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Abstract: The municipality of Falkenberg is a result of a unification of 

several smaller municipalities in 1971, each one with a small 
library. This left Falkenberg with an unusual large amount of 
smaller branch libraries. The object of this thesis is to 
describe and try to understand the political conflicts that have 
erupted during the period 1971-1994. 
Through a case study containing press clippings from the 
local newspaper, different reports, political meeting 
protocols, a historical background of the library and a study 
of library specific norms and regulations I can create an 
image of the heated debate.  
 
The participants in this debate can be divided into politicians 
and civil servants and the conflict circles round the fact that 
from an economical perspective, there is not enough budget 
to keep all the small, local libraries. There is a noticeable rift 
between the librarian and the politician opinions, but also 
within the group of libraryworkers, depending on where they 
are stationed, the head library or a branch library. 
 
Through different theoretical approaches; economical, 
organizational and linguistic, I try to understand why the 
situation has been almost static during the thirteen years I 
investigate in the case. The answer might lie in how the 
participants are protecting their preserves, by proving their 
political or professional identity through language. 
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Inledning 
 
Nyfikenhet är ofta en bra början till ett arbete. I den här uppsatsen började det snarare 
tvärtom. Jag har växt upp i Falkenberg där min mamma också var verksam som 
bibliotekschef mellan 1979-1994. Under min skoltid kunde jag både läsa 
lokaltidningen och höra min mamma redogöra för de många och långa turerna i 
frågorna kring nedläggningar av utlåningsstationer, upprustningar av filialer och 
bokbussens vara eller icke vara. Det var måttligt intressant och ibland också rent 
obehagligt under de perioder som debatten var som hetast och min mamma 
framställdes som ensam ansvarig för att krossa landsbygdens kulturinstitutioner. 
Senare kom jag att sommarjobba som bokuppsättare vid huvudbiblioteket och ibland 
även vikariera på någon filial. Jag kunde bilda mig en mer egen uppfattning kring 
verksamheten, som inte bara var färgad av min mammas roll som chef. 
 
Som av en slump började jag läsa vid Bibliotekshögskolan i Borås och skaffade mig 
där också olika teoretiska sätt att förhålla mig till biblioteks- och 
informationsvetenskap. När jag skulle välja uppsatsämne framstod möjligheten att få 
göra en studie av den offentliga biblioteksdebatten i Falkenbergs kommun som en 
fantastisk chans att verkligen ta reda på vad det varit som hänt i biblioteksfrågorna 
och kanske också varför. I min förförståelse visste jag att det fanns en konflikt när det 
gällde utlåningsstationer, filialer och bokbuss. Jag ville gå så djupt som möjligt i den 
konflikten, bena upp och reda ut vilka aktörer och turer som funnits med i spelet och 
försöka identifiera vad som låg bakom, för att se om det verkligen var så infekterat 
och på samma gång djupfryst i debatten som jag trodde att det var. Jag ville alltså se 
om jag hade en bild som stämde och jag ville förstå det politiska och historiska 
sammanhang som konflikten växte i. 
 
Min bakgrund och förförståelse gör att jag har möjlighet att se detaljer som för en helt 
utomstående skulle vara svåra att uppfatta och koppla till problematiken, men det gör 
mig också partisk på flera plan, något som jag varit medveten om under hela arbetets 
gång. 
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Syfte och frågeställningar 
 
De biblioteksfrågor som diskuterats i Falkenberg har i huvudsak kretsat kring 
organisationen av huvudbibliotek, bokbuss, filialer och utlåningsstationer, samt kring 
den ekonomiska fördelningen mellan de olika enheterna. Det är en komplicerad och 
mångfacetterad debatt med många involverade aktörer som berör både olika 
yrkesgrupper, politiker och allmänheten i kommunen. Den offentliga debatten, eller 
samtalet om biblioteksutvecklingen i Falkenberg, har till stora delar förts i 
lokalpressen och handlar om aktörernas åsikter, värderingar och formuleringar som 
jag tolkar ur olika perspektiv. 
 
Syftet i uppsatsen är att undersöka och beskriva den offentliga debatten kring 
utlåningsstationer, filialer och bokbuss i kommunen. Frågorna jag ställer är: 

1. Vad är det som har hänt i debatten? 
2. Vad kan ha legat bakom de synsätt som förs fram? 

 
Till min hjälp tar jag förklaringsmodeller från Public-choice, en nationalekonomisk 
teori som jag applicerar främst på politikernas agerande. Jag prövar också mot en teori 
om tillhörighet och professionella eller organisatoriska revir där 
tjänstemannakonflikten belyses i första hand. Slutligen tittar jag på legitimering av 
tillhörighet och revir genom användandet av olika språkbruk. 
 

Avgränsningar 
 
Uppsatsen har tre avgränsningar, tidsperiod, innehåll och materialval. 
 
Jag har avgränsat mig till tidsperioden 1971-1994. Falkenbergs kommun som den ser 
ut idag bildades 1971 och utgör därför startpunkten för min uppsats. Den här 
uppsatsen började sedan skrivas 1994, vilket får utgöra det år jag väljer att sätta punkt 
i beskrivningen. 
 
Under tidsperioden som uppsatsen inrymmer fanns också en högljudd debatt kring 
byggnationen av ett nytt huvudbibliotek som jag i princip helt avgränsat mig ifrån. I 
beskrivningen fokuserar jag på debatten kring utlåningsstationer, filialer och bokbuss 
i kommunen. Jag gör inte heller några nedslag i, eller jämförelser med andra utdragna 
offentliga debatter i kommunen, även om det kanske hade kunnat vara av intresse. 
 
Mitt material består enbart av skrivet material, både publicerat och opublicerat. De här 
dokumenten är tidsbundna, och speglar den offentliga debatten så som den fördes. Att 
närma mig frågeställningarna genom enkäter eller intervjuer bedömde jag skulle ge 
mig svårigheter att nå tillbaka i tiden, då respondenter tenderar att glömma, förvanska 
eller tillrättalägga information med tiden. Det kan också både vara svårt eller omöjligt 
att få tag på alla nyckelpersoner och att få svar från dem. 
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Metod 
 
När uppsatsen påbörjades fanns alltså redan intresset för den specifika problematiken 
i kommunen. Eftersom frågorna kretsar kring vad som hänt, deskriptivt, men också 
varför det kan ha hänt, så föll arbetet inom ramen för en kvalitativ fallstudie. 
Fallstudien har fokus på insikt, upptäckt och tolkning. Frågorna inom en fallstudie rör 
sig oftast kring varför eller hur något sker och också kring vad, varför och hur, ur en 
förståelseaspekt. (Merriam 1994, s. 57) 
 
I en kvalitativ fallstudie fokuserar man på en del, ett fall, för att på så sätt visa på ett 
sammanhang där flera delar samspelar. Metoden passar främst in i situationer där man 
inte kan separera sammanhanget och situationen runt omkring från de variabler som 
rör företeelsen. Enligt Merriam är fler forskare eniga om liknande definitioner på vad 
en fallstudie är. (1994, s. 25) Det handlar alltså om att undersöka ett avgränsat system, 
en unik situation, en specifik händelse eller process, exempelvis biblioteksdebatten i 
Falkenbergs kommun. 
 
Det finns fyra kriterier som kan sägas karaktärisera en kvalitativ fallstudie. Den ska 
vara partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. 
 
Att den är partikularistisk innebär att den fokuserar på ett visst moment eller situation 
och det sätt som aktörer hanterar olika typer av problem sett ur ett helhetsperspektiv. 
Den kan också, trots att den gäller en speciell situation belysa ett generellt problem. 
Fallstudien måste också vara deskriptiv, dvs. en beskrivning som är omfattande och så 
komplett som möjligt. Den ska löpa över en längre tid och innehålla beskrivningar av 
samspelet mellan olika variabler. Den visar på situationens komplexitet och det 
faktum att många och även personliga faktorer spelar in. Heuristisk innebär att den 
kan öka läsarnas förståelse inför det som studeras. I en fallstudie förväntar man sig i 
viss mån att kunna nå insikter om hur det skett, det som inträffat. Alltså att kunna 
förklara någonting om situationen eller processen, vad som hänt och varför. Slutligen 
ska fallstudien vara induktiv, dvs. använda sig av induktiva resonemang där 
information och fakta från just det unika fall man arbetar med, skapar ramen för 
hypoteser, begrepp och förståelse. (Merriam 1994, s. 25 ff) 
 
Jag tror mig i den här uppsatsen valt ett fall som motsvarar de fyra kriterier som här 
definierar metoden. Det finns också något att säga om fallstudier genom att definiera 
vilken typ av kunskap de genererar. Stake menar att kunskap som fås från en 
fallstudie skiljer sig på fyra punkter från annan vetenskaplig kunskap. Kunskaperna 
från en fallstudie är konkreta och inte abstrakta, de är kontextuella och inte formella, 
de utvecklas genom forskarens tolkningar och de bidrar till en utvecklad 
generalisering inom sin kontext. (enl. Merriam 1994, s. 28) 
 
Även här fyller uppsatsen kriterierna som en faktisk, praktisk beskrivning och 
förståelse av en sammansatt verklighet, sedd genom mina ögon och knutet till ett 
resonemang kring politik, yrkesgrupper och begreppsproblematik. Fallstudien handlar 
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alltså om värderingar och handlingar hos aktörerna och också om begrepp och 
begreppstolkningar, specifika för dem. 
 

Materialinsamling och litteratur 
 
I fallstudier kan man använda sig av många metoder för att samla in sitt material. 
Vanligt är intervju, observation och dokumentstudier. Den här uppsatsen bygger i 
huvudsak på två dokumenttyper för att spegla fallet.  
 
Jag har använt tidningsartiklar ur lokalpressen, i första hand Hallands Nyheter (HN) 
men även Hallandsposten (HP) och i förekommande fall någon eller några andra 
dagstidningar. Jag har också studerat protokoll från kulturnämnden och i vissa fall 
följt upp diskussioner och beslut i kommunstyrelsens protokoll. Falkenbergs bibliotek 
hade själv samlat tidningsurklipp rörande den egna verksamheten, vilket gjort att jag 
inte behövt gå till Hallands Nyheters eget arkiv. Naturligtvis finns det en risk att 
bibliotekets eget urval skulle kunna vara styrt av deras eget intresse, att verkligt 
intressanta men kanske negativa artiklar inte kommit med. Jag har inte heller några 
garanterade uppgifter om exakt hur urvalet av artiklar är gjort, men då antalet klipp 
ändå var dryga 170 och personalen faktiskt hävdade att de klippte ut ”allt”, så 
bedömde jag situationen som att ett eventuellt bortfall inte skulle påverka bilden av 
fallet nämnvärt. Däremot har jag själv gått igenom samtliga kulturnämndsprotokoll 
och delar av kommunstyrelseprotokoll i Falkenbergs Stadsarkiv, för den tidsperiod 
fallet omfattar. Detta för att även kunna hitta material som eventuellt inte refererats i 
pressen, och för att kunna verifiera, där referat förekommit, att de varit korrekta. 
Viktigt att känna till i sammanhanget är att Hallands Nyheter är centerstyrd och i och 
med det kan tänkas ta ställning i politiska frågor. 
 
Jag har också tittat på samtliga partiers lokala valmaterial inför valet 1994, de 
eventuella utredningar som förekommit samt illustrerat ytterligare en vinkel i fallet 
med en liten samling anonyma, satiriska brev ställda till kommunen under 1993/94. 
 
Utöver det material som utgör själva fallet, den processen jag beskriver, så har jag valt 
att studera de biblioteksnormer och riktlinjer som funnits och producerats under tiden 
som fallet täcker. Den litteraturen syftar till att skapa en ram och visa på normer och 
värderingar att jämföra och ställa mot vad som framkommer i fallbeskrivningen. Här 
finns också ett avsnitt av bibliotekshistorisk karaktär där situationen i Halland lyfts 
fram specifikt. 
 
Inga av de dokument jag använder är producerade i syfte att ingå i fallstudien. Jag har 
alltså inga intervjuer, dagboksanteckningar eller liknande, utan koncentrerar mig på 
ovanstående källor. Det innebär att undersökningen av fallet inte blivit påverkad av 
observationer utan är såkallade samtida eller objektiva data. (Merriam 1994, s.121) 
Naturligtvis kan informationen i samtliga dessa dokument diskuteras, speciellt när en 
stor del av materialet utgör en samling pressklipp från lokaltidningen, men som en 
inblick i den offentliga debatten är de relevanta och adekvata i den bemärkelse 
uppsatsen behöver, nämligen att de är en produkt av kontexten de tillkom i och där 
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min frågeställning rör sig. Men de är också föremål för mina tolkningar av uttalanden 
och skeenden, vilket naturligtvis skapar en risk för bias. Både på grund av min 
personliga koppling till fallet i egenskap av dotter till bibliotekschefen och min 
professionella koppling som yrkesverksam bibliotekarie. 
 
Jag har medvetet valt att citera rikligt ur pressklipp, brev och rapporter jag redovisar 
för att i möjligaste mån låta läsaren få skapa en så klar och tydlig bild som går av hur 
debatten förts. Själva fallbeskrivningen är indelad i tidsperioder om tre år vardera för 
att öka överskådligheten. Tidsperioderna motsvarar kommunfullmäktiges 
mandatperioder. 
 

Källkritik 
 
De fyra klassiska kriterier som brukar anges för källkritik är tid, beroende, äkthet och 
tendens. I min fallbeskrivning har jag valt att använda mig av pressklipp, brev och 
rapporter som alla är samtida med de händelser jag beskriver. Tidssambandet handlar 
om den tid som förflutit mellan händelse och skildring. Ju längre tid som passerat 
desto osäkrare är dokumentet som källa. (Thurén 2005, s. 13)  
 
En källa bedöms mer tillförlitilig om informationen inte är ett referat eller har gått i 
flera led. Det är principen för beroendekriteriet. Artiklarna som används i 
fallbeskrivningen är ofta skrivna som resultat av intervjuer eller referat av olika beslut 
och protokoll. Protokoll och artikeltexter har jag jämfört med varandra, men det finns 
en stor beroendeproblematik i alla intervjuer och citat från aktörerna. Journalisten har 
kunnat ställa ledande frågor, gjort ett urval i intervjun för citat, misstolkat eller 
missförstått. De som intervjuats kan ha påverkats av journalisten, sina egna 
konventioner eller förväntningar. (Thurén 2005, s. 38 ff)  
 
Även ur tendesperspektivet finns det problem med de dokument jag valt att använda 
mig av i uppsatsen. Att ett material är tendentiöst innebär att det är partiskt. Alla som 
uttalar sig i den offentliga debatten värrnar ju i någon mån om sina egna intressen. Det 
kan göras genom överdrifter, lögner, halvsanningar, eller andra förvrängningar av 
informationen. (Ibid s. 67 ff) Satirbreven som jag redovisar i kapitlet diskussion och 
slutsatser tycks vara skrivna enbart i syfte att driva med de styrande i kommunen, men 
är å andra sidan så formulerade att de inte kan förväntas tas på allvar utan är just 
uppenbar satir. Jag har också nämnt risken med att biblioteket gjort ett tendentiöst 
urval av artiklar som jag bygger fallbeskrivningen på. 
 
Äkthet handlar om att en källa faktiskt är vad den utger sig för. (Thurén 2005, s. 19)  
I det här fallet är det osannolikt att materialet i sig skulle vara förfalskat, eftersom det 
är oberoende i bemärkelsen att det inte är skapat i syfte att ingå i en studie eller 
undersökning. Däremot kan det säkert i texterna förekomma de ”subtila förändringar” 
som Thurén beskriver, som gör att innebörder skiftar i betydelse.(Ibid s. 29) En risk 
som jag själv utsätter läsaren för när jag väljer ut och tolkar materialet i 
fallbeskrivningen. 
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Eftersom syftet är att beskriva den offentliga debatten som i sig är tendentiös, har jag 
låtit de övriga kriterierna väga tyngre ur det källkritiska perspektivet. Däremot är det 
viktigt att vara medveten om det subjektiva i materialet som finns i den skenbara 
objektiviteten i journalisternas artiklar. Thurén säger att ”Faktaurval, vinkling, ordval 
etc. kan ge en snedvriden bild. Detta är snarare manipulation än lögn.” (2005, s. 80)  
 

Disposition 
 
Uppsatsen inleds med syfte och frågeställningar, vilka avgränsningar jag valt att göra 
och en beskrivning av fallstudien som metod, följt av material, litteratur och ett 
avsnitt om källkritik. Sedan följer ett avsnitt om utlåningsstationer i litteraturen för att 
öka förståelsen för den historiska bakgrunden, en kort bibliotekshistorisk bakgrund 
och beskrivning av den politiska sammansättningen i kommunen. 
 
Själva fallbeskrivningen, som är redogörelsen för den offentliga debatten, är indelad i 
treårsperioder och utgörs till största delen av tidningsklipp och protokoll från 
kulturnämnd och kommunstyrelse. Efter att ingående ha beskrivit fallet följer kapitlet 
diskussion och slutsatser, där jag tolkar och analyserar den offentliga debatten 
(fallbeskrivningen) utifrån de perspektiv och teorier jag angett i kapitlet syfte och 
frågeställningar. 
 
Jag har valt att utveckla teorierna först i samband med diskussion och slutsatser och 
även att där föra in en del nytt material som har relevans för fallet, men inte fann en 
självklar plats i fallbeskrivningen. Därför kommer avsnitten om satirbreven och 
valpropagandan från år 1994 först i detta kapitel, där jag kompletterar och förstärker 
bilden som pressklipp och protokoll ger, med dessa. Slutsatserna vävs också in i 
kapitlet och har ingen egen rubrik. 
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och källförteckning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

Utlåningsstationer i litteraturen 
 
När den här uppsatsen påbörjades hade Sverige ingen bibliotekslag som reglerade 
eller rättfärdigade folkbiblioteken och dess verksamhet, men vi hade ett par statligt 
tillsatta biblioteksutredningar som har varit riktmärken i folkbibliotekens utveckling. 
 
Vid kommunsammanslagningen i Falkenberg 1971 var den senaste utredningen som 
fanns tillgänglig Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek, även 
kallad Rationaliseringsutredningen. (RU 1960) Den ger relativt detaljerade 
anvisningar för hur befolkningsunderlaget kring utlåningsstationer och filialer bör se 
ut, lokalernas yta, bokbestånd etc. Falkenberg hade då 6 filialer, de före detta 
landskommunernas huvudbibliotek och 25 ”utlämningsställen”. 
Landskommuner var en av tre kommuntyper tillsammans med städer och köpingar, 
som bildades 1863 och existerade fram till kommunsammanslagningarna 1970 då ett 
enhetligt kommunbegrepp infördes. (Nationalencyklopedin) 
 
RU:s definition av en utlåningsstation lyder: ”Med utlåningsstation förstås en 
fristående avdelning av biblioteket försedd med ett fast bokbestånd av i huvudsak 
handbokskaraktär samt därutöver ett rörligt bokbestånd av i huvudsak skönlitteratur 
och mera populär facklitteratur.” (1960, s. 133) Vad det gäller befolkningsunderlag 
sägs det: ”Verksamhetsområdet för filial på landsbygden bör i normala fall omfatta en 
befolkning av minst 500 personer inom ett avstånd från filialen av tre kilometer. 
Verksamhetsområdet för utlåningsstation bör i normala fall omfatta en befolkning av 
minst 100 personer inom ett avstånd från utlåningsstationen av tre kilometer.” (1960, 
s. 134) 
 
Vid den här tiden hade bokbussar börjat användas på flera ställen i Sverige och 
framhålls som någonting positivt i utredningen. Decentralisering är ett honnörsord, 
men ska inte ske på vilket vis som helst utan enligt fastlagda riktlinjer. 

