det man tagit sig
an. Personen identifierar sig med uppgiften och ser till att genomföra den. När man börjar se
sig som en del av organisationen så handlar man också för dess räkning. En vi-känsla uppstår.

Tjänster
I Svenljunga och Osby är man helt nöjda med sitt utbud av tjänster och service, och ser inga
direkta behov av nya i dagsläget. I de övriga anser man att man har tillräckligt för tillfället,
men inser att man alltid kan göra mer. Tjänster som kan tänkas försvinna är i Gnosjö
arbetsplatsbiblioteket, i Tranemo tror man att bokbussen och filialerna kan vara i riskzonen, i
Osby tror man inte att något kommer att försvinna utan att det om finns kommer att utökas
eller förändras. Denna inställning kan bero på att man redan tagit bort både bokbuss och
Boken Kommer, tjänster som annars ofta är i farozonen. På övriga ställen har man ingen
uppfattning och tycker att det är svårt att säga. Alla bibliotek ser en framtida service riktad
mot företag som möjlig, något, praktiskt taget det enda, man kan tänka sig att ta betalt för. Här
är ett typiskt exempel på en möjlighet för ett litet bibliotek, vilket som helst av de undersökta,
som skulle kunna ge en skjuts in i framtiden och stärka bibliotekets roll. Inget av biblioteken
har dock några mer utvecklade planer och riktigt hur tjänsten skulle utformas är osäkert. Osby
säger exempelvis bestämt att de inte vill gå först utan vill låta något eller några bibliotek gå
före innan man själv testar den marknaden. Som Englund och Knöös säger är det emellertid
inte nödvändigtvis så att man riskerar hela sin existens genom att vara först, utan man kan ta
det steg för steg med små justeringar, det viktiga är att man själv skapar sin framtid och inte
väntar på att någon annan ska göra det åt en. Visst finns det en risk att projektet fallerar, men
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också en chans att det lyckas. Detta kan betyda oerhört mycket för ett litet bibliotek, både för
anseende och resurser.

Inget av biblioteken anser att det finns några egentliga konkurrenter i kommunen vad gäller
tjänster eller service. Tranemo säger att det i så fall skulle kunna vara tv, men menar att det
inte finns någon annan i kommunen som förmedlar information eller lånar ut böcker. Vi
menar inte att man måste se konkurrenter överallt, men det finns de som faktiskt erbjuder
liknande tjänster. Man kan se bokhandeln som en konkurrent. Pocketmarknadens utveckling
gör att människor den vägen lättare än förr får tag på den bok de vill ha. Alla nya
kunskapsföretag ska man också vara medveten om. Konkurrensen som finns gör att det blir
viktigt för biblioteket att definiera sina kärntjänster. Vilka är de centrala uppgifterna för just
detta bibliotek? Vad gör vi bra som ingen annan gör? Finns det saker andra gör bättre och
varför ska vi i så fall göra dem? Detta är exempel på frågor man hela tiden måste ställa sig om
man vill ha en effektiv och bra verksamhet.

I allt material vi läst framgår det tydligt att man hela tiden måste ifrågasätta sin kompetens
och sina tjänster. Behövs dessa, vilka kan bli bättre och vilka kan man ta bort? Samtidigt
påpekar flera författare att det är viktigt att vara medveten om den naturliga trögheten som
finns i alla organisationer. Trögheten skapar kontinuitet i bibliotekets utveckling. När
omvärldsförändringar är små förändringar med återgång så är organisatorisk tröghet bara
positivt. Rutin och lärande över tiden skapar god fördelning av resurser. Men det är när
trögheten blir en belastning som man ska försöka göra sig av med den. Biblioteket reagerar
med fördröjning också på stora omvärldsförändringar, exempelvis den nya tekniken och man
är rädd för att gå först. Hos flertalet bibliotek finns denna rädsla. Detta leder i sin tur till att
man tappar farten och kommer på efterkälken.