 
Alternativet flera men mindre filialbibliotek bör kritiskt övervägas, icke minst från 
ekonomiska synpunkter. Varje decentralisering av huvudbiblioteksverksamheten innebär 
en ökning av kostnaderna för böcker, lokaler och personal. En filialorganisation, baserad 
på ett stort antal smärre enheter, kan därför generellt icke rekommenderas, då 
driftskostnaderna ställer sig alltför höga i förhållande till verksamhetens omfattning. 
Även om huvudbibliotekets resurser utnyttjas, blir de små filialernas bokbestånd 
otillräckliga. Samtidigt kan man tala om slöseri med bokanslaget genom att ett stort antal 
volymer trots allt icke kommer till utlåning i normal omfattning. (1960, s. 136) 
 

Snart därefter kom Biblioteksarbete: en översyn av verksamheten vid kommunala 
bibliotek eller Nya Rationaliseringsutredningen (NRU) 1972. Bokbussen har 
definitivt gjort en framryckning och kommittén skriver: ”Eftersom det enligt 
kommitténs mening inte finns möjlighet att tillhandahålla tillfredsställande service vid 
utlåningsstationer, såsom dessa definieras i RU, bör de efterhand ersättas av 
bokbussverksamhet.” (1972, s. 150) De drar riktlinjerna för filialer på ett liknande sätt 
som RU men rekommenderar att filialers upptagningsområden bör vara minst tusen 
personer inom trekilometersradien, alltså det dubbla från RU. Det föreskrivs också 
”att bokbeståndet vid filialer bör utgöra 2-3 band per invånare men helst aldrig 
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understiga 5000 band aktuell utlåningslitteratur, inklusive litteratur för barn och 
ungdom.” (1972, s. 137) Tyngdpunkten ligger på idén om att bibliotek ska kunna 
serva låntagaren och de konstaterar alltså att ”de minsta biblioteksenheterna på 
landsbygden är helt otillräckliga för att fylla de krav som idag ställs på en god 
biblioteksservice.” (1972, s. 148) 
 
NRU grundar sig på en samling studier av biblioteksverksamhet runt om i landet som 
utredarna gjort. Undersökningen kring ersättande av fasta enheter med bokbuss, 
visade tveklöst på kraftigt ökad utlåningsstatistik på samtliga platser som ingick i 
studien. Exempelvis på Gotland, där en fast enhet byttes mot buss med ca 40-50 
hållplatser, och utlånen ökade med 1 471%. (1972, s. 148) Utredningen konstaterar att 
”överallt där undersökningar gjorts har bussen av den berörda befolkningen upplevts 
som en klar förbättring i jämförelse med den biblioteksservice i form av 
utlåningsstationer man tidigare var hänvisad till.” (1972 s. 150) 
 
1980 satte Folkbiblioteksutredningen igång, vilket var den senaste utredningen i 
Sverige under fallets tidsperiod. Den var klar 1984. Bokbussen sågs nu som en 
självklar del i biblioteksverksamheten. ”Bokbussen är ett mycket effektivt medel för 
litteraturförsörjning, inte minst genom sin flexibilitet. Hållplatserna kan snabbt 
anpassas till förändrad befolkningsstruktur och nya behov. Bokbussen är därför en 
naturlig del i ett lokalt bibliotekssystem, som komplement till fasta bibliotek och 
utlåningsställen.” (1984, s. 114) I utredningen dras det principiella slutsatser kring 
folkbibliotekens verksamhet. Filialernas uppgifter beskrivs som att vara en länk till 
huvudbiblioteken när det gäller informationsförsörjning och själva istället satsa på 
litteraturförsörjning och exempelvis läsfrämjande åtgärder. Den här verksamheten 
kompletteras av bokbussar och det sägs också: ”Utlåningsställen byggs upp i 
samverkan mellan filialerna och personalen vid olika institutioner inom föreningslivet 
och på arbetsplatser.” (1984, s. 115) 
 
Det är tydligt i samtliga dessa utredningar att decentralisering av biblioteks- och 
kulturverksamhet har varit ett viktigt mål. Biblioteken har bedömts kunna ”främja en 
decentralisering av verksamheten och beslutsfunktioner inom kulturområdet” genom 
att tillhandahålla böcker och andra medier som behövs för att man ska kunna sätta sig 
in i nya frågor och idéer. (1984, s. 37) Dessutom skulle biblioteket kunna fungera som 
mötesplats för lokala opinionsgrupper och därigenom ge dem möjlighet att kunna 
uttrycka sina ståndpunkter. Av de kommunala verksamheterna var biblioteket den 
institution som i särklass var allra enklast att decentralisera för att ”nå ut även till 
landsbygd och avlägsen glesbygd” (1984, s. 37). Ett problem man fokuserade på var 
att biblioteken, liksom idag, endast utnyttjades av vissa delar av befolkningen och en 
lösning på det tänkte man sig vara att öka tillgängligheten, just genom 
decentralisering. Att lokalisera ut biblioteken sågs inte som alltför svårt, problemen 
låg i att lokalisera ut verksamheten, dvs. kultur- och informationsuppgiften. I de flesta 
fall fanns redan lokalerna som ett resultat av kommunsammanslagningarna i början på 
70-talet då många tidigare huvudbibliotek förvandlades till filialer och 
utlåningsstationer. I praktiken visade det sig dock inte ekonomiskt försvarbart att 
behålla så många små enheter, utan det främsta medlet i decentraliseringskampen blev 
bokbussen. 
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Folkbiblioteksutredningen är också mycket inriktad på politiska mål för 
verksamheten, kommunens och kulturnämndens relation till biblioteken och 
ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän. ”Något objektivt och entydigt mått 
på folkbibliotekets effektivitet går knappast att formulera. Det är politikernas sak att 
avgöra om effektiviteten i en viss verksamhet kan anses tillräckligt hög för att 
verksamheten skall vara motiverad.” (1984 s. 119) 
 

Situationen i Falkenberg 
 
Falkenberg är just en sådan kommun som hade många små bibliotekslokaler sedan 
kommunsammanslagningen och som fortsatte att ha många små bibliotekslokaler, 
trots att det ständigt påpekats från huvudbiblioteket, att verksamheten sedd utifrån de 
statliga riktlinjerna, har varit, och är, otidsenlig. 
 
I Folkbiblioteksutredningen nämns inte ens ordet utlåningsstation, utlämningsställena 
är företag och institutioner och även i NRU tycks utlåningsstationerna vara mer eller 
mindre underförstått försvunna. Man talar om färre filialer som kompletteras av 
bokbussar och hur det här är ett system som ger bättre service. ”...de nya 
organisationsformerna med ett mindre antal, resursförstärkta, filialer kompletterade 
med bokbuss ger en långt bättre service än det tidigare systemet med många små 
filialer och utlåningsstationer.” (1972, s. 149 f) 
Utlåningsstationerna tas inte med i kommitténs allmänna riktlinjer när bl a 
upptagningsområde för filial och bokbuss stadgas. 
 
Kulturrådet avslog Falkenbergs kommuns ansökan om upprustningsanslag för 
bibliotekets mediabestånd 1981, med motiveringen just att verksamhetsorganisationen 
var så otidsenlig. 
 
Året därpå kom den hittills mest grundläggande undersökningen av Falkenbergs 
biblioteksverksamhet, Lars Johanssons specialarbete från BHS. (Johansson, 1982) I 
sitt arbete går han igenom samtliga filialer och utlåningsstationers status, deras fysiska 
lägen, befolkningsunderlag, mediabestånd, utlåningsstatistik 1972-1980 och 
personalens kompetens. Johanssons specialarbete är en ”förutsättningslös utredning 
av biblioteksverksamheten och biblioteksorganisationen i Falkenbergs kommun”, 
gjord på uppdrag av kulturnämnden. Arbetet innehåller en relativt omfattande 
beskrivning av bl a kommunens näringsliv, befolkningssammansättning, ekonomi och 
den politiska sammansättningen under mandatperioden 1980-1982. Johanson 
definierar Falkenbergs kommun, på grundval av de statistiska befolkningssiffrorna 
66,8% i tätort och 33,2% i glesbygd, där de flesta tätorter är små, som ”en typisk 
glesbygdskommun, eller i vart fall som en kommun med markanta inslag av 
glesbygd.” (1982, s. 6) 
Huvuddelen i specialarbetet är fokuserad till analysen av folkbiblioteksverksamheten i 
kommunen och de förslag till åtgärder som han presenterar. Utgångspunkten består i 
jämförelser mellan den nuvarande verksamheten och de rekommendationer som 
angetts i NRU för beräkning av personalbehov, befolkningsunderlag, öppettider för 
filialer och bokbussar samt mediabeståndets storlek. På samtliga punkter; 
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befolkningsunderlag, media, utlån, personal och övrig verksamhet befinns 
huvudbiblioteket otillfredsställande långt under NRU:s rekommendationer. 
Öppethållandet, 43 timmar/veckan, bedöms ”med nuvarande personalsituation” som 
fullt befogat att minska genom att stänga biblioteket en dag i veckan. (1982, s. 38) 
 
De dåvarande sju filialerna granskas och beskrivs med samma variabler, likaså 
bokbussen och de tretton utlåningsstationerna. Genomgående redovisas också kostnad 
per lån, de siffror i utredningen som i fallbeskrivningen sedan visar sig skapa störst 
debatt i Hallands Nyheter. 
 
Beskrivningen av utlåningsstationerna ger en fascinerande bild av verksamheten. 
Bland de nu nedlagda utlåningsstationerna märks exempelvis Abild. Den var placerad 
i ett rum på andra våningen i bygdegården och med en lokalyta på 7,6 kvadratmeter. 
Befolkningsunderlaget var ca 180 personer med ett tjugotal aktiva låntagare. 
Mediabeståndet, med ca en fjärdedel barnböcker, uppgick till ca 800 band och 
kostnaden per lån beräknades till 28,64 kr, 1980. 
 
Asige, som fortfarande fanns kvar, var 1980 ett rum på ca 14,7 kvadratmeter i 
bottenvåningen på bygdegården med ca 800 band, varav ca 300 barn- och 
ungdomslitteratur. Beståndet var gammalt och slitet och utlåningsstatistiken visade på 
2,9 lån per invånare med en kostnad per lån på 27,29 kr. 
 
”I Falkenberg är utlåningsstationernas befolkningsunderlag klart otillräckligt enligt 
NRU:s minimirekommendationer för fasta biblioteksenheter. Samma sak gäller för 
öppethållandet, vilket bör vara minst 10-15 timmar/vecka tre dagar i veckan. De flesta 
utlåningsstationerna har mellan 15 och 50 aktiva låntagare.” (1982, s. 52) Hans 
slutsats var att samtliga utlåningsstationer borde läggas ned snarast. ”Om 
utgångspunkterna är en effektiv, rationell och kvalitativt acceptabel biblioteksservice i 
Falkenbergs kommun finns det ingenting som talar för en fortsatt verksamhet vid de 
13 utlåningsstationerna.” (Ibid, s. 54) 
 
1994 fanns 8 utlåningsstationer kvar i kommunen, för vilka inga siffror ändrats 
nämnvärt, vare sig befolkningsunderlag eller lånestatistik. Filialerna var fortfarande 
sex till antalet. I bokbussdebattens begynnelse, 1974 uttrycktes det oro över att bussen 
skulle konkurrera ut de fasta enheterna. Vissa menade att med tanke på hur lite pengar 
Falkenberg satsade på kultur i jämförelse med grannkommunerna, så kunde man gott 
kosta på sig att ha kvar utlåningsstationerna också. (HN 1974-03-21) Det verkar även 
som om vissa tänkt sig bokbussen som en transport för böcker mellan de fasta 
enheterna. NRU talar om att ersätta utlåningsstationer med bokbuss, det gör inte alla 
aktörer i Falkenbergs kommun. 
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Bibliotekshistorisk bakgrund 
 
Det svenska folkbiblioteksväsendet har växt fram under en lång tid och måste också 
betraktas utifrån den politiska, sociala och kulturella ram det formats i. De tidiga 
svenska biblioteken utgjordes av ett antal olika typer; sockenbibliotek, 
studiecirkelbibliotek, nykterhetsrörelse- och arbetarrörelsebibliotek. Sedan tidigt 
1900-tal kan folkbildningen sägas ingå i den offentliga sektorn, genom att dessa 
började ta emot statsbidrag. Även om de tidigaste statsbidragen var mer eller mindre 
symboliska så utgjorde de trots allt en viktig möjlighet för många av de små 
enheterna. Den här typen av ursprung för biblioteken har burit med sig värderingar 
och ideal som biblioteken sedan i sin tur velat förmedla, värden som kan handla om 
demokrati, fri tillgång till kultur och information och om en möjlighet till utveckling 
och utbildning för den enskilde individen. (Torstensson 1996, s. 12) 
 
Falkenbergs kommun bildades av landskommunerna Morup, Vinberg, Årstad, 
Vessigebro, Ätran, Ullared samt Älvsereds församling, tillsammans med den tidigare 
Falkenbergs Stad. Halland har haft en stark tradition kring sina olika bibliotek, vilka 
fick en snabb utveckling i och med statsbidragens införande. För 
studiecirkelbiblioteken kom bidragen 1912 och villkoren för att man skulle få bidrag 
var bland annat att man skulle tillhöra en riksorganisation med minst 20 000 
medlemmar och att man skulle köpa in böcker för minst 6 000 kronor. De vanligaste 
studieförbunden i Halland var 1938 SLS (Svenska landsbygdens studieförbund), 
sedan JUF (Jordbrukarungdomens förbund) och IOGT (Godtemplarorden). 
(Torstensson 1994, s. 68) Studiecirklarna gavs i och med bidragen möjlighet att få en 
motsvarighet till hälften av de övriga satsade medlen till sina bibliotek. Fram till 1930 
fick de också ta ut en mindre avgift för sina boklån, vilket senare upphörde. Villkoren 
för dessa bibliotek var naturligtvis avsevärt sämre än för de kommunala 
folkbiblioteken. De här cirklarna hade säkert en mycket stor betydelse, rimligtvis för 
ungdomarna på landsbygden som fick anledning och möjlighet att träffas. Många 
cirkel- och vandrings- och andra rörelsers bibliotek fanns kvar mycket länge i 
Halland, ett par finns fortfarande och det är säkert sant att ”Hallänningar verkar vara 
’mycket kära’ i sina gamla böcker från studiecirkelbiblioteken” (1994, s. 202) 
 

Politisk sammansättning 
 
Den tidigare kommunen Falkenbergs stad var socialdemokratiskt styrd, men genom 
sammanslagningen med de övriga lantbrukarorienterade kommunerna förflyttades den 
politiska makten till borgerligt- och centerinriktade intressenter.  
 
Kommunfullmäktige har 51 ledamöter och den politiska fördelningen har varit relativt 
konstant. Centerpartiet har pendlat mellan 13 och 20 mandat, socialdemokraterna 
mellan 15 och 19, moderaterna mellan 6 och 10. Skillnaderna i mandat kanske 
förklaras enklast med att rösterna vandrat till de nya partierna, miljöpartiet, 
Kristdemokraterna och Ny Demokrati. Centerpartiet har här, liksom på riksplan haft 
sjunkande antal sympatisörer. Vänsterpartiet har inte varit representerat. 
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Vid valet 1994 fick socialdemokraterna 19 mandat och i samarbete med aktiv politik, 
som är ett lokalt, borgerligt parti, tillsammans med miljöpartiet tagit över majoriteten i 
kommunen. Samtliga ordförandeposter i nämnderna hölls av socialdemokrater och det 
nya kommunrådet var socialdemokrat för första gången sedan 
kommunsammanslagningen. 
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Fallbeskrivning 
 
Som tidigare nämnts hade Falkenbergs sammanslagna kommun 1971 sex filialer och 
tjugofem utlåningsstationer/”utlämningsställen”. Huvudbiblioteket hade just flyttat till 
den uppmärksammat renoverade läderfabriken tillsammans med gymnasieskolan, en 
mycket omdiskuterad fråga i sig. 
 
Kommunsammanslagningen hade föregåtts av samarbete och förberedelser i det så 
kallade Falkenbergsblocket bestående av de kommuner som sedan slogs ihop. Det 
första uttalandet i organisationsfrågor gjorde stadsbibliotekarie Arne Thorsbeck 
angående bokbuss redan 1966. ”Stadsbibliotekarie Thorsbeck säger sig vilja 
aktualisera biblioteksproblemen inom kommunblocket redan på nuvarande stadium 
med tanke på att det sannolikt dröjer flera år innan de kan behandlas av de blivande 
kommunala organen inom blocket. Genom en samordnad planering kan emellertid 
åtskilligt förarbetas och onödiga kostnader därmed också undvikas.” (HN 1966-07-
02) 
 
Här tar fallet sin början i en lång kamp om de små enheterna och bokbussens vara 
eller icke vara. 
 

1971-1973 
Budget, bokbuss och Bohlin 
 
I kulturnämndens protokoll från 1971 diskuterades och beslutades om upprustning av 
vissa utlåningsstationer. Filialbibliotekens bevarande diskuterades samtidigt som det 
gjordes nedskärningar i biblioteksbudgeten, och huvudbiblioteket fick avslag på 
ansökan om ökad personal. (AI:1 1971) 
 
Falkenbergs kommun hade enligt bibliotekschefen Per-Axel Bohlin, i en artikel i HN, 
Sveriges lägsta biblioteksbudget 1972. (HN 1972-08-18) Besvikelsen var tydlig från 
hans sida. I september beslutades i kulturnämnden att ansöka om punktbidrag för att 
skaffa bokbuss, men i oktober ändrades ansökan om pengar till att gälla annat än en 
bokbuss. (AI:1 1972 §8 19/9, §6 17/10) Utlåningsstationerna i Eftra och Årstad var 
nedläggningshotade. 
 
1973 började Bohlin på uppdrag av kulturnämnden att utreda biblioteksverksamheten 
för framtiden. Den 23 februari skrev HN: 

 
Länsbibliotekarie Sjögren har just satt sig in i de halländska problemen, och är lika 
positivt inställd som bibliotekarierna till bokbussar. Tanken har framförts förr men då 
stött på motstånd. Falkenberg har sex biblioteksfilialer och 25 utlämningsstationer som är 
öppna en timma i veckan ofta i dåliga lokaler, och med dåligt bokbestånd. Flera av 
utlämningsstationerna, som är inrymda bl a i bygdegårdar och privata hem, saknar 
telefon. 
– Bokbuss är inget påhitt, säger chefsbibliotekarie Bohlin. Det är billigast, bäst och 
effektivast rent sakligt sett, men känslomässiga skäl spelar in. (HN 1973-02-23) 
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I kulturnämnden sades att utlåningsstationerna sorterade direkt under 
huvudbiblioteket. Beslut togs på nedläggning av två utlåningsstationer, Tröinge och 
Svartrå, inför årsskiftet men i Gällared och Krogsered skulle det göras reklam för att 
öka utlåningen. (§151 20/11-1973, §164 18/12-1973) 
 
Debatten om biblioteksbudgeten kom igång under den här perioden och berörde både 
huvudbiblioteket, filialer och utlåningsstationerna. Bokbussen var redan sedan länge 
önskad av bibliotekarier och bibliotekschefen Bohlin i kommunen, men ingen konkret 
ansökan kom till stånd under den här perioden. Två av de minsta utlåningsstationerna 
lades ned. 
 