Struktur
På alla bibliotek anser man sig ha en platt struktur och att man delar ansvaret i stor
utsträckning. I Vaggeryd har man ingen bibliotekschef utan en ledningsgrupp bestående av tre
bibliotekarier. Detta kan vara både positivt och negativt. Det kan innebära att ingen känner det
yttersta ansvaret och att ingen har tid att sitta med övergripande frågor, utan alla är
involverade i det vardagliga arbetet. Ansvarsområdena är på väg att bli kartlagda i Tranemo,
efter att man upptäckt att flera trott sig vara ansvariga för samma sak. Även i Tomelilla,
Vaggeryd och Svenljunga finns det nedskrivet på papper som alla i personalen har tillgång
till. Osby funderar på att skriva ned ansvarsområdena och i Gnosjö ingår det i den interna
kontroll man ska genomföra under året. Det är, som Hamel och Pralahad säger, viktigt att
strukturen och inriktningen är klar, när man delar på ansvaret. På de flesta håll är inställningen
till förändring mycket positiv, det är när förändringen kommer uppifrån som det är stressande
tycker man i Tranemo. I Osby finns ett litet motstånd mot förändringar, men de förändringar
som sker är väl förankrade hos personalen. För att ha ett dynamiskt bibliotek måste man se
framåt och ha en flexibel personal. De flesta biblioteken har det, i viss mån, men känns lite
nedtyngda av för mycket arbete och för lite tid, vilket gör att flexibiliteten minskar.

Framtid
Strategier
En stor del av uppsatsens teoriavsnitt handlar om strategier och hur man kan bygga dem. Vi
tycker att strategier är viktiga för bibliotekets framtid och överlevnad, liksom det är viktigt för
alla organisationer. Inget av biblioteken i undersökningen har några uttalade strategier. Man
har mål, egna och från förvaltningen och kommunen, man har formulerat en vision, man har
gjort vissa kartläggningar och undersökningar av kommunen och dess invånare, men
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ingenstans har man ett övergripande strategiskt tänkande i bakhuvudet. Förhoppningsvis kan
det arbete som påbörjats i Tomelilla i slutändan komma att visa sig bli en grund i en strategisk
uppbyggnad, och kanske kan kvalitetsarbetet som inletts i Vaggeryd ses som ett steg i rätt
riktning, men som vi ser det i dag är det inte det. I Svenljunga menar man att “Man utvecklar
sin egen strategi utifrån sig egen kompetens”, det vill säga en slags bottom-top-synsätt, som i
och för sig är ett sätt att hantera förändring, men vi tror ändå att det krävs ett top-bottom-
system också, som man talar om i “Leaning into the future”.

Länsbibliotekarierna menar att samhälleliga förändringar ställer nya krav. Det livslånga
lärandet där man växlar mellan att arbeta och utbilda sig vilket i sin tur leder till att nya
generationer användare ställer nya krav på biblioteken. Därför är det mycket viktigt att ha en
strategi inför framtiden – hur man tänkt ta sig an det som komma ska. Länsbibliotekarien i
Västra Götalands län uttrycker betydelsen av att skaffa sig en egen bild av en tänkt, önskvärd
framtid och sedan fundera ut vilken plats man ser för biblioteket i denna tänkta framtid.
Dessutom uttrycker man betydelsen av att diskutera denna framtid med sin personal. Så att
alla strävar åt samma mål. Vi kan inte annat än att hålla med.

Bristen av integration av alla medarbetare i den strategiskapande processen minskar
möjligheten att hitta rätt vägar att gå och att skapa det väsentliga engagemang som krävs vid
förändring. Inget av biblioteken har funderat nämnvärt på hur man ska skapa sig en strategi
inför framtiden. Synsättet är mer att framtiden kommer oavsett vi vill eller inte och vi kan inte
göra så mycket åt situationen. Man måste helt enkelt föreställa sig sitt biblioteks framtid och
för att forma den krävs det att man ifrågasätter de befintliga strukturerna. Som en av
länsbibliotekarierna konstaterade står man inte längre på barrikaderna och slåss för sin rätt.
Man har snarare valt att sätta sig ner och invänta vad som än komma skall, en reaktiv
hållning.

Överlevnad
I Osby tycker man att det är svårt att uttala sig om bibliotekets överlevnad, i Vaggeryd,
Tomelilla, Svenljunga är man övertygad om att det kommer att finnas kvar. I Gnosjö tror man
att det kommer att finnas kvar på ett eller annat sätt. Man konstaterar i Tomelilla att det
kommer att överleva för att boken kommer att överleva. I Tranemo tror man att man kommer
att få slåss för att behålla den folkbildande delen.