1974-1976 
Upprustning av utlåningsstationer men ingen bokbuss 
 
I flerårsbudgeten 1975-1979 hade kulturnämndens arbetsutskott föreslagit att medel 
avsattes för inköp av buss och media till 1975, men nämnden var inte enig. På 
nämndens möte yrkade en representant att de anslagna medlen istället skulle gå till 
upprustning av filialer. Vid begärd votering visades resultatet tio för att bokbussen 
skulle finnas med i budgeten, en emot. Arvid Johansson (c) reserverade sig skriftligen 
mot beslutet. (AI:2 § 65) I lokaltidningen kunde man sedan läsa ”Något beslut om 
anskaffande av bokbuss fattades inte av kulturnämnden, men man beslöt inte heller att 
stryka begäran om pengar för ändamålet i den flerårsplan, som går till 
kommunstyrelsen för beaktande när långtidsbudgeten för kommunen görs upp.” (HN 
1974-03-21) 
 
Endast ett par dagar efter det fanns en artikel om utlåningsstationen i Fagered, med 
rubriken ”Vi behöver längre öppethållning och fler nya böcker - ej bokbuss”. (HN 
1974-03-26) Artikeln påtalade problemet för filialer och utlåningsstationer, att de inte 
kunde erbjuda tillräckligt ny litteratur, att bokanslagen inte räckte till. 
Filialföreståndaren i Ullared och utlåningsstationsföreståndaren i Fagered ”tror inte på 
bokbussen som en service förbättring för landsbygdens boklånare. Om kulturnämnden 
satsar mer på bokinköp till de små biblioteken och dessutom låter dem få öka 
öppethållningen så kommer säkert bokutlåningen att öka.” (HN 1974-03-26) I den 
ekonomiska flerårsplaneringen som kommunfullmäktige tog, fanns bokbussen med, 
planerad till 1976. 
 
När pengar äskades från kulturnämnden 1975 för inköp av bokbuss, rapporterade HN 
att beslutet var enhälligt. (HN 1975-09-03) Bibliotekschef Per-Axel Bohlin sade i 
samma artikel: ”Falkenbergs nuvarande biblioteksorganisation med ett 
huvudbibliotek, sju filialer, nitton utlåningsstationer samt en taxi fungerar inte ... 
Verksamheten för utlåningsstationerna måste betecknas som direkt undermålig.” I 
juni när budgetförslaget presenterats hade Arvid Johansson (c) krävt att de pengar 
som fanns anslagna till upprustning av filialer och utlåningsstationer skulle räknas 
upp ytterligare. Vid den begärda voteringen stod två röster mot nio för Johanssons 
förslag. Han reserverade sig skriftligt. 
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Budgetberedningen bantade sedan kulturnämndens äskande kraftigt och trots löfte om 
bidrag från statens kulturråd till bokbuss, så tycktes det inte bli aktuellt ändå. 

 
Det förekommer en mängd oöverlagda nedskärningar av våra äskanden. Några kontakter 
med oss har heller inte tagits för att motivera varför de strukit ned våra förslag. Eftersom 
jag sitter som ordförande i länets bibliotekarieförening känner jag mycket väl till 
förhållandena på övriga platser i länet. Man kan i det närmaste beteckna klimatet i 
Falkenberg som kulturfientligt, säger bibliotekschef Per-Axel Bohlin. (HN 1975-10-07)  
 

I Hallands Posten sade sig Bohlin vara mest besviken över nedskärningarna av filialer 
och utlåningsstationernas öppethållande, i form av semesterstängt. Han påpekade den 
oerhört försämrade service som det innebar för landsorten då öppettiderna minskade. 
(HP 1975-10-07) Parallellt med strävandet efter att kunna köpa in en bokbuss till 
kommunen, så anslogs pengar till upprustning av filialer och utlåningsstationer. 
Vessigebro, Fagered, Ullared, Slöinge och Ätran fick dela på de pengar som 
kommunfullmäktige gett kulturnämnden i detta syfte. I oktober rapporterades vid 
kulturnämndens möte att budgetberedningen gett ett muntligt löfte att 
nedskärningsförslagen som förelåg, inte skulle gå igenom. Det hade de ändå alltså 
gjort. 
 
Under 1976 rapporterade tidningarna om upprustningen av Slöinge och Ullared. Om 
filialen i Ullared, föreståndarinnan och mannen som byggde upp den första 
boksamlingen i sitt konditori, gjorde HN först en liten historik. ”Som föreståndare tog 
Sonja Henningsson över verksamheten. Även hon hade det här med böcker i blodet. 
Hennes far brukade nämligen köpa en hel del böcker främst på auktion.” (HN 1976-
07-05)  
 
Bibliotekschefen var föreslagen av kulturnämndens arbetsutskott att kostnadsberäkna 
en totalupprustning av samtliga utlåningsstationer, samt att göra en turlista för en 
eventuell bokbuss. (AU§47 2/3-76) I kulturnämnden yrkade Arvid Johansson (c) på 
att en särskild ledningsgrupp skulle utreda kostnaderna för driften av filialer och 
utlåningsstationer. Han ansåg inte att den driften behövde ske enligt de statliga 
normerna Yrkandet fick dock avslag. (§18 16/3-76) Han krävde också att anslagen till 
upprustning av filialer och utlåningsstationer skulle räknas upp, utan resultat. Vid ett 
senare möte, efter förslag av Bror Anberg , kulturnämndens vice ordförande, 
beslutades att nämnden skulle uttala sig ”med skärpa” för att bokbussen skulle komma 
med i flerårsplaneringen 1978-1982. (§79 3/8-76) I december samma år yrkade 
samme Arvid Johansson att bokbussen helt skulle tas bort ur budgeten, men fick 
avslag. (§122 14/12-76) Bland bilagorna till AU:s flerårsplaneringsförslag fanns en 
”kommentar till bokussverksamheten” som hänvisade till NRU och bl a sa att ”en 
satsning på bokbussen är en satsning på den i många avseenden missgynnade 
landsbygdsbefolkningen.” (Bilaga till §122) Där framhölls också att bokbussen hade 
utbildad personal och att sagostudsverksamhet gick mycket bra att bedriva enligt 
erfarenheter från andra kommuner. En av punkterna var att ”förortssamhällen till 
Falkenberg (ex. Skogstorp, Hjortsberg, Skrea, Tröingeberg), vilka saknar 
biblioteksservice kan betjänas med bokbuss – i varje fall tills det är klart var fasta 
biblioteksenheter skall upprättas.” (Bilaga till §122) 
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Ett flertal utlåningsstationer rustades upp under den här perioden, inga lades ner. 
Pengar söktes för anskaffande av bokbuss men utan resultat. 
 

1977-1979 
Bokbuss, bibliotekschefer och bara 13 utlåningsstationer kvar 
 
Kulturnämndens nya ordförande 1977 hette Siw Malmborg. Hon började året med att 
intervjuas av HP och ge sin syn på bokbussar: 

 
Jag tycker det är viktigt, att i första hand rusta upp filialerna och sen möjligen skaffa en 
buss. Jag är rädd om de små biblioteken. ... Varför ska bara centralorten ha ett 
kulturutbud, säger Siw Malmborg. Hon tycker det är lika viktigt att ge också de små 
orterna i kommunen en chans i det här sammanhanget. Och då är bibliotekets lokal bra 
att ha. (HP 1977-01-18) 
 

Malmborg gjorde själv en enkät som delades ut till låntagare och personal vid filialer 
och utlåningsstationer i kommunen och som blev livligt debatterad. Resultatet 
presenterades i HN under rubriken ”Förbättra småbiblioteken innan bokbuss 
anskaffas.” Låntagardelen med 454 svar, visade att många låntagare ville ha fler 
böcker till sina filialer eller utlåningsstationer. 

 
Diskussionen om bokbussanskaffning inom kulturnämnden under senare år har som 
bekant varit het. F n är frågan lagd på is av kommunalekonomiska skäl. Nu fick 
låntagarna besvara frågan Skulle en bokbuss vara ett bra komplement till biblioteken? Av 
svaren framgår att 122 säger sig ha funderat över bokbuss, medan 284 icke funderat 
häröver. 116 svarade att de tror att bokbuss är ett bra komplement till de fasta 
biblioteken. Betydligt fler, 150, anser däremot inte att så är fallet. (HN 1977-06-23) 
 

Personalen vid utlåningsstationer och filialer (24 st) svarade alla att upprustning av 
lokaler och mediabestånd borde komma före inköp av bokbuss. I en insändare 
kritiserade sedan Anders Bergström enkätens utformning och det resultat Siw 
Malmborg fått. Han kommenterade det tydliga motståndet mot bokbussen: 

 
Visst – men glöm inte att 284 låntagare inte tidigare tänkt på detta med bokbuss. Av det 
följer säkert en grundlig okunnighet. Den måste beaktas när man värderar svaren. Jag 
undrar om Siw Malmborg på något sätt förberedde de tillfrågade, om de gjordes en 
föreställning om hur en bokbuss arbetar och vad den kan uträtta. Förklarade Siw 
Malmborg hur långt ökade anslag skulle räcka åt filialer och stationer? Sju filialbibliotek 
och nitton utlåningsstationer kräver mycket pengar, om lokalerna skall vara inbjudande, 
om bokbeståndet skall hållas rikligt och aktuellt och om öppethållandet inte skall stanna 
vid några enstaka timmar. (HN 1977-06-30) 
 

Även Inga Brita Sjögren skrev i tidningen, att hon hade tjugofem års positiv 
erfarenhet av bokbussar och var övertygad om att de var ”till fördel och välsignelse 
för en kommun.” (HN 1977-07-07)  
 
Siw Malmborg svarade på Bergströms insändare och beklagade att Hallands Nyheters 
journalist hade vinklat hennes artikel den 23/6. Angående lokalfrågan skrev hon: 
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Många är nöjda med sina lokaler för att de ej vet av något annat. och givetvis Anders 
skall vi snarast ha en bokbuss för att förbättra servicen i glesbygden så fort vi byggt 
färdigt reningsverk o s v. Tyvärr går ju allt materiellt före det kulturella. Kulturen, anses 
det, kan man pruta på. En sak vill jag personligen deklarera. När vi skaffar bokbuss så 
innebär inte det att alla utlåningsstationer läggs ned, som många tror, utan bokbussen 
skall bli ett kompliment till våra småbibliotek. (HN 1977-07-02) 
 

Ätran och Fagereds lokaler rustades upp under året, men det blev ingen bokbuss i 
budgeten för 1978. Bibliotekschefen presenterade vid kulturnämndens arbetsutskott 
ett kostnadsförslag för upprustning av filialer och utlåningsstationer. 
 
Året därpå handlade debatten mest om huvudbibliotekets lokaler i gymnasieskolan 
och hur de skulle förändras och förbättras. Ett par utlåningsstationer rustades upp och 
bokbussen planerades till 1979. För att kulturrådet skulle bevilja statsanslag så var 
man tvungna att lägga ned ett antal utlåningsstationer, vilka de skulle bli diskuterades 
livligt. Kommunen finansierad alltså inte bokbussen själva, men krävdes på denna 
motprestation för att anslaget skulle delas ut. Kulturnämndens arbetsutskott kunde 
inte enas, utan formulerade i sin ansökan, efter Gert Ahlqvists (c) förslag, att 9-10 
utlåningsstationer skulle försvinna, men de specificerade inte vilka. (AU §238 29/11-
78) 
 
Hallands Nyheter rapporterade den nittonde februari 1979 att besked om statligt 
bidrag till bokbussen skulle komma från kulturrådet i mars. Det sista 
vandringsbiblioteket i kommunen, Vallby, upphörde och uppmärksammades av 
kulturnämnd och lokalpress. ”Normalt kan man inte avtacka ett bibliotek, men i 
Vallby förhåller det sig annorlunda. Där heter det vandrande biblioteket Åke 
Andersson. Sedan 1952 har Åke Andersson ensam svarat för vandringsbiblioteket, 
som var det sista i sitt slag i Falkenberg.” (HN 1979-01-24) 
Vandringsbibliotek var en boksamling bestående av cirka 25-50 böcker som skickades 
mellan olika grupper, studiecirklar eller föreningar. De var ursprungligen ett initiativ 
från arbetarbiblioteken, Folkbildningsförbundet och studentföreningarna Verdandi 
och Heimdal vid sekelskiftet 1900 men drevs från 1930 av centralbiblioteken. 
(Nationalencyklopedin) 
 
I mars kom positivt besked om bidrag, både till bokbuss och övrig media. 
Premiärturen planerades till december. I kulturnämndens arbetsutskott diskuterades 
ingående vilka utlåningsstationer som skulle läggas ned och förslaget blev Askome, 
Eftra, Gällared, Krogsered, Källsjö, Okome och Årstad, med avvaktan på Abild och 
Heberg. (AU 6/6-79) När AU:s beslut tillkännagjordes gjorde HN en större artikel om 
Okome utlåningsstation, en av dem som planerade att stängas. Under rubriken 
”Bokbussen blir inte nån samlingspunkt...” lät tidningen Svea Johansson, den 73-åriga 
utlåningsstationsföreståndaren komma till tals: 

 
I sin nuvarande form fyller inte bara biblioteket funktionen som bibliotek. Kanske 
viktigare, det är ett ställe där man träffas en gång i veckan. Just det sistnämnda behovet 
tror inte Svea Johansson bokbussen kan tillfredsställa på samma sätt. – Alla känner alla 
och vi har mycket trevligt. Antalet låntagare har minskat genom åren på grund av att folk 
dött. (HN 1979-06-21) 
 



 18

Att de cirka 1000 böckerna vid stationen ska gallras uppfattades mycket negativt. 
”Från Falkenberg har vi hört att böckerna skall kastas. Det tycker vi inte om. Även 
om de är slitna vill vi själva ta över dem så att de kan fördelas mellan låntagarna, 
säger Svea Johansson.” (Ibid.) Bibliotekschefen svarade att de böcker som fanns vara 
i acceptabelt skick troligen skulle fördelas på kvarvarande bibliotek, i övrigt var det 
en fråga för kulturnämnden att ta ställning till. Siw Malmborg hävdade i artikeln att 
förändringarna var till för att förbättra verksamheten när den ersattes med bokbuss 
och påpekade också: ”Inga beslut har fattats det är bara ett diskussionsunderlag som 
AU har presenterat. Jag vill inte att HN går ut och skriver om detta. Denna gången 
hade jag tänkt mig att vi i nämnden skulle få arbetsro.” (Ibid.) 
 
Kulturnämnden sammanträdde för ett beslut den 27/6 1979. 
Skrivelser hade inkommit från Okome centerorganisationer och från Askome 
hembygdsförening och centeravdelning som vädjade om att få behålla 
utlåningsstationerna och inte ersätta dem med bokbusshållplatser. (Kn §86 27/6-79) 
Omröstningen i nämnden gav, enligt resultatet nedan, att Eftra, Gällared, Krogsered, 
Källsjö, Okome och Årstad skulle läggas ned. 
 

Röster för bokbuss  Röster för utl.-stn. 
Askome    0    11 
Eftra    7    4 
Gällared    11    0 
Krogsered    11    0 
Källsjö    11    0 
Okome    7    4 
Årstad    11    0 (Ibid) 
 
Margit Gustavsson (c) reserverade sig mot nedläggningen av Okome, och Gert 
Ahlqvist (c) mot nedläggningen av Eftra. I övrigt beslutades att 
hembygdsföreningarna på respektive orter skulle, tillsammans med 
utlåningsstationsföreståndarna för de kvarvarande stationerna, välja ut böcker som 
kunde vara av intresse för dem. 
 
I oktober avtackades utlåningsstationsföreståndarna för fyra av de stationer som skulle 
läggas ned. Hallands Nyheter bevittnade ceremonin i Ljungby skola. ”Kommunen har 
inte råd med dem längre” var rubriken. (HN 1979-10-18) Samma vecka tillkännagavs 
det i HN att Siw Malmborg och Bror Anberg, kulturnämndens sekreterare, skulle 
lämna nämnden i protest mot bl a ”snåla anslag”. (HN 1979-10-19) Samtidigt 
avslöjades att även bibliotekschefen planerar att lämna kommunen. ”Mitt främsta 
skäl, säger han, är att jag vill tillbaka till Mellansverige. Men med i bilden finns också 
ett missnöje med kulturpolitiken i kommunen, erfar HN.” (Ibid.) 
 
Dagen efter bokbussens premiärtur kunde HN rapportera ett positivt mottagande i 
Sjönevad, bussens första hållplats. ”Låntagare nummer två, Lalla Andersson, var ännu 
mer entusiastisk när hon klev in i bussen: – Det här är ett steg närmare civilisationen!” 
(HN 1979-12-18) 
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En händelserik period då sex utlåningsstationer lades ned och det sista 
vandringsbiblioteket i kommunen försvann. Bokbussen hade sin premiärtur i 
december 1979. Både kulturnämndens ordförande och sekreterare avgick, samtidigt 
som en ny bibliotekschef tillträdde, Birgitta Smedeby. 
 

1980-1982 
Pengar, politisk personal och många arga insändare 
 
Elsa Ericsson, filialföreståndare i Slöinge pensionerades 1980 och uppmärksammades 
i HN. ”Slöingeborna kommer att upptäcka avsevärda skillnader efter att Elsa 
pensionerats. – I fortsättningen måste du ha med dig ditt lånekort, Lilly. Du kan ju 
inte begära att den som kommer efter mig, ska känna igen alla...” (HN 1980-02-29) 
Även i Ullared avgick filialföreståndaren och även där var HN på plats. ” – Skriv att 
Ullaredsborna hädanefter måste ta med sig lånekortet när de går till biblioteket, säger 
filialföreståndare vid biblioteket i Ullared Sonja Henningsson.” (HN 1980-12-31) 
 
I oktober 1980 kom en redogörelse av bibliotekschefen Birgitta Smedeby för 
kostnaden per boklån vid de olika utlåningsställen som fanns i kommunen. Den 
visade på en skillnad i pris mellan 5,54 och 131,13 kronor som redovisades vid 
kulturnämndens arbetsutskott. (AU §164) I samband med detta sades att 
omprioriteringar i biblioteksverksamheten skulle bli nödvändiga med tanke på det 
ekonomiska läget, och att även utlåningsstationerna då skulle komma att diskuteras, 
men ingen var beredd att göra det vid sittande bord, utan det sköts upp till 
kulturnämndens nästa sammanträde. I nämnden togs inte heller något beslut, utan det 
sköts på framtiden. (Kn §170 15/10-80) Hallands Posten nämnde redogörelsen i en 
liten artikel, men det var först året därpå som den kom upp till debatt i samband med 
kulturrådets avslag på ansökan från Falkenbergs kommun om pengar för upprustning 
av mediabeståndet. (HP 1980-10-09) 
 
Biblioteksfilialen i Vessigebro rustades under året upp till en kostnad av en halv 
miljon kronor, vilket senare visade sig kosta ytterligare en kvarts miljon när 
värmesystemet lades om och man tvingades göra en total fasadrenovering, något som 
man inte räknat med. (HP 1981-02-12) 
 
När bokbussen fyllde ett år 1981, konstaterade HN ”Dundersuccé för bokbussen. 
Utlåning som aldrig förr!” (HN 1981-01-14) 
 
I mars återremitterades statistiken över kostnader per lån i kulturnämnden, till 
bibliotekschefen, och kulturrådets avslag kom för de pengar man sökt. 

 
Biblioteket i Falkenberg sökte 600 000 kronor fördelat på tre år i upprustningsbidrag för 
mediabestånd, berättar Lars Andersson på Statens kulturråd. Men denna ansökan avslogs 
i början på mars. Det tungt vägande skälet till avslaget är att organisationen av 
verksamheten är så otidsenlig. Det finns alldeles för många utlåningsställen i 
Falkenbergs kommun. ... Det finns få kommuner av Falkenbergs storlek, om det 
överhuvudtaget finns någon mer, som har en liknande organisation, menar Lars 
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Andersson. Kulturrådet sände ner en tjänsteman förra året, som fick informera berörda 
om detta faktum. Men det är ju en fråga om politikernas vilja... (HN 1981-03-13) 
 

Bibliotekschefen beklagade att anslaget inte beviljades och underströk att problemet 
var att resurserna fördelades på alltför många ställen. ”Ingen med erfarenhet från 
denna branschen kan tala f ö r utlåningsstationerna. men jag vill understryka att det 
finns ett stort behov av våra filialer.” (Ibid.) Politikerna i kulturnämnden reagerade 
olika. Börje Johansson (s), vice ordförande ansåg att man fick ta konsekvenserna, 
fanns det inte nog med pengar till utlåningsstationerna, så fick man satsa de pengar 
som fanns på bokbussen. Torsten Bengtsson (c) var mer kritisk. ”Om kulturrådet inte 
vill ställa upp på att vi kämpar för de små kulturenheterna – då ifrågasätter jag 
kulturrådet. För jag tycker det är nödvändigt att värna om kulturenheterna på 
landsbygden.” (Ibid.) 
 
Ett antal insändare följde. ”Det gäller Falkenbergs biblioteks utlåningsstationer i 
landsbygdssocknarna, som Statens kulturråd och bibliotekschefen Birgitta Smedeby 
vill lägga ner” skrev ”Låntagare i kommunens inlandsdel” och tackade Torsten 
Bengtsson för att han värnade om utlåningsstationerna. (HN 1981-03-17) Karin 
Karlsson från Glommen skrev en insändare där hon hänvisade till siffrorna i 
bibliotekschefens utredning och undrade hur kommunen skulle ha råd att skaffa och 
driva fler bokbussar och vad som skulle hända med lokalerna om utlåningsstationerna 
skulle läggas ner. ”Kan vi istället för att bokbussar ska köra runt med böckerna vänja 
våra barn vid att ta sig några kilometer för att låna böcker?” (HN 1981-03-18) 
J-O Andersson bemötte både ”Låntagare i kommunens inlandsdel” och Karin 
Karlsson i punktform. 

 
3) Statens kulturråd lägger sig inte i hur Falkenberg ordnar sin biblioteksservice – man 
vill bara inte plottra bort skattemedel på ett omodernt och dyrt system som andra 
kommuner frångått. 4) Nog måste det vara bättre service för barnen i Långaveka skola att 
få besök av bokbussen varannan vecka än att ”...de större barnen minst en gång om året 
besöker filialen i Bölse...” Karin Karlsson skriver ju själv att bokbussens 'nya, rikliga 
bestånd' lockar barnen mera. Ja, men det är ju självklart - det är ju det 
biblioteksverksamhet syftar till – att erbjuda ett varierat utbud av litteratur. Kan 
bokbussen göra det bättre än en utlåningsstation, då har ju bokbussen ett större 
berättigande. (HN 1981-04-01) 
 

Samma dag fanns en artikel där Gert Ahlqvist (c), ledamot i kulturnämnden uttalade 
sig med anledning av debatten som blossat upp kring kostnadsberäkningarna. ”Man 
kan rycka ut vissa delar i en verksamhet och visa att de är dyrare än andra. men vi bör 
se biblioteksverksamheten som en enhet.” Rubriken var ”Bokbussen komplement till 
de fasta biblioteken”.(HN 1981-04-01) 
 
Morups centerföreningar gjorde också ett uttalande som publicerades i tidningen, där 
de önskade att utlåningsstationerna skulle få ett bra system för cirkulation av böckerna 
mellan sig och att bokbussen inte skulle få stanna i närheten av fasta utlåningsställen. 
(HN odaterat klipp mellan 1/4-7/4-81) Stellan Magnusson från Långås fick en 
insändare publicerad, där han beklagade att kommunen konkurrerade med sig själv 
”genom att sätta in bokbuss till de orter som redan har filial/station”. Istället ville han 
att resurserna för litteraturinköp skulle fördelas på alla utlåningsställen. ”Det är ett 
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rättvisekrav. Landsbygdsbefolkningen har likväl som befolkningen i centralorten rätt 
att vänta sig att bokbeståndet förnyas och utökas kontinuerligt.” (HN 1981-04-07) 
 
Michael Svensson (m), kulturnämndens ordförande berättade för HN att det nu fanns 
planer på ytterligare en bokbuss i kommunen, som skulle ge service till skolor och 
sociala inrättningar. ”Sedan vi fick bokbussen har utlåningen ökat på biblioteket, 
säger Michael Svensson. Och det blir billigare för kommunen att hålla med bokbuss 
än att bygga bibliotek.” (HN 1981-07-06) 
 
I kulturnämndens arbetsutskott diskuterades det faktum att kommunstyrelsens 
arbetsutskott själva tagit över fördelningen av de pengar som var vikta för upprustning 
av filialer och utlåningsstationer. Kulturnämnden planerade att lägga in en protest mot 
förfarandet. (AU §36 4/3-81) 
 
Föreståndarna för Heberg och Gunnarps utlåningsstationer skulle sluta sina tjänster på 
vardera en timme i veckan i september och HN beskrev i korthet problematiken inför 
nästa kulturnämndssammanträde. Om man enades om att inte återbesätta tjänsterna 
skulle stationerna läggas ned. 

 
Striden om utlåningsstationerna har pågått i många år. Förespråkarna som främst 
återfinns inom centerpartiet menar att stationerna förutom att vara bibliotek också har en 
social betydelse som kulturcentra i kommunens mindre orter. De som är negativa anser 
däremot att stationerna spelade ut sin roll i och med bokbussens tillkomst 1979. Deras 
argument är dels att bokbussen är ett billigare alternativ, dels ger boklånarna chans att 
låna fler och färskare böcker. (HN 1981-09-03) 
 

Journalisten hade också noterat en intressant punkt i Falkenbergs kommunala 
långtidsplanering 1982-86. ”Den säger att bibliotekets utlåningsstationer eller filialer 
inte får läggas ned utan kommunfullmäktiges medgivande. Vad som i andra 
kommuner är en fråga som kulturnämnden själv avgör måste således i Falkenberg 
drivas ända upp till kommunens högsta instans för beslut.” (Ibid.) 
 
En ”Bokbusslåntagare” bemötte centerorganisationernas uttalanden i en insändare. 

 
Jag måste säga att i denna fråga är centerns inställning för mig helt och hållet obegriplig. 
Med näbbar och klor kämpar man för att bibehålla det i högsta grad ojämnlika system där 
å ena sidan vissa orter får besök av bokbussen med ett rikligt urval av nyare och äldre 
litteratur, som verkligen på ett effektivt sätt cirkulerar bland låntagarna i stora delar av 
kommunen, och å andra sidan vissa orter där man på grund av kulturnämndens bristande 
resurser får hålla tillgodo med utlåningsstationens mer begränsade och statiska bestånd. 
CUF går till och med så långt att man vill förbjuda bokbussen att stanna i närheten av de 
fasta enheterna. Skälet till detta är uppenbarligen att man vill hindra låntagarna/väljarna 
från att upptäcka vilket överlägset alternativ bokbussen är. Varför man vill hindra folk att 
få tillgång till fler och nyare böcker är däremot oklart - möjligen kan det vara så att man 
vill ha en okunnig och därmed okritisk väljarskara. (HN 1981-09-09) 
 

Socialdemokraterna hade vid kulturnämndens septembersammanträde tyckt att 
utlåningsstationerna i Heberg och Gunnarp skulle läggas ned i samband med att 
föreståndarna sagt upp sig, men centern tillsammans med en moderat och en 
folkpartist fick igenom att tjänsterna skulle utlysas och de söktes, samt besattes av två 
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centerpartistiska suppleanter i kulturnämnden; Kirsten Nilsson och Margareta 
Johansson. Börje Johansson ställde sig negativ till tillsättningarna. ”Att använda 
internrekrytering som en sorts konstgjord andning för att hålla utlåningsstationerna 
vid liv - det verkar desperat.” (HN 1981-10-15) Även Michael Svensson var negativ 
och Kirsten Nilssons tanke att det kunde vara bra för nämnden att hon var 
utlåningsstationsföreståndare, avvisade han. ”Om vi behöver sakinformation kan vi 
kalla in berörda personer. Kulturnämnden sysslar visserligen med mer än 
biblioteksfrågor, men jag tror ändå inte att situationer som denna är bra för varken 
politiken eller demokratin.” (Ibid.) 
 
Kirsten Nilsson replikerade i en insändare där hon påpekade att som suppleant hade 
hon inte rösträtt och därför inte ”satt på två stolar” vilket Michael Svensson hade 
uttryckt. Hon avvisade bestämt att tillsättningen hade något med hennes politiska 
engagemang att göra. (HN 1981-10-23) I ledaren samma dag kunde man läsa ett annat 
inlägg i debatten.  

 
I Falkenbergs kommun har nyligen förekommit försök att få bort ett par välskötta 
utlåningsstationer, de i Heberg och Gunnarp. Framförallt socialdemokrater och 
moderater i kulturnämnden har varit kritiska mot dessa två fasta kulturinstitutioners 
fortbestånd. Centerföreträdare i kulturnämnden och andra kommunala organ har däremot 
kämpat energiskt för att de aktuella bygderna skulle få behålla sina fasta bibliotek... (HN 
1981-10-23) 
 

Ledaren beskriver också centerpartiet ”som oftast enda parti får dra det tunga lasset 
när det gäller att försvara service i glesbygden ... en service som de har lika stor rätt 
till som de i centralorten.”  (Ibid.) 
Ledarspalten fick svar från Ingrid Olsson (m) och Kjell Åblad (fp) i en insändare där 
de hävdade att det inte bara var centern som kämpade för att förbättra situationen på 
landsbygden, utan att det fanns ”landsbygdspolitiker” även från andra partier 
representerade i kulturnämnden. (HN 1981-10-28) En ”Hebergsbo som lånar i 
Falkenberg!” skrev i sin insändare ”…ju fler gånger utlåningsstationerna diskuteras, 
desto mer måste människor och politiker inse hur meningslösa dom är.” (HN 1981-
10-28) Hebergsbon fick svar omgående av M.P., Ätran. ”...det borde vara förbjudet att 
skriva under signatur när någon eller något angrips i insändare. Till dig vill jag säga: 
Du hade säkert inte haft en lugn stund idag om du underskrivit din insändare med 
namn.” (HN 1981-10-29) 
Apropå ledarspalten ett par dagar tidigare, kommenterade J-O Andersson i en 
insändare  

 
Så har det då äntligen avslöjats, det som så få förut vetat – det är centern i Falkenberg 
som är kulturens främsta vapendragare. Centerns djärva ambitioner på kulturområdet 
visar sig bl a genom att Falkenberg är den kommun som satsar minst på 
biblioteksverksamhet ... När det gäller personal är man också ovanligt väl lottade. 
Hängivna ledamöter ställer upp och gör tjänstemännens arbete när så behövs, utan att den 
politiska demokratin kommer till skada. (HN 1981-10-29) 
 

”Ledarskribenten” svarade på insändarsidan att det faktiskt var centern som förhindrat 
nedläggningen av Heberg och Gunnarp och att det i skolstyrelsen satt både moderater 
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och folkpartister som också var lärare. ”Det är väl inte märkvärdigare än att en 
biblioteksanställd centerpartist tillhör kulturnämnden?” (HN 1981-10-29) 
J-O Andersson fick också ett insändarsvar av Margareta Nilsson som fått tjänsten i 
Gunnarp där hon gjorde samma påpekanden som kollegan Kirsten Nilsson tidigare, att 
suppleanter inte har rösträtt och att kulturnämnden inte är någon anställande nämnd. 
(HN 1981-11-07) 
 
Ett enigt arbetsutskott hade rekommenderat kulturnämnden att lägga ned 
utlåningsstationen i Skogstorp, men Torsten Bengtsson (c), ledamot i AU ändrade 
uppfattning till nämndens möte, där de borgerliga partierna önskade behålla 
utlåningsstationen. Den dåvarande föreståndaren skulle sluta och en ny högstadieskola 
planerade att byggas i Skogstorp. Arbetsutskottet ville att tjänsten skulle vila vakant 
tills skolan var färdig, eftersom ett integrerat bibliotek skulle ingå i byggnaden. (HN 
1981-11-19) Ett par veckor senare kunde HN berätta att Kirsten Nilsson hade sökt 
jobbet som utlåningsstationsföreståndare även i Skogstorp. (HN 1981-12-01) Vid 
centerns kommunorganisations styrelsemöte där utlåningsstationerna diskuterades 
talade Bertil Johansson med HN. ”Man konstaterade att det inom centern i Falkenberg 
finns en mycket bred uppslutning bakom kravet på utlåningsstationernas fortsatta 
verksamhet. – Men det är faktiskt inte för att bereda tjänst för centerpartister, som 
kanske någon tror...” (HN 1981-12-05) 
 
Birgitta Smedeby porträtterades i en personlig intervju där hon bl a gav sin 
”välkända” syn på utlåningsstationerna. ”- Utlåningsstatinerna är en 1800-tals 
företeelse. De var bra när de fungerade, men kan inte möta dagens krav. I Sverige i 
övrigt har man gått ifrån systemet. Det är önsketänkande som får vissa politiker att 
värna om de gamla stationerna.” (HN 1981-12-28) 
 
Det här var en turbulent period där debatten främst handlade om kostnader för boklån 
och centerns olika insatser för bevarandet av utlåningsstationerna. Stämningen var 
också hätskare och insändarna fler än tidigare. 
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1982-1984 
Utredningar och kovändningar 
 
I kulturnämnden rapporterades i januari 1982 att Asige utlåningsstation borde läggas 
ned. Den hade haft en låntagare på sju veckor. (Kn §5 20/1-82) I Hallands Nyheter 
kunde man läsa att kulturnämnden skulle föreslå fullmäktige att lägga ned Askome, 
någonting som den tidigare föreståndaren John Larsson också tyckte var en bra idé, 
själv lånade han hellre på bokbussen. ”Här finns ungefär 800 böcker - och det är 
många gamla böcker, berättar John. Modernare böcker får vi hit genom ett 
vandringsbibliotek. Innan jul fick vi hit ett nytt bokpaket, så jag ringde runt och 
berättade detta för några i bygden. Men det var ingen som kom.” (HN 1982-01-21) 
 
I februari presenterade Lars Johansson, student vid Bibliotekshögskolan i Borås, den 
utredning av biblioteksverksamheten i Falkenbergs kommun, som han gjort på 
uppdrag av kulturnämnden. I protokollet från kulturnämndens arbetsutskott står det 
”utredningen är en uttömmande och ambitiös redovisning av dagsläget och innehåller 
en rad intressanta slutsatser, som för många måste framstå som kontroversiella.”(AU 
§15 3/2-82) I sin utredning, som också presenterades i HN, föreslog han att samtliga 
tolv utlåningsstationer lades ned, inklusive tre filialer. En ny bokbuss skulle kunna 
ersätta dessa. (Johansson 1982, s. 56) Michael Svensson (m) höll med om att man 
borde satsa på ytterligare en bokbuss och lägga ned vissa av utlåningsstationerna, men 
inte fullt så många som i förslaget. Jenny Andersson var helt emot att man skulle köpa 
en ny bokbuss, ”även en sådan är dyr.” (HN 1982-02-18)  
 
Utredningen presenterades lite mer ingående i Hallands Nyheter två dagar senare och 
blev upptakten till ytterligare en debattrond om utlåningsstationerna. Gert Ahlqvist för 
centergruppen i kulturnämnden skrev om de vårdslösa siffror som presenterats i 
tidningen, de siffror som bibliotekschefen räknat fram 1980 och som fanns med i Lars 
Johanssons utredning. (HN 1982-03-01) Samma siffror togs upp av Kjell Åblad (fp) i 
en insändare där han framförde att det fanns flera sakfel i utredningen, och att 
eftersom den grundade sig på beräkningar ur 1970 års rationaliseringsutredning, inte 
var anpassad efter dagens situation. ”... i dagens bibliotekstidningar talas bl a om 
värdet av de små enheterna.” (HN 1982-03-03) Han kritiserade också att andra än 
ekonomiska värden inte togs upp, exempelvis sagostundsverksamhetens betydelse för 
barn. ”Torsten” skrev också i en insändare att utredningen hade ett antal sakfel. 
Dessutom:  

 
Mot denna utredning kan anföras att det för landsbygdens folk är en rättvisesak att det 
finns fasta punkter för bibliotekskulturen i bygden. ... Kulturen i övrigt bör inte 
koncentreras till centralorten, vilket det skulle kunna bli om det inte fanns några lokaler 
att tillgå ute i bygderna. Bokbussen skall utgöra ett komplement till det fasta biblioteket 
och tillhandahåller den facklitteratur och övrig litteratur, som inte kan erhållas på annat 
vis. En satsning på ytterligare en bokbuss när alla driftskostnader för 
kommunikationsmedel stiger och allt måste göras för att spara olja, måste för framtiden 
anses orimlig. (HN 1982-03-17)  
 

I kulturnämnden hade en annan ”förutsättningslös” utredning gjorts av en 
arbetsgrupp, bestående av en bibliotekarie, en kontorist, en filial- och en 
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utlåningsstationsföreståndare. I diskussionerna kring målformuleringen i budgeten för 
1983 beslutades om ett tillägg efter Torstens Bengtssons yrkande.  

 
Verksamheten bör vara organiserad med huvudbibliotek, bokbuss samt filialer och 
utlåningsstationer i tillräckligt antal för att utgöra kulturcentra i bygden och ge 
bokservice till närområdena. Bokbussen bör serva övriga områden och skolor och i mån 
av behov utlåningsstationerna. (Kn §64 18/5-82)  
 

Budgeteringsarbetet presenterades i juni för arbetsutskott och nämnd. I AU ville Gert 
Ahlqvist bordlägga budgetförslaget i avvaktan på personalutskottets 
organisationsutredning. Torsten Bengtssson var inte villig att acceptera förslaget 
”förrän tid och omständigheter medger detta.” (AU §69 21/6-82) Det blev ändå 
arbetsgruppens förslag som röstades fram, med vissa ändringar. Vid kulturnämndens 
sammanträde beslutades att AU:s förslag skulle godtas. Resultatet redovisades i HN i 
samband med att nämnden beslutat att stödja förslaget, som innebar att sex 
utlåningsstationer skulle läggas ner tillsammans med två filialer och att bokbussen 
skulle få ökade resurser. Folkpartiet och centern hade röstat emot, och 
socialdemokrater och moderater för, arbetsgruppens förslag. Röstsiffrorna var 6-5 för 
att stödja utredningen. ”Vi i centern reserverade oss mot beslutet att säga ja till 
utredningen, säger Gert Ahlqvist. Det är alldeles för många frågetecken, exempelvis 
när det gäller ekonomin och bokbussens resurser. Och jag är mer förvånad över att 
moderaterna stödde utredningen, än att socialdemokraterna gjorde det.” (HN 1982-07-
06) Torsten Bengtsson (c) lämnade in en skriftlig reservation mot beslutet. 