Viktigt att tänka på inför framtiden är enligt Gnosjö att se på samhället i stort, det vill säga
omvärldsbevakning. Tomelilla betonar kompetensutveckling, Vaggeryd säger: “glöm inte det
skrivna ordet och behåll förmågan att läsa själv”. Svenljunga tror att nätverk, både tillfälliga
och konstanta, kommer att bli allt mer viktiga. Det är också viktigt att hänga med i den
tekniska utvecklingen, tycker både Svenljunga och Tranemo. De sistnämnda tycker också att
det är av vikt att det pågår en ständig diskussion om bibliotekets och bibliotekariens roll.
Osby har ingen åsikt om vad som är viktigt inför framtiden, man har här också svårt att se det
egna bibliotekets framtid, men konstaterar bittert att resurserna förmodligen kommer att
minska. I Tranemo talar man om starka krafter som vill placera biblioteket i samma lokal som
gymnasiet. I Vaggeryd tycker man sig befinna sig i en dynamisk, utvecklingspositiv miljö
inför framtiden. Man vill nå nya grupper i Gnosjö i framtiden. Tomelilla känner gott hopp
inför framtiden på grund av gott samarbete. I Svenljunga hoppas man på en utbyggnad av
biblioteket.

Jepson i Jönköpings län ser framtiden som ganska lyckosam eftersom hon tycker att
biblioteksvärlden är tidlös. Skoglund i Västra Götalands län är kritisk till hur
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biblioteksbranschen agerar inför den nya tiden. Hon menar att biblioteken oftast går med
ryggen före in i framtiden. Detta leder till att man inte vågar ta risker och man kanske i
slutändan stagnerar och sitter fast. Hon sammanfattar det hela på följande sätt, att man helt
enkelt inte insett att man idag tillhör den konservativa och förvaltande generationen som inte
vågar se den nya tiden i vitögat. Genom att blicka in i framtiden måste man hela tiden
omvärdera sig själv och sin organisation, man måste vara nyfiken och lära sig nya kunskaper
för att orka följa med i informationsbruset.

Länsbibliotekarierna känner viss oro inför svårigheten att rekrytera nya bibliotekarier. Detta
då många bibliotek i länen inte ligger nära större städer och kulturutbudet inte är det bästa.
Krasst kan man säga att man inte har något att locka de nyutexaminerade bibliotekarierna
med. Och på sikt kan detta leda till att man måste lägga ner vissa bibliotek och börja rita om
kommungränserna för att kunna följa bibliotekslagen. Det ska ju finnas ett bibliotek i varje
kommun. Detta bör man så långt som möjligt undvika eftersom det då blir en fråga om
demokrati. Hur långt får det vara till biblioteket? Men sammanfattningsvis tror man ändå på
framtiden Region Skåne menar att mycket information som inte finns någon annanstans
kommer att finnas på biblioteken. Om man tydliggör de olika roller som högskolebibliotek,
skolbibliotek och folkbibliotek innehar så kan man lättare skapa ett gott samarbete
sinsemellan för att på så sätt klara av kvalificerad informationsökning åt alla.

Proaktivitet
Alla tycker att förändring är positivt, men i Tranemo betonar man att det så klart beror på
vilken slags förändring det är. Biblioteken är i mångt och mycket bra på att följa den
långsamma rytmen i informationssamhället; bevarandet och sökbarhet är fortfarande viktiga
uppgifter. Men biblioteken måste lära sig att bli lika bra på att följa den snabba rytmen. De
måste öppna sig mer för experiment och försök, upprätta strategiska allianser, våga överge
spår som visar sig olönsamma och utveckla specialområden. Att hela tiden se till att
erfarenheter, både positiva och negativa, återförs till verksamheten och ger upphov till nya
initiativ. Biblioteken måste också inse att allt inte följer den långsamma rytmen och de måste
lämna den förlamande självkritiken bakom sig och istället säga som Sven Nilsson uttrycker
det ”..vi är inte perfekta, men inget kan hindra oss från att hela tiden bli bättre!”.76 Detta
synsätt ger man också uttryck för i ett par av kommunerna, men inte tillräckligt starkt, menar
vi.