 
Mot beslutet att nedlägga ett antal utlåningsstationer vill jag reservera mig på grund av 
att när beslutet om bokbuss kom den skulle vara ett komplement till bestående 
organisation 
att jag anser att de fasta bokplatserna är värdefull för resp. bygder. 
att ambulerande lokaler aldrig kan ersätta en fast punkt 
och att landbygden lika väl som tatorten [sic!] har rätt till denna tillgång. (Bilaga till 
protokoll) 
 

Ljungbyborna samlade sig till ett protestmöte när beskedet kom att filialen var 
nedläggningshotad. ”Vi kan inte gå med på att få sämre biblioteksservice. Alla vi 
pratar med blir upprörda när de hör att filialen är i fara.” (HN 1982-07-06) Reaktionen 
i Asige var liknande, bokbussen sågs inte som något alternativ. ”Bibliotek är något 
som inte bara ska vara förbehållet dem som bor i tätort.” (HN 1982-08-13)  
 
Torsten Bengtsson anförde även i sin reservation, särskilda skäl att bevara Ljungbys 
utlåningsstation. Kommunalrådet Arne Andersson värnade också om Ljungbyfilialen 
och uttalade i en rubrik ” – Jag ska slåss!” (HN 1982-08-27) Han beklagade att 
utredningen låg till grund för kulturnämndens beslut om nedläggningar. ”Det var 
aldrig meningen att man skulle gå så långt” sa han till tidningen. (Ibid.) Gert Ahlqvist 
och centergruppen gick ut i två artiklar i HN respektive HP och deklarerade att 
beslutet som tagits i kulturnämnden varit förhastat och att man nu skulle vänta på 
ytterligare en utredning på gång från personalutskottet. (HN, HP 1982-09-03) 
 
Lars Johansson som tidigare under året gjort en biblioteksutredning, hade nu som 
vikarierande anställd vid Falkenbergs bibliotek, granskat samtliga partiers kommunala 



 26

handlingsprogram för just biblioteksverksamheten i Falkenberg inför valet. Hallands 
Posten publicerade hans genomgång och ett antal frågor som han riktade till de olika 
partiföreträdarna. (HP 1982-09-09) Arne Andersson replikerade, också i HP:  

 
Kommunal befattningshavare är anställd för att fullgöra sina uppgifter inom ramen för 
redovisade anslag. det ingår inte i uppgiften att med utnyttjande av tjänsteställning i 
braskande artiklar söka skapa opinion som strider mot i vederbörlig ordning fattade 
beslut! Seriösa förslag till reformer och förändringar är välkomna, men detta sker med 
fördel i annan ordning än att i tidningsartiklar gå till storms mot politiska partier och 
beslutsfattare. (HP 1982-09-15) 
 

SO Carlsson skrev under rubriken ”Diktatur i Falkenberg” om kommunalrådets 
reaktion: 

 
Vad Arne Andersson svingande sin magistrala färla säger i klartext är att den enskilde 
boklånaren i Falkenberg har rätt att ställa vilka frågor han vill till de politiska partierna, 
men bibliotekarien har det inte! ... Kommunrådet tycks totalt glömma bort att 
yttrandefriheten, denna urgamla svenska princip, gäller varenda människa i det här landet 
– politiker såväl som bibliotekarier. (HP 1982-09-17)  
 

Personalutskottets utredning som centergruppen hade väntat på, konstaterade att fyra 
utlåningsstationer omedelbart borde läggas ned samt ytterligare två, tillsammans med 
en filial någon gång 1984-85. Hallands Nyheters rubrik var ”Dödsstöt för 
utlåningsstationer.” (HN 1982-10-08) 
 
Hösten 1983 kom debatten igång på nytt. Representanter för Morups och Slöinge 
CUF skrev en insändare i protest mot en eventuell nedläggning av Långås och 
Heberg. ”Stoppa centraliseringen och låt landsbygden få ha kvar sina bibliotek!” (HN 
1983-10-01) I kulturnämnden hade det diskuterats en integration mellan 
utlåningsstationer eller filialer och skolor, för att säkra verksamheten. (Kn §63, 20/4-
83) I kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetförslag för 1984 fanns fyra 
nedläggningshotade utlåningsstationer kvar, trots att man inom partierna tidigare varit 
eniga om att man skulle lägga ned dem. (HN 1983-11-03) 
 
1984 fortsatte debatten kring nedläggningar. Med hänvisning till 1982 års statliga 
utredning ”Läs mera”, skrev ledaren i HN: 

 
Bibliotekspolitiken under många år har bl a gått ut på att lägga ner filialer och 
utlåningsstationer på landsbygden och ersätta dessa med bokbussverksamhet. Det 
sistnämnda har varit olyckligt. I många kommuner, där man okritiskt anammat de här 
tankegångarna, har områdena utanför centralorterna nästan förlorat alla sina fasta 
bibliotek. Dessa har då ersatts med ambulerande utlåningsverksamhet som ofta kommer 
på tider som inte passar låntagarna. De sistnämnda måste också stå ute, vintertid i kyla 
och ruskväder, och vänta på bokbussen. Samtidigt som det fasta biblioteket försvunnit så 
har orten också förlorat en lokal för kulturaktiviteter. (HN 1984-05-17)  
 

I ledaren stod också att läsa att centerpartiet oftast kämpat ensamma i kampen mot 
nedläggningarna och att det är ”klart” att bokbussen aldrig kan ersätta ett fast 
bibliotek ”som sköts på rätt sätt.” Vidare hävdas att bokbussverksamheten är 
”betydligt dyrare” än de fasta enheterna och artikeln avslutas med en förhoppning att 
utlåningsstationer och filialer ska återupprättas där de tidigare lagts ned. (Ibid.) 
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I juni rapporterade HN att kulturnämnden beslutat om stängning av ”filialen” i 
Långås. [Långås var en utlåningsstation] (HN 1984-06-22) Artikeln tog upp 
personalutskottets utredning från 1982, där ett antal utlåningsstationer 
rekommenderats att omedelbart läggas ned, hittills fanns alla kvar och det slutgiltiga 
beslutet om Långås skulle tas av kommunfullmäktige. Samma dag fanns en intervju 
med Helene Andersson (c), ledamot i kulturnämnden, också i tidningen. Rubriken var 
”Rädda biblioteken på landsbygden”. (HN 1984-06-22) Med anledning av 
kulturnämndens beslut kom ytterligare en ledare i HN. ”Denna gång är det 
utlåningsstationen i Långås som skall stängas. Mot beslutet reserverade sig de tre 
centerledamöterna i nämnden. Bevarandet av filialer och utlåningsstationer har de 
senaste åren drivits hårt av centern. Centern anser att utlåningsstationerna spelar en 
stor roll i ett decentraliserat kulturliv.” (HN 1984-06-22) Ledarskribenten talade om 
att bokbussen borde komplettera istället för att konkurrera med utlåningsstationerna. 
”Det är bara lite samarbetsvilja som behövs för att lösa problemen.” (Ibid.) Under 
rubriken ”Småbiblioteken har en viktig uppgift” intervjuades Jenny Andesson (c), 
ledamot i kulturnämnden. ”Jag blev glad när jag läste att ett av de mål som den 
statliga biblioteksutredningen ställt upp var att bevara och förstärka de små 
folkbiblioteken.” (HN 1984-07-18) 
 
Inget beslut togs om utlåningsstationen i Långås men när fastighetsnämndens 
driftsutskott skrev och begärde att få tillgång till lokalerna för skolans 
gymnastikredskap så flyttade huvudbiblioteket utlåningsstationens böcker till sin 
källare. ”Ett ytterst egendomligt agerande, kommenterar Bengt Nilsson (c), 
kommunalråd, bibliotekets beslut att forsla bort böckerna...” (HN 1984-08-29) ”Alla 
väntar på biblioteksutredningen, men... Verkligheten hinner före politikerna” var 
rubriken på en artikel där Långås och Gunnarps nedläggningar togs upp tillsammans 
med Fegens, då eventuellt förestående, nedläggning. (HN 1984-11-22) 

 
För två år sedan presenterades en biblioteksutredning, som föreslog att 
utlåningsstationerna i Abild, Gunnarp, Heberg och Långås skulle läggas ner och att de 
övriga rustas upp. Det förslaget hamnade till sist i en låda någonstans, utan att 
kommunstyrelsen någonsin tog ställning till det. Nu har man istället begärt en ny 
utredning, mycket har ju ändrats sedan den förra gjordes, anser beslutsfattarna. (HN 
1984-11-22) 
 

Artikeln beskriver hur försiktiga politikerna är i sina uttalanden och deras ovilja att 
hamna i omröstningssituationer där de öppet måste ta ställning till vilka orter som 
skulle få behålla utlåningsstationerna. ”En anledning till att den här frågan blivit så 
ytterst känslig är att den inte skär mellan de olika partierna - utan inom dem. Här är 
det inte avgörande om man är röd, blå eller grön. Det är den ort man representerar 
som är viktigast.” (Ibid.) 
Karl Erik Björk (s), ledamot i personalutskottet trodde att det handlade mycket om att 
folket i bygden inte ville förlora sin förenings- och samlingslokal, men sa att det inte 
var rättvist att belasta biblioteksbudgeten med den utgiften. ”Det här handlar mycket 
om känslor och lite om saklig bedömning.” (Ibid.) 
 
Asigeborna protesterade mot den diskuterade nedläggningen av utlåningsstationen i 
en stor artikel med bild i HN. De sade sig ha fått informationen genom att det ”läckt 
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ut uppgifter från den ännu hemliga biblioteksutredningen.” (HN 1984-12-29) Under 
bilden på första sidan stod det att läsa: ”Stämningen är lika bister som de tunga 
vinterskyarna ovanför. De har fått veta att deras bibliotekarie Märta Larsson och 
hennes utlåningsstation är nedläggningshotade.” (HN 1984-12-29) Artikeln följdes av 
ännu en ledarspalt, under rubriken ”Bevara bygdebiblioteken!” Där hävdades att 
bokbussen var ”betydligt dyrare” än utlåningsstationerna, att utlåningsservicen skulle 
försämras ”avsevärt” med en bokbuss och att centerpartiet kämpade emot 
”massnedläggningen” av utlåningsstationerna. (HN 1984-12-29) 
 
Rök utan eld kan man säga om den här tumultartade perioden med beslut, upprivna 
beslut och ängsligt väntande på olika utredningar. Bokbussen som nu redan funnits i 
flera år blev utsatt för kritik och ifrågasatt, men några egentliga beslut om bibliotekets 
verksamhet och organisation verkställdes inte. 
 

1985-1987 
Nedläggningar och frågan om föreningsdrift av biblioteksverksamheten 
 
Bibliotekschef Birgitta Smedeby uttalade sig i HN i januari 1985, där hon berättade 
att lånen från bokbussen var de billigaste, och de från utlåningsstationerna dyrast. 
Samtidigt publicerades utlåningsstatistik från huvudbiblioteket, filialer och 
utlåningsstationer under 1982-1983. (HN 1985-01-22) 
 
Bengt-Olof Isaksson från centerns ungdomsförbund skrev en insändare som 
rubricerades ”Slå vakt om landsbygdens bibliotek!” där han hänvisade till 
personalutskottets ännu ej offentliggjorda utredning. ”Där har representanter för 
socialdemokraterna och moderaterna sagt sig vara beredda att lägga ner bibliotek i 
olika delar av vår kommun.” Vidare skrev han att alla ”som förstår vikten av ett eget 
bibliotek” var överens om att bokbuss inte kunde utgöra något alternativ till fasta 
enheter. Han lovade också att centern skulle fortsätta att kämpa ”hårt och länge” för 
att bevara utlåningsstationerna. (HN 1985-02-05) Ulla Björk (s), ledamot i 
kulturnämnden svarade på Isakssons insändare. 

 
B-O Isaksson lovprisar centern som det enda parti som slåss för kultur åt alla. Hur visar 
man i politiska sammanhang i handling att men vill slåss för en sak? Jo, man ser till att 
den blir ordentligt ihgkommen vid budgetarbetet. Alltså borde det vara de 
centerdominerade kommunerna i landet som avsätter flest kulturkronor per invånare. Så 
är det inte alls. Det är de socialdemokratiskt styrda kommunerna som är de 
kulturgenerösaste, när det kommer till handling. Påverka dina partikamrater, Bengt-Olof 
Isaksson, i denna s- och utmärkta riktning, så får vi kanske råd att ha kvar russinen i vår 
Falkenbergs-kulturkaka, de ”mysiga” små utlåningsstationerna, som det visst känns svårt 
att lägga ner, även för en kallhamrad socialdemokrat. (HN 1985-02-13)  
 

Isakssons svar kom under rubriken ”Bokbuss kan aldrig ersätta fasta bibliotek”. Han 
trodde inte att utlåningsstatistiken kunde höjas genom bokbussen och hävdade att 
sagostunder inte hade ett lika högt värde i en annan lokal som i ett bibliotek. 
”Anledningen till att införandet av bokbuss har gett bra resultat på olika håll i landet 
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är detta att den har fräscha böcker. Ge våra lokalbibliotek bättre resurser – då kommer 
de också att visa bättre resultat!” (HN 1985-03-06) 
 
HN kunde i april rapportera att socialdemokraterna diskuterat att låta föreningar ta 
över och driva tre av de nedläggningshotade utlåningsstationerna. Centern ville inte 
kommentera förslaget, utan höll fast vid att samtliga utlåningsstationer skulle få vara 
kvar och moderaterna ville ”gå försiktigt fram.” (HN 1985-04-11) Ledaren samma 
dag kommenterade diskussionen kring föreningsövertagande. 

 
Även om detta är en viss uppmjukning av tidigare villkorslösa socialdemokratiska krav, 
är förslaget knappast realistiskt. För att en eller flera organisationer ska kunna driva en 
god utlåningsservice fordras nämligen inte bara kommunala bidrag vid övertagandet, 
utan även årliga driftsbidrag. Ska kommunen ställa upp med sådana är det ur många 
synpunkter bättre om verksamheten förblir kommunal. (HN 1985-04-11) 
 

Drygt en månad senare kunde HN berätta att biblioteksutredningen äntligen var klar 
och hade resulterat i en politisk kompromiss, som lett till förslag om nedläggning av 
två utlåningsstationer, Abild och Heberg. (HN 1985-05-21) I ledaren dagen därpå, 
med rubriken ”Satsa på lokalbiblioteken!” beklagade skribenten att beslutet om Asige 
och Morups öden skjutits på framtiden. ”Enligt vår mening finns i båda dessa orter 
både tillräckligt underlag och ett stort lokalt intresse för att ha kvar fasta bibliotek.” 
(HN 1985-05-22) Där hävdades också att bokbussen var betydligt dyrare för 
kommunen än att behålla de fasta enheterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott följde 
biblioteksutredningens linje och även i kommunfullmäktige gick beslutet igenom. 
 
När utlåningsstationen i Heberg skulle stängas 1986, gjorde HN ett reportage från en 
av de sista kvällarna som utlåningsstationen hölls öppen. Där beskrevs 
”begravningsstämningen” som rådde.”Kirsten Nilsson gick och plockade lite 
vemodigt bland sina böcker. – Jag har haft stort utbyte av det här själv, säger hon. 
Man lär sig ju av de stora och små som kommer hit.” (HN 1986-03-06) 
 
En ny bokbuss istället för den gamla, utslitna, fanns med i kulturnämndens budget och 
långtidsplanering rapporterades i HN i juni 1987. (HN 1987-12-06) 
 
Den kanske viktigaste nyheten under den här perioden var den påbörjade diskussionen 
kring föreningsövertagande av några utlåningsstationer. Bokbussen befann sig 
fortfarande i blåsväder och debatten fortgick, om än i något mindre omfattning än 
tidigare. 
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1988-1990 
Besparingsförslag men inga nedläggningar 
 
Året därpå återupprepades många ämnen och rubriker i tidningen igen. ”Ny bokbuss 
överst på önskelistan.” (HN 1988-06-17) I juli samma år jubilerade Morups 
utlåningsstation. Verksamheten fyllde åttio år och dess föreståndare, Maj-Britt 
Bennheden hade samtidigt arbetat där i trettio år. ” – Jag har alltid älskat böcker, och 
biblioteket ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag började hjälpa till vid Morups 
bibliotek i mitten på 1950-talet, då Erik Johansson var bibliotekarie här. – Man 
jobbade för att det var roligt, till en början helt ideellt, förklarar Maj.Britt, som 
övertog bibliotekarietjänsten 1958.” (HN 1988-07-23) 
En ny bokbuss sattes på väntelista i budgeten till tidigast 1993 av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 
Det regnar in i bilderbokslådorna och golvet svajar. Kommunens bokbuss har så 
allvarliga fel att utlåningen äventyras. Att reparera kostar över en halv miljon kronor och 
förresten vill ingen verkstad åta sig jobbet. – Vi måste ha en ny buss till hösten annars 
riskerar vi att få lägga ner, säger bibliotekschefen Birgitta Smedeby. (HN 1989-05-17) 
 

Artikeln beskrev problemen och möjligheten kulturnämnden hade, att eventuellt få 
köpa en utställningsbuss till ett relativt bra pris efter Bok- och Biblioteksmässan. 
Kulturnämnden stod enhälligt bakom bibliotekschefens skrivelse till 
kommunstyrelsen, där hon begärde medel till en ny buss. (Kn § 56, 17/5-89) 
Kommunstyrelsens AU sade dock nej, och det gjorde även kommunstyrelsen ett par 
dagar senare. (HN 1989-06-08) ” – Bussen är inte trafikfarlig, även om den är rostig i 
plåten. Det handlar mest om skönhetsfläckar, anser kommunalrådet Östen Nilsson 
(c).” (HN 1989-06-15) 
 
1990 inleddes med en artikel i HN om bokbussens verksamhet.  

 
Bokbussen är en sevice för en liten men trogen läsarskara. Det är ett intimt sätt att låna 
böcker, eftersom turerna är uppdelade så att samma bibliotekarie alltid åker till samma 
ställen. Jozsef Somi, som är bibliotekarie den här eftermiddagen, känner nittio procent av 
sina låntagare. Han vet vad de tycker om och kan därför tipsa om nya böcker. (HN 1990-
02-25) 
 

Under hösten blossade utlåningsstationsdebatten åter upp, med anledning av 
kulturnämndens besparingsförslag för 1991, att lägga ned Morup, Vinberg och Asige 
utlåningsstationer. ” – Det här går vi inte på, säger Rune Bennheden som är aktiv 
inom Morup-Stafsinge hembygdsförening. – Det ska vara en levande landsbygd, vi 
har inte samma möjligheter till annan kultur som dem som bor i stan. Därför är 
biblioteket något alldeles särskilt för oss i Morup.” (HN 1990-09-12) I Asige uttalade 
sig Ingvar Andersson, ordförande i centerföreningen: ” – En bokbuss är inget 
bibliotek, det går ju inte att ha sagostunder i den...” (HN 1990-09-12) Pensionärerna i 
Vinberg protesterade mot nedläggningsförslaget, vilket rapporterades i HN under 
rubriken ” –  Bokbuss dålig ersättning för Vinbergs bibliotek” (HN 1990-09-17) I en 
ledare skrevs, med rubriken ”Biblioteksdöd och sparande”, om ortsbefolkningens 
reaktioner. ”Deras fasta kulturinstitutioner ska ersättas med bokbusstopp. En sådan 
service kan inte tillnärmelsevis fylla samma roll som kulturellt centrum i en bygd som 
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ett fast bibliotek, som dessutom kan utnyttjas som samlingspunkt för ortsborna i andra 
sammanhang än rent kulturella. Dessutom är inte bokbussen billig att driva.” (HN 
1990-09-21) Samma tankar togs också upp i ett större debattinlägg från diverse lokala 
centerorganisationer, där de framhöll vikten av ett fast bibliotek, för en levande 
landsbygd. (HN 1990-10-04) Där togs också frågan om 
utlåningsstationsföreståndarnas utbildning upp. 

 
I Morup och Vinberg är i varje fall bibliotekarierna utbildade folkbibliotekarier. Den 
utbildningen fick de genom skolöverstyrelsens försorg. Först genom tolv brevs 
korrespondenskurs, som underbyggnad. När den var klar och godkänd kom de in vid 
skolöverstyrelsens kurs för deltidsanställda folkbibliotekarier, som det då hette. En 
krävande kurs lär det ha varit, med skrivningar i klassifikation, katalogisering, samt på 
uppslagsböcker. Efter godkänd kurs hospiterade de sedan på länsbiblioteket i Halmstad. 
... Någon högre utbildning, i form av bibliotekshögskola, skall inte behövas på ett litet 
bibliotek. (Ibid.) 
 

Kommunfullmäktige beslutade att låta samtliga utlåningsstationer finnas kvar, dock 
utan att ange med vilka medel de skulle drivas. (HN 1990-11-29) 
 
Den här perioden startade debatten om utlåningsstationsföreståndarnas kompetens och 
utbildning. Inga beslut togs i nedläggningsfrågorna. 
 

1991-1994 
Utbildningsfrågor och nedläggningar 
 
1991 invigdes den nya bokbussen som ersatte den gamla och HN rapporterade att 
Morups byalag skulle ta över driften av utlåningsstationen. 

 
Kulturnämnden har i princip ställt sig bakom att byalaget skall ”bedriva 
biblioteksverksamhet” som det står i förslaget till avtal mellan kommunen och byalaget. 
– Vi sparar i princip inga pengar alls på det, säger kulturnämndens ordförande Margareta 
Andrée (m). Kommunen kommer att serva filialen med böcker på samma sätt som 
tidigare. Kommunen betalar ett bidrag till byalaget för hyran för lokalen och den 
bibliotekarie som finns i biblioteket kommer att arbeta kvar med lika många timmar och 
med lön från kommunen. (HN 1991-06-05) 

 
I budgeten satte sig kommunstyrelsen emot kulturnämndens föreslagna nedläggningar 
av utlåningsstationerna och kommunrådet Östen Nilsson (c) ville stryka anslaget för 
drift av det planerade nya huvudbiblioteket. (HN 1991-11-12) 
 
Bokbussen kom åter upp till debatt 1992 när Ivar Karlsson skrev en insändare om 
slöseriet med att låta en bokbuss stå ”i timmar” utan att besökas av några låntagare. 
(HN 1992-07-21) HN följde upp insändaren genom att åka med bokbussen på en 
förmiddagstur från vilken de rapporterade goda besökssiffror och utlåningsstatistik. 

 
Trots allt finns det folk som vill lägga ned bokbussarna – som anser att det är inte klokt 
att det i dagens svåra ekonomiska kris skall finnas bokbussar med två personer som sitter 
i timmar på ställen där det inte finns en människa som kommer och lånar en bok. Så såg 
det i alla fall inte ut när vi besökte Falkenbergs bokbuss igår. (HN 1992-07-22) 
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En sommargäst med stuga i Ugglarp skickade etthundra kronor ”för att solidariskt 
deltaga i finansieringen” av bokbussens verksamhet, vilket också rapporterades i HN. 
Pengarna skickades dock tillbaka. (HN 1992-10-23) 
 
Beslutet om nybyggnad av huvudbiblioteket hade nu börjat vackla och flertalet ledare, 
insändare och artiklar behandlade den ekonomiska krisen och frågan om det skulle 
byggas nytt eller byggas om. Slutligen sa kommunfullmäktige nej till att bygga ett 
nytt bibliotek. HN berättade, under rubriken ”Hemlig kohandel om biblioteksbeslut”, 
om Bengt Nilsson i aktiv politik, som först röstat ja till biblioteket, men sedan ändrat 
sig i frågan. (HN 1992-12-02) 
Kohandeln hade inte blivit av och Bengt Nilsson hade inte själv närvarat vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
1993 var nedläggning av utlåningsstationer åter uppe till diskussion. ”Sex 
biblioteksfilialer på Falkenbergs landsbygd hotas av nedläggning. Det framgår av en 
ännu hemlig utredning som Hallands nyheter tagit del av. Förslaget att lägga ned 
nästan hälften av filialerna i kommunen kommer från bibliotekschef Birgitta 
Smedeby.” (HN 1993-08-05) Här följde sedan en nästan daglig debatt i HN om 
bibliotekschefens ”hemliga utredning”.  

 
Ett bibliotek går inte att jämföra med bokbussen. Då ska busstiderna passas ... Vi på 
landet betalar lika mycket skatt som falkenbergsborna. Nog sjutton ska vi då kunna få 
behålla lite service. Annars kan listan göras lång på vad vi förlorat här i Köinge. Tre 
affärer och posten har lagts ned. (HN 1993-08-06) 
 

En ledare analyserade möjligheten att fler byalag eller föreningar skulle kunna få ta 
över driften av utlåningsstationerna och påpekade den särskilda betydelse för bygden 
som utlåningsstationerna hade. ”...det finns anledning för politikerna att grundligt 
penetrera Smedebys förslag och konsekvenserna av att et förverkligas, i syfte att finna 
alternativa lösningar.” (HN 1993-08-07) Carl Olof Samuelsson, sekreterare i 
länskommittén Hela Sverige ska leva, skrev i en insändare att han var chockerad över 
förslaget.  

 
I utredningen talas ej ett ord om någon form av indragning eller minskning av aktiviteter 
och service vid centralbiblioteket. 300 000 kronor motsvarar ju inte ens två tjänster. Två 
tjänsters försvinnande på centralbiblioteket skulle förvisso märkas mindre än 
indragningen av de fem filialerna. ... Det är väl förresten inte så – hädiska tanke – att 
filialerna sköts av icke fullt utbildad personal och att det nu erbjudes ett lämpligt tillfälle 
att bli av med dessa?” (HN 1993-08-09)  
 

Anita Torstensson i Vinberg skrev också en insändare. ”Alla betalar vi skatt, även vi 
som bor utanför centralorten. Har vi inte rätt att få lite utav kakan? Trots allt finns det 
mesta förlagt till centralorten Falkenberg. Folkbiblioteken är en rättighet som ingen, 
inte ens Birgitta Smedeby, bör frånta oss vanliga människor.” (HN 1993-08-10) 
Ledaren, under rubriken ”Rädda lokalbiblioteken” framhöll Morup som en modell för 
fler att ta efter, där byalaget skötte verksamheten. (HN 1993-08-12) Ett par dagar 
senare fanns ett stort reportage i tidningen om bokbussen, där ett par i Heberg 
hävdade att bokbussen var det bästa som hänt, kulturellt, sedan de flyttat dit, 1972. 
”Makarna Hedblom tror att många av dem som värnar om lokalbiblioteken inte är 
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medvetna om vilken service bokbussen kan erbjuda idag.” (HN 1993-08-18) 
Hedbloms beskrev också den personliga service som gavs på bokbussen och att inga 
klagomål hörts sedan utlåningsstationen ersattes av den. 

 
Att lokalbibliotek fyller en viss social funktion som samlingspunkt håller han (Kjell 
Hedblom) med om. – Men jag vet inte om det faller under det ansvar som biblioteket har. 
Inte under det ekonomiska läge som råder nu. – Jag tycker inte heller det är riktigt rätt att 
ge sig på bibliotekschefen. Hon har ju fått ramar att hålla sig inom som fastslagits av 
fullmäktige. Då är det fullmäktigeledamöterna folk ska försöka påverka så att biblioteken 
får mer pengar, menar Kjell Hedblom (HN 1993-08-05) 
 

Under rubriken ”Ett års frist för lokalbibliotek” kunde man läsa att 
nedläggningsförslaget strukits ur kultur och fritidsnämndens budget och att frågan 
skulle utredas noggrant under 1994. (HN 1993-08-19) I ledaren ett par dagar senare 
påtalades att ”lång erfarenhet från folkbildning samt personkännedom” kunde betyda 
minst lika mycket som ”pappersmeriter” från bibliotekshögskolan. (HN 1993-08-23) 
 
Liis Oad Fäldt, bibliotekarie vid Falkenbergs bibliotek, svarade på ledaren genom ett 
debattinlägg. Hon skrev om nedläggningar av affärer och postkontor på landsbygden.  

 
Till slut finns bara ett litet bibliotek kvar, undantaget lönsamhetstänkande. Det blir 
symbolen för att samhället ännu lever, även om de flesta unga har flyttat och merparten 
av bibliotekets besökare är pensionärer. Biblioteket som mötesplats och som symbol blir 
viktigare att försvara än bibliotekets egentliga funktion – att erbjuda god litteratur och 
kunnig vägledning i böckernas värld, för såväl gammal som ung. (HN 1993-09-03)  
 

Hon sade sig inte ha några större problem att inse betydelsen av samlingslokaler, men 
ifrågasatte om det var bibliotekets uppgift att tillhandahålla dem. Vidare ställde hon 
frågan varför den gängse uppfattningen bland utlåningsstationernas försvarare, tycktes 
vara att ”för oss på landet duger det gott med outbildade bibliotekarier.” Refererande 
till krönikan ett par dagar tidigare: ”Där skriver i skydd av anonymitet signaturen 
Kikaren nedlåtande om bibliotekarier med 'pappersmeriter', och ger därmed det 
halländska bildningsföraktet ett väl dolt ansikte.” (Ibid.) 
 
”Kikaren” svarade i en krönika med att berätta hur han suttit i kommunalfullmäktige 
och blivit imponerad av människor utan ”pappersmeriter”, som istället haft 
livserfarenhet. ”Yrkesmänniskor av skilda slag, inte minst jordbrukare, har imponerat 
med ett berömvärt kunnande som i många fall förvärvats utan skolor.” (HN 1993-09-
06) Ulla Rickardsson och Magnus Wernersson, centerledamöter i kommunstyrelsen, 
respektive kultur- och fritidsnämnden, svarade också på Liis Oad Fäldts inlägg. De 
hävdade att det inte alls var någon lokalfråga, utan att folk protesterade mot 
nedläggningarna för att de hade ett behov av att kunna låna böcker på nära håll. 
”Detta kan kanske tyckas märkligt sett från huvudbibliotekens horisont, men vi vill 
faktiskt påstå att så är fallet. Människors behov på landsbygden är inte så annorlunda 
jämfört med folks behov i stan.” (HN 1993-09-18) Margit Gustavsson (c) i Köinge 
stod för nästa inlägg.  

 
Jag vill börja med att slå fast att vi i Falkenbergs kommun inte alls har några föråldrade 
lokalbibliotek. Främst tänker jag på Köinge lokalbibliotek som är renoverat för några år 
sedan. I Köinge är det ljust och trevligt med ordning och reda på hyllorna. Säkert lika 
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överskådligt som på huvudbiblioteket i stan. ... Underskatta inte folket på landsbygden. 
Gör ni det så tycker jag att ni gör en stor miss. Vi har massor av aktiviteter, möten, 
studiecirklar med mera. Tro för all del inte att vi är några underutvecklade individer. (HN 
1993-10-15) 
 

Torsten Bengtsson, Fagered, publicerades samma dag på insändarsidan där han skrev 
att det är ”fel att tro att vi är så dumma att vi finner oss i vad som helst.” (HN 1993-
10-15) 
Liis Oad Fäldt skrev igen, att hon inte trodde att alla landsbygdens innevånare ville 
nöja sig med den låga standard som lokalbiblioteken hade. ”Naturligtvis står det var 
och en fritt att försvara lokalbiblioteken med vilka argument som helst, men den som 
gör det under förespegling av att värna om rättvis biblioteksservice är antingen 
okunnig eller ute efter att plocka poäng på andras okunnighet.” (HN 1993-10-26) 
 
Håkan Johansson, representant för studiecirkeln En levande landsbygd, Fagered skrev 
ett debattinlägg där den fasta enhetens fördelar framhölls framför bokbussen. 
Argumenten han förde fram var att bokbussen inte kunde komma på tider som 
passade invånarna i Fagered, att den lokala bibliotekarien hade stor personkännedom 
och att den minskning av lån som skett på utlåningsstationen, berodde på att 
skolbarnen lånade på bokbussen, som körde till skolan. (HN 1993-11-12) Maj-Britt 
Bennheden hade också synpunkter på Liis' skrivelser. ”Kom inte och säg någonting 
negativt om servicen på landsbygdsbiblioteken för då kan även en gammal 
bokutlånare, med mer än 35 år i bibliotekets tjänst, ilskna till.” (HN 1993-11-26) Hon 
hävdade att ingen mer utbildning behövdes för personalen på utlåningsstationerna, 
däremot böcker att låna ut, något de inte får köpa in själva, utan vilket sköts genom en 
pool-verksamhet. Hon gav också ett exempel på service till låntagarna, då hon och 
hennes man haft ett ärende in till Falkenberg där de samtidigt lånat en talbok och 
sedan kört hem den till en låntagare i Morup, medan personalen vid huvudbiblioteket 
inte ens skickat en katalog över talboksbeståndet efter en vecka till samme låntagare. 
(Ibid.) 
 
Maj-Britt Bennheden gick i pension 1994 och HN rapporterade från ”den ständigt 
nedläggningshotade filialen i Morup” där Bennheden introducerade sin efterträdare. 
”Solveig Rosgardt är Morupsbo sedan nästan 20 år tillbaka, då hon gifte sig med en 
tvättäkta morpekan.” (HN 1994-01-29) 
Liis Oad Fäldt återkom än en gång med ett debattinlägg där hon framhöll den snåla 
kulturbudgeten i kommunen och uttalade sin besvikelse över planeringen av 
ombyggnaden av huvudbiblioteket. 

 
Detta är vad kommunrådet Östen Nilsson kallar ”rätt satsning” på ett nytt bibliotek, och 
vad kommunfullmäktige ställt sig bakom. Denna ”rätta satsning” är, som framgår av de 
siffror jag refererat, typisk för den politiska majoritetens syn på bibliotek, böcker och 
bildning. Dessvärre är den nog lika typisk för den politiska minoriteten - den är 
förmodligen typisk för Falkenberg. (HN 1994-02-08) 
 

Birgitta Smedeby slutar och den nytillträdda bibliotekschefen Ingrid Sennerdal fick 
vara med på bild när HN refererade kommunpolitikernas ställningstagande till 
nedläggningsförslaget för sex utlåningsstationer. Hon beklagade nedläggningarna och 
sade sig ha full förståelse för att en bokbuss inte kunde vara samma sak som ett fast 
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bibliotek för ortsinvånarna. (HN 1994-08-09) Två insändare följde. Under rubriken 
”Hur ledsen är bibliotekschefen” skrev signaturen Don Quijote: 

 
Varför gömmer sig såväl bibliotekschef som s- och m- politiker bakom uttalanden av 
typen ”detta är ett nödvändigt ont'” Var ärliga istället och säg att ni i själva verket har 
försökt att lägga ner dessa bibliotek i minst 15 år, men att det först nu ser ut att lyckas – 
med den dåliga ekonomin som förevändning. Snacka om falskspel. (HN 1994-08-15) 
 

Siv Carlsson i Vinberg skrev också om politikerna ”som tvunget vill försämra 
servicen på landsbygden.” (HN 1994-08-16) 
 
Omröstningen i kultur- och fritidsnämnden resulterade i förslaget att två 
utlåningsstationer skulle läggas ned. HN redovisade hur samtliga personer i nämnden 
hade röstat. Rubriken var ”Två bibliotek läggs ned Dramatisk kamp i kultur- och 
fritidsnämnden”. (HN 1994-08-18) Två kandidater till kommunfullmäktige för Aktiv 
politik, skrev en insändare och föreslog att man skulle göra med biblioteken som med 
det gamla museet, låta hembygdsföreningen ta över. Det vore ett sätt att spara 
samtidigt som man aktiverade folket ute på landsbygden, menade de. (HN 1994-08-
31) Magnus Wernersson, centerpartistisk ledamot i kultur- och fritidsnämnden skrev 
också om nedläggningarna. 

 
Under hösten har jag dock känt mig tvungen att söka konfrontation kring 
biblioteksfrågan. Detta då rimligheten i förslagen om att lägga ner flera lokalbibliotek för 
att spara pengar varit så dålig. Som centerpartist har jag helt enkelt (inte) kunnat 
acceptera den argumentation som förts. (Falkenbergs tidning med Falkenbergs-posten Nr 
3:94)  
 

Han framhöll hur centerpartiet stridit för att behålla utlåningsstationerna, och hur de 
skulle fortsätta att göra det. 
 
Den första november publicerades ett större reportage om Fegens utlåningsstation.  
” – Vi vill ha kvar biblioteket Fegens bokmalar protesterar mot nedläggningsbeslut” 
var rubriken. (HN 1994-11-01) 
 
Perioden var aggressiv och stormig. Fegen och Älvsereds utlåningsstationer lades ned 
vid årsskiftet 1994/95 och ersattes med bokbussen. Kvar fanns Asige, Fagered 
Glommen, Köinge, Morup och Vinberg. 
 
Debatten slutade inte här, men det är här jag valt att sätta punkt för fallet. 
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Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva den offentliga debatten kring utlåningsstationer, 
filialer och bokbuss i kommunen, vilket jag gör genom att använda fallstudien som 
metod och göra en tät och noggrann beskrivning av fallet. De frågor jag ställer till mitt 
fall är: 
Vad är det som har hänt i debatten? Här studerar jag ingående fallet och fokuserar på 
vad som har sagts av vem, vilka olika aktörer som deltar och vilka perspektiv som 
förs fram i debatten. Jag frågar också vad som kan ha legat bakom de synsätt som 
framförs och söker utifrån fallet, efter tolkningar till varierande skeenden och 
aktörernas olika synsätt och formuleringar. 
 
Fallstudien har lett mig på en resa i sökandet efter förklarningsmodeller och ett 
prövande av olika teoretiska ansatser på delarna i fallets helhet. Min ambition är att 
det inte ska uppfattas som ett lappverk av teorier utan att varje del i sig ska vara en 
pusselbit för att förtydliga den komplicerade verklighet som ligger bakom. (Merriam 
1994, s. 31 ff) 
 
Jag börjar diskussionen med att konstatera att den offentliga debatten drivits av 
aktörer som grovt kan delas in i tre grupper. Politiker, tjänstemän och en mindre 
definierad ”allmänhet” Som framkommit i fallbeskrivningen är dessa aktörsgrupper 
på intet sätt homogena, utan den konflikt som fallet uppvisar skär igenom samtliga 
skikt. Det finns förstås många olika sätt att se processen, det som hänt och kanske 
även det som inte hänt, i Falkenbergs kommun. De olika aktörerna framför så olika 
perspektiv och argument att jag väljer flera sätt och använder mig av flera teorier att 
försöka förklara och förstå händelseförloppet. 
 
Mitt första teoretiska raster har jag valt för att belysa den politiska aspekten av 
fallbeskrivningen. Jag har också sökt efter någon form av organisationsteoretisk och 
även en språklig förklarning till vad som kan ha legat bakom de varierande synsätt 
och formuleringar som fallets aktörer ger uttryck för. 
 

Aktörer 
 
Aktörerna identifierar jag i tre grupper vilket jag tidigare nämnt. I den politiska 
gruppen finns kommunalpolitiker som uttalar sig offentligt, har tagit ställning 
personligen, skrivit insändare och agerat aktivt i frågorna. 
Tjänstemännen tycks kunna delas in i två undergrupper, där det går en linje mellan 
anställda vid huvudbiblioteket och anställda vid utlåningsstationer och filialer. 
Slutligen deltar en ”allmänhet” i debatten, men vid närmare analys och med hjälp av 
min förförståelse och kännedom om personer i kommunen så har jag valt bort att 
särredovisa denna allmänhet eftersom den ofta visar sig hamna i någon av de andra 
grupperna, trots att man vid första anblicken kan tänka sig att det handlar om 
”Svensson.” 
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Politiker 
 
I materialet kan iakttas en stegring ungefär vart tredje år, sammanfallande med 
kommunalval, vilket jag ser som en indikator på att frågan har varit och är, politiskt 
viktig och laddad. Ett annat tecken på frågans politiska tyngd finns i den kommunala 
valpropagandan, som jag också kommer att beröra. Debatten var särskilt intensiv inför 
valen 1982, 1985 och 1994. Även den bibliotekshistoriska bakgrund som finns med i 
bilden tycker jag talar för möjligheterna att hitta delar av förklaringar i en 
politisk/ekonomisk teori. Jag har därför hämtat ett teoretiskt raster, främst till 
politikernas agerande i biblioteksfrågan, från nationalekonomin och Public choice-
skolan. 
 