Återigen vill vi poängterar betydelsen av att folkbiblioteket börjar tänka i mer
företagsmässiga termer. Detta för att skapa en dynamisk arbetsplats på biblioteket där man
som individ kan känna ett ansvar för att organisationen fungerar och är framgångsrik. Detta
leder i slutändan till att biblioteket i sig blir en väl fungerade och attraktiv inrättning för
kommunens invånare och att kommunen vågar satsa mer på något som man ser har en viktig
betydelse för samhället. Genom att använda sig av ett strategiskt tänkande kan man skapa
nätverk, lagarbete och självständighet. Vidare blir följderna av ett strategisk tänkande nya
kunskaper i informationshantering och god kommunikation  med andra bibliotek, personal,
politiker och användare.

Bibliotekarierollen
I Gnosjö och Svenljunga anser man att bibliotekarierollen redan har förändrats mycket de
senaste tio åren, men att den kommer att fortsätta att förändras är alla eniga om. I Osby tror
man bibliotekarien kommer hantera mer kurslitteratur och information på bekostnad av
skönlitteraturen. Även i Vaggeryd och Tomelilla tror man att bibliotekarien blir mer av en lots
                                                            
76 Nilsson, Sven ”Med feedback mot framtiden” Ikoner 1999:4
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som leder låntagaren genom informationsbruset, mer av en handledare. Tranemo menar att det
beror på hur man själv styr det. I Gnosjö anser man att man kommer att bli än mer
kundinriktad.

Många inom biblioteksbranschen har attityden att bibliotekarien har som uppgift att utbilda
och uppfostra sina användare. Man ska visa vilken litteratur och information som är
accepterad. Det är trevligt att upptäcka att så är inte fallet hos dessa sex bibliotek. Desto större
informationsbruset blir desto viktigare blir uppgiften för bibliotekarien att vägleda och visa
låntagaren hur denne hittar den information han/hon söker. Att man som bibliotekarie snarare
ska vara en hjälp till självhjälp än en väktare som förhindrar att allmänheten lånar ”dålig
litteratur”. Om nu biblioteket utvecklar sig mot att bli ett medborgarcenter eller
informationscenter så blir denna rollen alltmer tydlig. Även om man inte ska förkasta den
traditionella rollen helt och hållet – biblioteket är ju ändå ett hus för böcker.

Vi menar också att egenskaper som flexibilitet och engagemang blir alltmer viktiga jämfört
med praktiska kunskaper. Detta grundar sig på att den tekniska utvecklingen går så snabbt så
att praktiskt taget alla färdigheter blir förlegade nästan på en gång. Nya generationer
användare ställer nya krav på biblioteken. Därför är egenskaper som flexibilitet och
servicekänsla betydelsefulla inför framtiden.

SLUTSATSER
Vad har vi då kommit fram till? Här nedan följer våra slutsatser av vår problemställning och
huruvida folkbiblioteket har någon framtid.

På frågan hur biblioteket kan möta framtiden har vi betonat medvetenhet, insikt och vilja.
Man måste ha en medvetenhet om sin omvärld, sin organisation och personal. Det kärvs insikt
om att något måste göras för att följa med i utvecklingen och att förändring kan leda till
positiva saker. Slutligen behövs vilja för att kunna åstadkomma dessa förändringar. Att ta sig
tiden att planera och lösa hinder på vägen in i framtiden. Dessutom måste viljan finnas för en
öppen diskussion inom organisationen – så att alla kan ta del i besluten. Vi vill här framhålla
att strategier är viktiga för bibliotekets utveckling och överlevnad i framtiden. Detta eftersom
en strategi innehåller alla de komponenter som behövs för att bilda sig en bild av framtiden.
De bibliotek vi undersökt har alla med något undantag en stark vilja att skapa sig en
tongivande plats i det lokala samhället inför framtiden. Tyvärr räcker inte viljan till eftersom
man känner sig överkörd av kommunens politiska struktur. Luften har gått ur många av dem.
Man har en medvetenhet att något måste göras men man kan inte riktigt se hur detta skulle gå
till. På ett mer allmänt plan är vi övertygade om att folkbiblioteket som institution har en vilja
att forma sin framtid och man är väl medveten om att den finns och att den är runt hörnet.
Insikten att mer handlingskraft måste till är det sämre med. Känslan av att det inte riktigt är
folkbiblioteket självt som ska genomföra dessa förändringar i struktur och attityd genomsyrar
intervjuerna vi gjort med bibliotekscheferna. Man väntar sig att förändringar ska komma från
högre makt.