Public choice uppstod inom samhällsvetenskapen i USA under 60-talet och bygger på 
en grundidé om att politiker och tjänstemän agerar på ett personligt plan även i sina 
yrkesroller, och att de har personliga mål med sin verksamhet. Detta gäller även 
privatpersoner. En av pionjärerna inom Public choice är Gordon Tullock som var med 
och formulerade teorierna. Den klassiska Public-choice skolan menar att ett problem 
med demokratin är att väljarna agerar rationellt sett ur ett eget perspektiv, men blir 
vilseledda av det politiska spelet när politikerna i sig agerar efter egna intressen. 
Kritikerna av teorin hävdar att väljarna inte alls är rationella men att politikerna följer 
deras åsikter och att demokratin därför inte fungerar optimalt. (Caplan & Stringham, 
2005).  
 
Tullock säger att: 
 

Väljare och kunder är i huvudsak samma människor. Herr Svensson köper och röstar; 
han är samme man i snabbköpet och valbåset. Det finns inga starka skäl till att tro att 
hans beteende skulle vara radikalt olika i de bägge miljöerna. Vi förmodar att han i bägge 
kommer att välja den produkt eller politiske kandidat han tror ger honom störst valuta. 
(Tullock 1994, s. 19 f.) 
 

De politiska kandidaterna kommer enligt Tullock naturligtvis att inta den position på 
den politiska skalan där han eller hon tror sig kunna vädja till så många väljare som 
möjligt. I de flesta fall kan och orkar väljarna själva inte vara insatta i samtliga frågor 
och berörs inte heller på ett personligt plan av alla beslut. De engagerar sig istället 
inom vissa områden och i särskilda frågor, som är viktigare än andra för dem. 
Politikers respons på väljarnas ställningstaganden blir att behandla grupper med 
särskilda intressen, väl, i just deras hjärtefråga, medan de räknar med att väljarna 
istället ska acceptera en sämre behandling inom andra frågeområden, där de inte är 
lika känslomässigt påverkade.(Tullock 1994, s 41) I Falkenbergs kommun har 
utlåningsstationerna varit en fråga som emotionellt vädjat till många människor och 
därför också flitigt utnyttjats av politikerna som profilering och kanske ”röstfiske”. 
 
Personval infördes inte i allmänna val i Sverige förrän 1998, men politikerna i 
Falkenberg agerar som om det. Biblioteksfrågorna skär genom partierna, inte bara 
mellan dem och jag tolkar det som att det i sig har skapat ett utrymme där politikerna 
kan vinna på att spela personligen. 
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Precis som Tullock påpekar, så antyder resonemanget ovan att politikers taktik enbart 
syftar till att de försöker bli omvalda, inte att de strävar efter ”det allmänna bästa”, 
men han påpekar att det är så demokrati fungerar. Politiker som vill bli omvalda gör 
vad väljarna önskar att de ska göra. ”Det är möjligt att människor är illa informerade i 
sitt val av åsikter, men allt en demokrati ytterst kan garantera är folklig kontroll. 
Politiker av det slag vilkas motiv och metoder vi har analyserat ger verkligen folket 
kontrollen.” (Tullock 1994, s. 43) 
 
Ett enkelt exempel på detta är omröstningen vid kulturnämndens sammanträde 1979 
när sju utlåningsstationers öden skulle avgöras, som redovisas i fallbeskrivningen. 
Om röstningen gav att bland andra Eftra och Okome utlåningsstationer skulle läggas 
ned och ersättas med bokbuss. Två av ledamöterna gjorde personliga 
ställningstaganden. Margit Gustavsson reserverade sig mot beslutet att lägga ned 
Okome utlåningsstation, och Gert Ahlqvist reserverade sig mot nedläggningen av 
Eftra. 
 
I Okome bodde Margit Gustavsson och man kan också anta att hon såg det samhället 
som sin valkrets. Askome och Okomes centerföreningar hade reagerat och sänt in 
protestskrivelser till nämnden, Hallands Nyheter hade också gjort ett reportage från 
just Okome om missnöjet med nedläggningshotet. (HN 1979-06-21) Även Arbetet 
hade en mindre artikel om bokbussen som skänktes till kommunen av Statens 
kulturråd, också där nämndes Okome. (Arbetet 1979-06-22) Opinionen talade alltså 
tydligt emot en nedläggning i Okome och Margit Gustavsson försvarade enligt 
Tullocks teorier sin ”popularitet” och möjlighet att bli återvald, om väljarna antogs 
finnas i Okome. På samma sätt agerade Gert Ahlqvist, som bodde i Eftra, även om 
opinionen inte gjort sig gällande där på samma sätt. 
 

Kohandel 
 
Tullock redogör också för begreppet ”kohandel”, något som det också finns exempel 
på i kommunen. 

 
Begreppet ”kohandel” har en enkel innebörd: Jag lovar att rösta för något du vill ha i 
utbyte mot att du röstar för något jag vill ha. I ett demokratiskt politiskt system är 
fenomenet också mycket vanligt; faktum är att det vanligtvis dominerar den politiska 
beslutsprocessen även om det döljs för allmänheten. (Tullock 1994, s. 61) 
 

Det finns enligt Tullock två typer av kohandel, uttalad och underförstådd kohandel. 
Den uttalade innebär i princip att olika intressegrupper förhandlar med varandra om 
tjänster och gentjänster inför en beslutsprocess. Underförstådd kohandel sköts mer 
centralt, på så vis att en specialistgrupp ser till olika intressenters behov och 
önskningar och gör ett förslag som innehåller åtgärder, vilka tillräckligt många kan 
attraheras av, för att förslaget ska gå igenom. Som Tullock påpekar döljs kohandel 
oftast för allmänheten, även om den är mycket vanligt förekommande. Det finns all 
anledning att tro att även Falkenberg har sin beskärda del av den verksamheten, men 
här går jag endast in på det fall jag kan belägga, ett exempel på uttalad kohandel. 
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När frågan om ett nytt huvudbibliotek diskuterades 1992 i kommunstyrelsen, röstade 
Bengt Nilsson i Aktiv politik ja till bygget, vilket tidigare nämnts i fallbeskrivningen. 
Sedan centern och moderaterna kontaktat aktiv politk för att förhandla sig till ett 'nej' 
till nybygget i fullmäktige, var Bengt Nilsson villig att byta åsikt, mot att de andra 
partierna verkade för att bygga en idrottshall i Okome, där Bengt Nilsson bodde. HN 
rapporterade att Nilssons förslag till kohandel inte vunnit gehör hos vare sig centern 
eller moderaterna, men Bengt Nilssons parti aktiv politik röstade ändå nej till 
biblioteksbygget. (HN 1992-12-02)  
 
1995 invigdes Okome idrottshall och Bengt Nilsson berättade för HN hur det hela 
hade gått till. 
 

Centern försöker framställa sig som om det är deras förtjänst att Okomehallen byggdes. 
Men det är helt fel. Det var jag som fixade förutsättningarna för beslutet, säger Bengt 
Nilsson. 
Det var den gången när biblioteksfrågan i Falkenberg skulle upp i kommunstyrelsen. Det 
gällde om ett helt nytt bibliotek skulle byggas eller om befintliga lokaler skulle utnyttjas. 
Det blev som bekant det senare förslaget som vann. 
– Inför sammanträdet i kommunstyrelsen blev jag uppringd av kommunchefen Gerd 
Johansson. Alla visste att min röst skulle bli utslagsgivande. Hon bad mig rösta nej till ett 
nybygge. 
– Jag svarade att det skulle jag göra om Okome fick sin länge eftertraktade idrottshall. 
Hon sa att det hade hon inte makt att avgöra. Jag svarade att så mycket som hon 
bestämde kunde hon säkert ordna detta också. 
– Det var en kohandel som jag ombads hålla tyst om. Det har jag gjort tills nu. Men när 
centern försöker kapa åt sig äran för hallbygget tycker jag sanningen ska fram, säger 
Bengt Nilsson. (HN 1995-04-10)  
 

Det här är ett fall av uttalad kohandel och ett exempel på hur biblioteket används i det 
politiska spelet. Bengt Nilssons agerande kan ses som en reaktion på flera faktorer. 
Dels uppvisar han ett revirtänkande, idrottshallen skulle placeras i Okome, hans egen 
bostadsort som han naturligtvis vill tillföra så mycket positivt som möjligt, dels rör 
det hans politiska status. (På samma sätt hanterade också Margit Gustavsson och Gert 
Ahlqvist situationen när de reserverade sig mot nedläggningsbesluten av 
utlåningsstationerna på ”deras” respektive orter.) Det är rimligt att tänka sig att Bengt 
Nilsson vill bevaka och behålla sin plats i kommunfullmäktige och därför agerar på 
ett sätt som maximerar denna möjlighet, i det här fallet att rösta nej till ett nytt 
huvudbibliotek och dessutom på köpet, skapa förutsättningar för byggandet av en 
idrottshall i Okome. När sedan centerpartiet försöker ta åt sig äran av det hela känner 
han sig ”tvingad” att tala om sanningen, dvs. hindra centerpartiet att hävda sig på 
Bengt Nilsson och aktiv politiks bekostnad. 
 
Det är säkerligen ingenting unikt för Falkenbergs kommun att det bedrivs kohandel 
och ett politiskt spel. Det intressanta i det här sammanhanget är att det handlar om just 
biblioteksverksamhet, och att den har kunnat spelas ut politiskt under så lång tid. Det 
finns många exempel i fallbeskrivningen på kommunpolitikernas personliga 
ställningstaganden. 
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Valpropaganda 
 
Jag har också valt att titta på valpropagandan inför 1994 års kommunalval där de 
flesta, partier markerade sin ställning i biblioteksfrågan. Vänsterpartiet och 
miljöpartiet hade inga formuleringar som rörde biblioteksverksamheten, men de 
övriga partierna redovisas nedan. Här handlade det främst om det nya 
huvudbiblioteket som stod i fokus, men några nämner också filialerna. 
 
”Vi vill...Bygga riktigt bibliotek i Falkenberg nu.” (Ny Demokrati) 
 
”När det gäller lokalbiblioteken på landsbygden arbetar Centern hårt för att stoppa en 
omfattande biblioteksnedläggning. Centern kommer alltid att slåss för en levande 
landsbygd.” (Centerpartiet) 
 
”Kultur är en viktig del i ett levande samhälle. Vi socialdemokrater anser det därför 
mycket viktigt att ett bibliotek byggs snarast. Omflyttningen inom gymnasieskolans 
lokaler ser vi endast som en kortsiktig och tillfällig lösning.” (Socialdemokraterna) 
 
”Vi vill satsa på ett kulturhus med nytt bibliotek” (Folkpartiet) 
 
”Kraftfull satsning på biblioteket” (Moderaterna) 
 
”Ökat utbud av aktiviteter på biblioteksfilialer. Bevara biblioteksfilialerna.” (Aktiv 
politik) 
 
Centerpartiet har genom tiden särskilt fört fram sina åsikter och skapat opinion kring 
utlåningsstationerna och biblioteket. Det har de kunnat göra dels i kraft av sin 
politiska majoritet i kommunfullmäktige, dels genom sitt ägarskap av Hallands 
Nyheter. På ledarplatsen har flera gånger framförts att centern ensamt kämpat för 
utlåningsstationerna och därmed också landsbygden, något som starkt förnekats av de 
andra politiska partierna. Sett utifrån Tullocks resonemang kan dock centerpartiet på 
sätt och vis sägas ha rätt. Begreppet medianväljare betyder lite förenklat den person 
som står mitt i en åsiktsskala eller ekonomisk skala och representerar den vars röst 
kan fälla avgörandet i ett röstningssammanhang. (Bergström, Dahlberg, Johansson, 
1999) 
 
Medianväljarteoremet innebär i princip att när väljare med olika uppfattningar i en 
fråga röstar enligt majoritetsprincipen om frågan, blir resultatet medianväljarens 
optimum. Tullock säger att: 

 
Medianväljarmodellen är utpräglat ”positiv” ... den förutsäger helt enkelt vad resultatet 
blir, dvs. hur människor beter sig, utan att göra några ”normativa” utsagor om dess 
önskvärdhet eller icke önskvärdhet. Vissa politiska teoretiker, sociologer och andra 
brukar ibland tycka att det är olämpligt att genomsnittsmänniskan får det hon vill ha det; 
inte desto mindre får hon det ofta i demokratier. (1994, s. 34 f) 
 

Partier som vill vinna val försöker inta medianväljarens position eftersom den 
naturligtvis står sig bäst i konkurrens med alla andra partiers positioner. Det betyder i 
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praktiken att de flesta partier kommer att ligga nära varandra i frågor som skapar stark 
opinion och på så sätt, hävdar Tullock, gör sig folkviljan gällande. (1994, s. 37) 
 
Centerpartiet har fram till 1994 haft politisk majoritet i kommunen och kan därmed 
sägas vara dem som ligger närmast medianväljarens optimum, av de politiska 
partierna. Det har dessutom, genom att äga lokaltidningen, kunnat klargöra sina egna 
och denne medianväljares åsikter och preferenser. Skulle inte centern representera 
medianväljaren skulle inte heller de andra partierna sträva efter att hävda sina 
inställningar till biblioteksverksamheten i kommunen, som så nära liggande 
centerpartiets. Det finns ett flertal exempel i fallbeskrivningen där olika politiska 
partier formulerar sig på i princip samma sätt när det gäller utlåningsstationerna. 
 
Som redovisats har dock centerpartiet haft en sjunkande trend på senare år och nu 
förlorat sin majoritet. I valpropagandan för 1994 står centern och aktiv politik 
ensamma om att uttalat vilja bevara utlåningsstationer/filialer, de övriga partierna 
propagerar för satsningar vid huvudbiblioteket. Medianväljarens optimum tycks ha 
förändrats. 
 
Kommunens kulturpolitiska tillstånd och konflikter kan dock inte i sin helhet 
förklaras eller beskrivas genom en ekonomisk teori. Det har under hela den här tiden 
framhållits av olika aktörer att Falkenbergs kommun, rent ekonomiskt inte satsat 
särskilt mycket pengar på biblioteksverksamheten. Det politiska engagemanget har 
rört sig på ett annat plan, som visats i fallbeskrivningen och resonemanget ovan, 
nämligen att bedriva ett politiskt spel med verksamheten. Flera faktorer samverkar här 
och påverkar förloppet, inte bara ekonomi och partipolitik. Det handlar till stor del om 
var man befinner sig och hur man utifrån det talar om verksamheten. 
 
Tjänstemännens situation och roller är skilda från politikernas. Att konflikter uppstår 
mellan dessa är känt och utforskat i flera sammanhang. Det finns flera sätt att beskriva 
hur det här fungerar och vad som orsakar konflikter. Ett ganska vanligt sätt är att 
förklara det som att det existerar många slags kulturer inom varje organisation, dvs. 
särskilda sätt att agera, vilka har sin grund i specifika uppsättningar ideal/idéer, 
beroende på vilken bakgrund och social tillhörighet man har. (Audunson 1996, 
Czarniawska-Joerges 1992, m fl.) I fallbeskrivningen syns det en skillnad mellan 
tjänstemännens inställning beroende av deras tjänstgöringsort, vilket skapat klyftor 
också mellan tjänstemän. 
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Tjänstemän 
 
Biblioteksverksamhet är en av de verksamheter som styrs av politiskt satta mål som 
tjänstemännen förväntas verkställa. Många gånger leder detta till konflikter och olika 
svårigheter, det är dokumenterat att tjänstemäns inställning till politiker inte sällan är 
negativ eller tvetydig. Barbara Czarniawska-Joerges, professor i företagsekonomi, 
beskriver det som att: 

 
Å ena sidan blir man frustrerad både av politikernas okunnighet och det som uppfattas 
som deras ovilja att visa något mer än ytligt intresse för sådant som varken är 
spektakulärt eller politiskt aktuellt. Å andra sidan finns det en medvetenhet om att djupa, 
yrkesmässiga kunskaper varken är nödvändiga eller önskvärda hos politiker. (1992, s. 
101) 
 

Samtidigt som den politiska kommunledningen konstaterats representera 
medianväljaren så är det inte denne medianväljare som sköter förvaltningen. I 
Falkenbergs kommun har jag tolkat det som om klyftan mellan olika grupper eller 
kulturer är osedvanligt djup. Det kan tänkas vara överdrivet eller färgat av den spegel 
som jag använt mig av i fallet, Hallands Nyheter, men även i annat material som inte 
exponerats, är den synlig. 
 
1988 gjordes en intervju och enkätundersökning bland förvaltningschefer, några 
kommunala medarbetare och nyckelpersoner (politiker, fackrepresentanter, 
näringslivsrepresentanter, servicepersonal, journalister och tidigare anställda) i 
kommunen på uppdrag av dåvarande kommundirektören Tomas Arvidsson och 
personalchefen Peter Axelsson. Rapporten har titeln Det är någonting på 
gång.(Lundtofte 1988) Den förekommer också i fallbeskrivningen eftersom den till 
viss del presenterades i Hallands Nyheter. 
 
Syftet var att kartlägga hur förvaltningscheferna upplevde sig själva och sin situation i 
kommunens verksamhet och organisation. Medarbetar- och nyckelpersonsintervjuerna 
var avsedda att belysa förvaltningschefernas omgivning. Det framkom att många 
chefer var missnöjda med politikerna i kommunen och samarbetet däremellan. 

 
Gemensam i sin bedömning är man på områdena: Politikernas bristande kunskaper, deras 
felprioriteringar (koncentration kring småsaker), dålig förmåga att decentralisera 
(speciellt inom det ekonomiska och personalpolitiska området), deras ”tyckande” inom 
de mjuka förvaltningarnas utvecklingsområde samt målgruppens allmäna intryck av att 
det mera handlar om politikernas maktfullkomlighet än deras ansträngningar att vilja 
samverka och utveckla och förändra i decentral riktning.(Lundtofte 1988, s. 12) 
 

Medarbetarintervjuerna gav ett liknande resultat, även där fanns ett utbrett missnöje 
med politikernas agerande. Till stor del handlar det om att det petas i småsaker och att 
tjänstemännen känner sig överkörda. De olika nämnderna, främst kulturnämnden 
lämnas inte heller alltid att fatta sina egna beslut. ”I en merpart av intervjuerna 
framgår det, att relationerna mellan politiker och tjänstemän inte är tillfredsställande. 
Man klagar på politikernas i vissa fall så stora okunnighet och tendens att lägga sig i 
småsaker, att gå för mycket i detalj...” (Ibid s. 16) 
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Förvaltningschefer och tjänstemän tycks alltså utgöra en grupp som står ganska långt 
ifrån medianväljaren och det tycks som om det är mycket svårt att nå samförstånd 
mellan politiker och tjänstemän. De två grupperna har, som syns i fallbeskrivningen 
befunnit sig i mycket låsta positioner under en lång tid. De enskilda aktörerna har 
delvis bytts ut men konflikten har varit densamma. (jfr argumenten) 
Beslut tas och beslut rivs upp från politikerhåll. Förslag läggs fram från 
tjänstemännen år efter år utan gehör. Läget har varit näst intill fruset passivt. Mycket 
har debatterats men relativt lite har egentligen hänt. Ragnar Audunson (1996) menar 
att folkbibliotek har sin tillhörighet i och hämtar normer och värderingar ur två slags 
fält. Det ena är det professionella fältet, det andra är det politiska och administrativa. 
Att tillhöra båda kan skapa problem. ”Norms stemming from the two networks can 
often collide and create a kind of cross-pressure. According to conventional wisdom, 
cross-pressure often leads to non-action and passivity.” (Audunson 1996, s. 158) 
 
I Falkenberg har det biblioteksprofessionella tvingats tillbaka för det politiskt 
känslomässiga, något som nämnts öppet vid ett par tillfällen men, intressant nog, inte 
väckt någon debatt i sig. De två fälten tycks inte kompatibla och tjänstemän har vid 
flera tillfällen hävdat att Falkenberg är en kulturfientlig kommun, medan politiker å 
andra sidan hävdar precis tvärtom. Redan 1975 sa dåvarande bibliotekschef Per-Axel 
Bohlin ”Man kan i det närmaste beteckna klimatet i Falkenberg som kulturfientligt.” 
(HN 1975-10-07) Det var en åsikt som fortfarande fanns kvar från tjänstemannahåll, 
tjugo år senare. 
 