Nästa fråga vi ställde oss var om biblioteket var redo för framtiden. Vi kan kort konstatera att
folkbiblioteket idag inte är redo för framtiden på ett tillfredställande sätt. Detta grundar vi på
först och främst den litteratur vi tagit del av och sedan jämfört vad forskarna tyckt varit
viktiga för att möta framtiden och vad bibliotekspersonalen tycker i sex olika kommuner. De
har liten medvetenhet och insikt men desto större vilja att förändra. Men det haltar eftersom



61

man inte har rett ut vad som är viktigt för det egna biblioteket och för att göra något åt det.
Biblioteken vi har tittat närmare på gömmer sig gärna bakom ursäkten att det inte finns tid
eller resurser för dessa förändringar. Att man gärna skulle vilja göra något åt situationen men
man vet inte var eller hur man ska börja. I många fall är bibliotekschefen också för involverad
i det dagliga arbetet, med för lite tid till att tänka över saker som dessa. Vi kan bara ännu en
gång citera Lars Nellde ”Hur har vi tid att låta bli!”. Det finns de i dagens biblioteks-Sverige
som kan anses ha insikt, medvetenhet och vilja inför framtiden som exempelvis Sven Nilsson
och Jimmy Gärdemalm. Dessa framtidstankar finns väl förankrade i tidskrifter som
Scandinavian Public Library och Ikoner men de har svårt att nå ut till det lilla biblioteket.

Vi har fördjupat oss i hur viktigt det är att biblioteken förändras. Att biblioteket som
institution inte förstelnas och fortsätter i samma gamla invanda hjulspår. Att man hela tiden
ifrågasätter sin organisation, sina tjänster och sin omvärld. Viljan att förändras finns hos alla
de bibliotek vi undersökt, men orken är det sämre med. Vi menar inte att det beror på
personalen utan snarare hur organisationen är uppbyggd inom kommunen. I mångt och
mycket kan det också bero på att bibliotekschefen inte sitter med i nämnden eller på de möten
där politikerna tar de stora och viktiga besluten som har betydelse för biblioteket. Dock bör
man kunna ha ett mer flexibelt synsätt på sin budget och sina tjänster och hur man
marknadsför sitt bibliotek inom och utanför kommunen.

Hur ser framtiden ut för folkbiblioteket? Vi tycker att det finns gott hopp om dess överlevnad.
Detta framför allt på grund av att den diffusa allmänheten vill ha biblioteket kvar. Vad skulle
det annars finnas frågar sig många. Dessutom står det ännu så länge i lagen att det ska finnas
ett folkbibliotek i varje kommun. Vad krävs för att vara redo? Om framtiden är ljus eller något
mörkare är mycket upp till biblioteket självt – vad man gör åt sin egen situation. Om man
börjar se utanför dörren och tar till vara på vad som faktiskt finns i kommunen och lanserar
sina lokaler och tjänster på ett attraktivt sätt till både redan frälsta och potentiella användare.
Sven Nilsson menar att bibliotek – oavsett vilket – har alltid formats efter den omgivning det
finns i. Det senaste och mycket viktiga skeendet i utvecklingen är just
informationsteknologin. Det finns fortfarande bibliotekarier som ser den nya teknologin som
något man bara behöver applicera på det traditionella biblioteksarbetet.

Samhällets ekonomi skapar också en osäker framtid för biblioteket. Både globaliseringen och
den ökande klyftan i den offentliga sektorn där resurser för sjukvård, utbildning och kultur
ständigt minskar, begränsar utvecklingen för bland andra biblioteket. Under två årtionden har
folkbibliotek sett på när både personalstyrka och budget gradvis minskat. Vi har också sett
den ökande efterfrågan på utbildning. Problembaserat lärande, distansutbildning och ett
livslångt lärande har inte bara förändrat de medel med vilka allmänheten kan skaffa sig en
utbildning, utan även efterfrågan på hur man finner rätt information. Detta kräver att lokala
informationscenter finns tillgängliga. Bibliotek bland andra kan tjäna på de positiva effekterna
som informationsteknologin för med sig. De har redan mött upp de ökade kraven på självhjälp
med ut- och inlåningsmaskiner och ökade elektroniska tjänster både i det fysiska biblioteket
och via Internet. Som tidigare kommer biblioteket att forma sig efter sin omgivning, frågan är
dock om det gör det i samma takt?

Vi kan kort konstatera att bibliotekscheferna på de bibliotek vi undersökt har mycket på sin
agenda som måste hinnas med innan dagen är slut. Därför har man liten eller ingen distans till
det man gör. På grund av arbetsbördan blir det knappt någon tid över till planering. Då
riskerar man att hamna på efterkälken eftersom man inte har någon strategi att gå vidare med.
Det finns ingen regelbundenhet i kontakten med politiker och beslutstagare. Detta kan i sin tur
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leda till att det blir allt svårare att göra sin röst hörd och man får svårt att argumentera för mer
resurser. Omvärldsbevakningen är usel på många håll och man kan därför inte hålla den
servicenivå låntagarna behöver. Dessutom blir det svårt att se vilka tjänster som efterfrågas då
man inte har inblick i hur demografin ser ut.

På många håll vill man helst flyta med och inte stöta sig med någon. Attityden ”det är väl bra
som det är” känns tydligt av. Risktaganden finns knappt. Osby vill inte gå i bräschen men som
Hamel och Prahalad med flera anser måste man våga ta risker för att utvecklas och lära sig.
Men å andra sidan behöver man inte ta de största riskerna för att skapa ett bra bibliotek men
man kan heller inte luta sig tillbaka i stolen och be andra göra det man inte själv orka ta itu
med. Sammanfattningsvis kan vi se att man är oftast nöjd med det man gör och med sig själv.

Länsbibliotekarierna känner större oro, även om alla, även bibliotekschefer, är övertygade om
bibliotekets överlevnad. Oron finns att man får stänga bibliotek på grund av bristen på
bibliotekarier. För att biblioteket som institution ska överleva krävs en attitydförändring hos
både bibliotekspersonal och hos politiker. Biblioteken måste synas mer i samhället för att inte
tappa fotfästet. Man måste våga vara flexibel i både beslut, uppdrag, budgetarbete och
personalfrågor. Biblioteken måste förändras för att överleva – för att vara en institution i
tiden. Bibliotekarierna måste vara kreativa och entreprenörsmässiga. De måste även vara
”ledare” – ta tag i sin situation och föra utvecklingen framåt. Bibliotekariernas egenskaper är
viktigare än själva hantverket. Det enda man kan vara riktigt säker på är att framtiden kommer
att innebära förändring.

Varför ser det då ut så här? Vi förmodar att det beror på att folkbiblioteken har funnits i snart
hundra år och en sådan gammal organisation stabiliseras och man travar på i de gamla
invanda hjulspåren. Omvärlden och biblioteken har förändrats mycket under de senaste 30
åren. Det är viktigt att poängtera att förändring inte är något nytt inom biblioteksvärlden. Men
det som är nytt är att allting rusar på i snabbare takt och låntagarna vill ha mer och bättre
information när de besöker sitt folkbibliotek. Med en mer kräsen användarkrets behöver
biblioteket omvärdera sina kärnkompetenser och sina tjänster. Tidigare har man inte behövt
detta, huvudsyftet var då att låna in och ut böcker till den lokala befolkningen. Idag finns det
betydligt fler och större krav på biblioteket. Med det informationsflöde som finns i samhället
krävs det av biblioteket att kunna särskilja och visa hur man hittar god information och för att
kunna göra detta behövs bättre kunskap och dessutom kunskaper i pedagogik.

Biblioteken kommer att finnas kvar på grund av att låntagarna vill det men vi ställer oss
frågande till om biblioteken kommer att klara av de nya generationernas krav på Internet,
användarutbildning, tillgång till samlingarna och bra kärnkompetenser. Risken kan i detta fall
bli att användarna vänder ryggen till biblioteken då inte dessa kan motsvara deras krav. De
väljer istället att leta information på andra ställen. Biblioteken har goda förutsättningar att bli
dynamiska informationscenter där människor kan hitta information, få kvalificerad hjälp och
träffa andra människor. Den bibliotekspersonal vi träffat har viljan och viss medvetenhet om
att situationen idag behöver förändras, att man måste börja ifrågasätta sin position och ta ett
medvetet beslut om vad det är man vill ha ut av sin biblioteksverksamhet. Tveksamt är om
man har insikten och orken att genomföra dessa förändringar.
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SLUTDISKUSSION
Vi tycker oss ha svarat på vår problemställning med fullgott resultat. Naturligtvis finns det
vissa saker vi hade kunnat göra på annat sätt. Arbetet har varit lärorikt och vi hoppas att vi
lyckats förmedla vad vi tycker är viktigt på ett tydligt sätt. Det tog lite tid att hitta fram till
problemställningen men väl klarlagd har den varit till stor hjälp då vi känt oss förvirrade bland
företagsstrategier och framtidsscenarios.

En bit in i arbetet insåg vi att vi borde gjort intervjuerna några veckor senare och kanske även
intervjuat fler på olika poster på de olika biblioteken. Att göra intervjuerna något senare hade
förmodligen gjort dem mer specifika och tydliga, eftersom vi då varit mer inlästa på vårt
ämne. Vi hade kanske direkt fått de svar vi ville ha. Som det nu blev fick vi emellertid svar på
frågor som vi annars inte fått – vilket gett oss mycket mer material att arbeta med. Kanske
hade också en enkät bland användare och annan bibliotekspersonal varit av intresse. Hade det
funnits tid hade det gett mer material att göra fler intervjuer på fler bibliotek för att få en
bredare bild av hur det faktiskt ser ut ute den svenska biblioteksvärlden idag.
Länsbibliotekarierna hade också många intressanta synpunkter och att intervjua dem mer
ingående hade gett uppsatsen ytterligare en dimension. Nu blev det istället korta, mer
allmänna frågor. Vi tycker ändå att vi fått god inblick hur bibliotekarier arbetar idag och hur
deras situation ser ut. En vidare studie i hur varje enskilt bibliotek skulle kunna göra för att
klara av förändring och utveckling hade varit mycket intressant – men det är en helt annan
uppsats.

Hur relevanta och tillförlitliga är då svaren vi fått från våra informanter? Vi är övertygade om
att de är tillförlitliga på så sätt att informanten i sin verklighet, på sitt bibliotek, både känner
och vet med sig hur situationen är. Vi vill dock inte dra alltför generella slutsatser om att
situationen ser likadan ut över hela Sverige. Förmodligen kan man konstatera att
bibliotekarier i andra kommuner av ungefär samma storlek känner igen sig på flera av
punkterna. Att det är en ständig kamp med att få resurser att räcka till. Sammantaget av
litteraturen och intervjuerna har vi fått en god bild hur folkbiblioteket borde fungera och hur
det ser ut i verkligheten. Det vore önskvärt om dessa två världar hade ett mindre gap mellan
sig. Naturligtvis kan vi inte nedvärdera folkbibliotekens viktiga vardagsarbete men vi önskar
att man gjorde vissa omprioriteringar för att kunna vara mer beredda. Vår studie av dessa
mindre folkbibliotek visar att folkbiblioteket i stort kommer att få problem. Det finns en
överhängande risk att man drar in många av dessa små folkbibliotek för att spara resurser. Det
måste ges utrymme för visioner och styrdokument även på mindre arbetsplatser.

Slutligen vill vi än en gång framhålla att strategier är nödvändiga för att folkbiblioteket ska ha
möjlighet att höras och synas i det framtida samhället. Detta också för att skaffa sig en rättvis
chans att överleva och skapa sig en stark position. De bibliotek vi tittat på har ingen bra
utgångspunkt vad det gäller beredskap inför framtiden. Detta beror bland annat på att även om
viljan finns så saknas förmågan att förändras, de har inga strategier, planer eller tankar om hur
de kan möta framtiden och de har för dålig omvärldsbevakning. Biblioteket som institution
har inte heller någon bra beredskap. Är det en koloss på lerfötter? Inom biblioteksvärlden
finns ett flera kunniga människor som pratar om hur viktigt det är att man gör något inför den
stundande framtiden. Debatten är viktig men något måste göras för att gemensamt skapa
insikt, medvetenhet och vilja att förändra och förändras. Vad görs egentligen för att detta ska
genomföras och nå ut till de mindre folkbiblioteken? Det finns ingen rikstäckande strategi för
folkbibliotekets framtid och kanske är det just detta som behövs.
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