Dessa tjänstemäns, icke medianväljares, punktvisa men relativt framträdande 
positioner och skarpa uttalanden har gjort konflikten mycket synlig, inte bara i de 
offentliga dokumenten. Slitningarna mellan tjänstemän och politiker är ett faktum i 
kommunen. Ytterligare en pusselbit, ett fall i fallet, har varit brevsamlingen 
”HusBondens Röst”. Jag uppfattar det som mycket drastiskt men talande för 
tillståndet. 

Satirbrev 
 
I november 1993 började anonyma satirbrev i form av kommunala nyhetsbrev med 
rubriken ”HusBondens Röst Kommunledningens inofficiella informationsblad” att 
anlända till bl a kommunkansliet och bibliotekschefen. HN rapporterade: 
”Breven driver gäck med allsköns aktualiteter inom kommunen, på ett sätt som 
åtminstone bland HN:s kommunalreportrar väckt stor munterhet. Vem skribenten är 
har vi som sagt inte lyckats luska ut, men uppenbarligen har vederbörande god insikt i 
den allra, allra högsta kommunledningens sätt att såväl tänka som uttrycka sig.” (HN 
1993-12-08)  
 
Vad som senare inte framkom i media var att fram till valet i kommunfullmäktige 
1994 kom breven, som var en ren parodi på kommunstyrelsens ordförande Östen 
Nilsson (c), ganska regelbundet. De handlade om aktuella händelser i kommunen och 
följaktligen ofta om kultur och bibliotek. Breven lyfter fram en inställning och 
stämning i kommunen som är svår att sätta fingret på och belägga, men som ändå kan 
uppfattas och som även skymtat i andra sammanhang, tjänstemäns uttalanden etc. Det 
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handlar om svågerpolitik, driver med kommunpolitikernas vilja att värna sina egna 
intressen utan hänsyn till andras, att sätta kultur och bibliotek på undantag och hur 
Falkenbergs kommun ständigt är sig självt nog. 
 
Skribenten är som HN s reporter påpekar, tydligt insatt i kommunens göranden och 
låtanden, mer än man kan läsa sig till i den offentliga debatten, vilket tyder på att det 
är en kommunal tjänsteman som är författare. 

 
Nu är det ju valår och då är det ju viktigt att vi alla här i kommunen talar om hur bra vi 
har det. Vi i kommunledningen vill gärna komma ut på fältet och därför ska även vi 
medverka med fiskehistorier under rubriken Vår specialitet - röstfiske i grumliga vatten. 
Det handlar om hur man omsorgsfullt agnar kroken med främlingsfientlighet, 
självtillräcklighet eller bildningsförakt. Många gånger fungerar en kombination allra 
bäst, har vi märkt. (1994-01-23, poststämpelns datum) 
 

Språkligt sett är det också en drift med Östen Nilsson personligen, hans sätt att 
uttrycka sig. (Jmf de autentiska personalbreven som Östen Nilsson skrev.) De 
uttrycker ett politikerspråk, en bisarr byråkratiska blandad med mediala plattityder. 
De tretton breven är skoningslösa i sin kritik mot främst det som andra kallat 
bildningsförakt och brist på respekt för kompetens och tjänstemännens 
professionalitet. 
 

Kulturen ska VI inte glömma. Som ni kanske läst i tidningen har bibliotekschefen avgått. 
VI ser det som en möjlighet att satsa ännu mer offesnivt och positivt på kulturen och 
planerar nu för en satsning på två bibliotekschefer i framtiden. VI har faktiskt redan två 
lediga personer som VI tror är de rätta för det här jobbet. En heter Stefan och en heter 
Krister och de har jobbat nära biblioteket i flera år och känner bra till var det ligger. 
Deras koncept, som VI tror väldigt mycket på, är att det ska bli roligare på biblioteket. 
En bild säger mer än tusen ord, säger Stefan och Krister, och om VI då köper bara 
bilderböcker så får VI ju mycket för pengarna. Det ska naturligtvis vara böcker med 
bilder från Falkenberg, för att kulturen ska få en positiv lokal förankring, som VI tycker 
är viktig. Stefan har förresten en bekant som heter Birger och VI tycker att han skulle 
kunna bli en väldigt rolig och bra symbol för vår nya satsning på kultur och utbildning. 
(1994-03-09, poststämpelns datum) 
 

Satirbreven är naturligtvis ett extremt uttryck för uppfattningen att något är fel eller 
problematiskt i kommunen, men det är absolut inte det enda. Även i HN har det från 
tjänstemännens sida framkommit åsikter med jämna mellanrum, men framför allt på 
senare tid i fallet, att Falkenbergs kommun och dess invånare är näst intill fientligt 
inställda. Bibliotekarien Liis Oad Fäldts insändare där hon först talar om ”det 
halländska bildningsföraktet” och sedan konstaterar att det är ”typiskt Falkenberg” är 
också ett symptom på fenomenet. 
 
Också i intervjusvaren från 1988 hos förvaltningschefer etc talades det om att 
Falkenberg har ”ett byatänkande”, är ”trögt” och ”gammaldags”. Svaren talar även 
om att det är ”tyst” och ”inbundet” och ”saknar förändringsbenägenhet” i kommunen. 

 
”När vi kommer in på upplevelsen av mindre bra trivsel eller rent dålig trivsel, då anförs 
”krångel” och ”slitningar” på arbetsplatsen med personalen, att man inte är tillfreds med 
sin lön, att falkenbergaren är ’svårtillgänglig, ”icke spontana”, ”hälsar ej”, att det 
bedömdes som ”svårt att bli falkenbergare” överhuvudtaget.” (Lundtofte 1988, s. 22) 



 45

Det tycks alltså finnas en uppdelning, kulturell eller annan, även inom andra 
förvaltningar och mellan olika personer inom samma organisation. Jag vet, eftersom 
jag växte upp i kommunen, att många av förvaltningscheferna, inklusive min mamma, 
var inflyttade från andra orter i landet. De saknade den lokalförankring som 
fallbeskrivningen tydligt redovisar som så viktig. I den här splittringen uppstår 
ytterligare spänningar, den här gången mellan olika tjänstemän. Det rör sig mellan 
men även inom bibliotekets förvaltning. 
 

Organisatoriska revir 
 
Audunson talar om hur folkbiblioteken domineras av en professionsgrupp med relativt 
homogena, ideologiska värden som med hjälp av dem formar biblioteksverksamheten. 
Som organisation betraktat så legitimeras bibliotek, till skillnad mot 
produktproducerande företag, genom att förmedla sina värden kring demokrati, fri 
tillgång till information etc. (1996, s. 136) Men tjänstemännen vid huvudbiblioteket, 
och de vid filialer och utlåningsstationer befinner sig tydligen i skilda världar, dvs. de 
har olika bakgrund, utbildning etc. och därför olika syn på vad biblioteksverksamhet 
är. Man skulle också kunna säga att de befinner sig i skilda organisatoriska revir. 
 
Leif Berggren, medicinsk forskare, talar om två typer av organisatoriska revir. 

 
Dels kan reviret bestå av ett arbetsområde eller omfatta vissa arbetsuppgifter. ... Dels 
kan det finnas professionella revir, som ibland kan gå på tvärs igenom företaget... Även 
om de befinner sig på olika avdelningar och sällan träffas så har de ofta en gemensam 
yrkesetik och uppfattning om hur arbetet ska gå till. (enl. Södergren 1987, s. 126) 
 

Det vore rimligt att tänka sig att tjänstemännen inom biblioteksorganisationen skulle 
förenas i och med sin gemensamma roll och arbetsuppgift som bibliotekspersonal och 
genom sin arbetsplats, Falkenbergs kommun, men så är inte fallet. Det finns allvarliga 
motsättningar mellan tjänstemän på lokal och central nivå, och den gemensamma 
yrkesetik som Berggren talar om saknas. Motsättningarna mellan tjänstemännen 
framstår i materialet så gott som undantagslöst gällande mellan bibliotekarierna vid 
huvudbiblioteket och personalen vid utlåningsstationerna. De två arbetsplatsernas 
karaktärer kan ses som två skilda revirområden, det lokalförankrade och det 
professionella. 
 
Revirtänkande kan leda till interna stridigheter på grund av den starka vi- och dom-
känslan som utvecklas inom reviret, menar Berggren. I reviret utvecklas också 
gemensamma normer och rutiner, i vissa fall även egna ”språk”. De utbildade 
bibliotekarierna vid huvudbiblioteket, som jag har uppfattat det i materialet, ”vet”, i 
kraft av sin professionalitet, vilken service som är ”bäst” för låntagarna. Deras 
yrkeslegitimitet bygger på deras utbildning vid bibliotekshögskola, normerna givna i 
biblioteksutredningarna och de kulturpolitiska målen, de ideologiska värden som 
bibliotekstanken grundas på. 
 
Utlåningsstationsföreståndarna har ofta ingen bibliotekarieutbildning alls, möjligen 
någon form av internutbildning, men deltar inte i någon högre grad i 
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huvudbibliotekets verksamhet vid själva huvudbiblioteket, och identifierar sig heller 
inte med den sortens bibliotekarieroll. De har istället sitt revir och sin förankring på 
orten där utlåningsstationen ligger. Orten, liksom begreppet ”service”, har ofta lyfts 
fram som motsats till utbildning. 
 
Professionalitetsdebatten har dykt upp med jämna mellanrum, men särskilt under 
senare år i fallbeskrivningen, varit framträdande i lokalpressen med den infekterade 
”pappersmerits-diskussionen”. Vid andra tillfällen har också utbildningen och meriter 
debatterats. Argumentens utseende har varit statiska. Ett exempel är Astrid 
Magnussons uttalande, utlåningsstationsföreståndare i Fagered citerat i HN 1974. 

 
När man kritiserar oss föreståndare vid utlåningsstationerna för att vi, som det sagts, inte 
kan skilja mellan skönlitteratur och fackböcker, så är det fel. Jag har visserligen ingen 
gedigen utbildning men jag kan förmedla de böcker som låntagarna frågar efter, och jag 
tror att de är nöjda med det. (HN 1974-03-26) 
 

Maj-Britt Bennheden, utlåningsstationsföreståndare i Morup gjorde en liknande 
kommentar, nitton år senare, 1993. 

 
...som om vi inte har någon god service på våra små bibliotek. Vi som jobbar där har 
nämligen väl reda på vad våra låntagare vill ha och våra låntagare säger sig vara nöjda 
med den service de kan få och det visar ju bl a våra namnlistor för biblioteket, med några 
hundratal namn. (HN 1993-11-26) 
 

Om man kopplar citaten till diskussionen om revirtänkandet tycker jag mig kunna se 
ett mönster. Inom reviret utvecklar man en, för situationen, specialkompetens och om 
den blir ifrågasatt reagerar man naturligt nog, med ett kraftigt försvarstänkande. 
 
Argumentet om den viktiga personkännedomen kan emanera från det här synsättet. 
Den ”specialkompetens” utlåningsstationsföreståndaren kan sägas besitta är t ex att de 
säger sig känna samtliga låntagare personligen, något som både låntagare och 
föreståndare värdesätter. Båda parter kan här kan känna sig uppmärksammade 
respektive oumbärliga. Däremot värderas inte formell kompetens i någon större 
utsträckning, ett synsätt som understötts av fler aktörer, vilka framträtt i olika inlägg i 
HN s debatt. 
 
Lokalförankringen är en viktig del i utlåningsstationsföreståndarnas specialkompetens 
och fler exempel visar på hur både personalen och allmänheten återger detta. ”Jag har 
skött biblioteket helt ensam. Nästan som om det varit mitt eget hem.” (HN 1980-02-
29) Det är en känslosam och personlig bindning till verksamheten, till skillnad från 
den rationella syn som huvudbiblioteket representerar. Det har skrivits en hel del i 
Hallands Nyheter om hur mycket ortsbefolkningen uppskattar ”sin bibliotekarie”, på 
”sitt bibliotek”. För bibliotekarier på bokbussen, som visserligen också lär känna sina 
låntagare, kanske den egenskapen inte bedöms på samma vis, de har en annan 
specialkompetens knuten till huvudbiblioteket. 
 
Den betydande lokalförankringen blottläggs ytterligare när Maj-Britt Bennheden, 
utlåningsstationsföreståndare i Morup, gick i pension 1994 och HN redovisade hennes 
efterträdares meriter; fritidspedagog, arbetande inom omsorgen i Tvååker. Det som 
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nämndes allra först var dock att Solveig Rosgardt bott i Morup i 20 år och att hon är 
gift med ”en tvättäkta morpekan” (HN 1994-01-29 [min kursivering]) Morup har en 
mycket särpräglad dialekt och en morpekan är en Morupsbo. Tillhörigheten är oerhört 
viktig. Det nämns så gott som alltid personliga data i den här typen av artiklar. Under 
rubriken ”Bokbuss välkommen julklapp i Rya” kunde man läsa:  

 
Kontakterna i Rya upprepas ideligen i den gamla välkända handelsboden, där 
tidningsbilar och taxidroskor sedan länge har hållplats. Gustaf Andersson tog vid affären 
efter sin far. Och har inte ens avstått från torkad spillånga för lutning till den här julen. 
Fast den kostar 55 kronor kilot...(HN 1979-12-15)  

 
Nedläggningarna av utlåningsstationerna har debatterats länge, vilket enligt det här 
sättet att resonera innebär att delar av bibliotekspersonalen har fått sina revir allvarligt 
hotade. 
 

När ett revir hotas - t ex genom att enhetens existens ifrågasätts eller genom att 
omgivningen förändras (ny teknik, ändrad efterfrågan, ökad konkurrens osv) - reagerar 
revirbevararna genom att fly. Det kan man göra exempelvis genom att inte vilja uppfatta 
förändringar i omvärlden eller genom att bortförklara dem. Det kan till och med hända att 
man försöker hemlighålla ogynnsam information. När signalerna blir alltför starka, skär 
man helt enkelt av kommunikationen. (Södergren 1987, s. 130) 
 

När nedläggningarna av utlåningsstationer debatterades som hetast så fick den redan 
etablerade och succérapporterade bokbussen plötsligt ta emot en mängd kritik. Ett av 
de flitigast anförda argumenten var att bokbussen kom på tider som inte passade 
låntagarna och att dessa också fick stå ute i regn och rusk för att vänta på den. Det här 
var ett argument som inte hade belägg, det framfördes inga klagomål från användarna 
av bokbussen, utan det var en situation som av vissa plötsligt antogs existera. Ett 
annat spritt argument var att bokbussen var dyrare än de fasta enheterna, något som 
inte heller belagts.  
 
När istället bokbussens fördelar påpekats från andra tjänstemäns håll, så har många 
reaktioner varit av slaget att självklart har bokbussen högre utlåningssiffror än 
utlåningsstationerna, den har ju ett mycket fräschare bestånd. 
”-Utlåningsstationerna har för det mesta ett gammalt, dåligt och litet bokbestånd. 
Bokbussen, med utbildad personal, erbjuder bättre service och kan erbjuda de senaste 
böckerna, vilket inte utlåningsstationerna kan. (Arbetet 1979-06-22) Från 
utlåningsstationerna har även hävdats att om de bara hade fler nya böcker, så skulle 
utlåningsstatistiken öka även där. Påståendet är möjligen sant, men motsägs också av 
situationer som när Asige utlåningsstationsföreståndare John Larsson hade ringt runt 
för att berätta om de nya böckerna, utan att för den skulle få någon låntagare. 
Motargumentet speglar också en ovilja att se det verkliga problemet, att det i 
kommunens budget helt enkelt inte finns ekonomiska resurser till så många enheter, 
att prioriteringar måste göras. 
 
Ett par gånger har det påpekats att den här konflikten handlar om känslor i högre grad 
än rationella verksamhetsbeslut. Den historiska, traditionella och lokala förankringen 
är naturligtvis en starkt bidragande orsak till detta. Fenomenet syns klart i 
diskussionerna kring utlåningsstationernas bokbestånd. Som tidigare nämnts så kom 
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många boksamlingar från studiecirkeltiden, så böckerna på landsbygden kanske 
värderades på ett annat sätt än ur dagens huvudbiblioteks perspektiv. Böckerna har 
setts och ses fortfarande som ett kapital.  
När Okome utlåningsstation skulle läggas ner 1979 protesterade föreståndarinnan mot 
att böckerna skulle gallras. ”Idag har Okome bibliotek cirka 1.000 böcker. En del är 
gamla och slitna men fullt brukbara.” (HN 1979.06-21) Även om de var slitna ville 
man att de skulle sparas och fördelas mellan låntagarna. Tidigare har också Magnus 
Torstensson citerats där han talar om hur kära hallänningar är i sina gamla böcker. 
Både böcker och lokaler betraktas av vissa aktörer ur ett känslomässigt perspektiv i 
motsats till det rationella perspektiv som andra aktörer anlägger. 
 
Revir skapar ett engagemang för verksamheten inom detta som naturligtvis kan vara 
positiv. Bibliotekarierna vid huvudbiblioteket försvarar entusiastiskt sin idé om den 
bästa biblioteksverksamheten, ett intellektuellt revir som hotas av 
utlåningsstationernas låga utlåningssiffror, dåliga bestånd och lokaler. 
Utlåningsstationsföreståndarna försvarar lika intensivt sina egna, och vad de uppfattat 
som sina låntagares, intressen och önskemål. Inom reviret är man trygg, har en 
identitet och ett anseende, så det skyddas mot förändringar. Engagemanget kan vara 
mycket starkt inom ett tydligt revir, men det ger också en förändringsobenägenhet 
inom det. (Södergren 1987, s. 131) Flera forskare är också överens om att 
folkbibliotek är mycket långsamma i förändringsprocesser och också svåra att 
förändra som organisation betraktade. (Audunson 1996, Onsér Franzén 1994.) 
 

Legitimering genom språk 
 
Fallbeskrivningen visar med all önskvärd tydlighet på konflikten i kommunen och jag 
har försökt att blottlägga klyftorna mellan och inom de olika aktörsgrupperna med 
hjälp av ett par teoretiska skisser. Det finns ekonomiska, politiska, organisatoriska och 
personliga motiv som spelar in. Biblioteksvärlden innehåller en dos ideologi som gör 
den förändringsobenägen och aktörerna bevakar olika revir inom sina engagemang. 
 
I ett så subjektivt material som den här fallbeskrivningen är det svårt att komma 
riktigt djupt. Hur många teorier och modeller som än appliceras så kommer man ändå 
aldrig riktigt helt innanför den air av självklarhet som omsluter de berörda aktörerna. 
En kvalitativ fallstudie tillåter trots allt många sätt att närma sig den komplexa 
verklighet som fallet utgör och i min strävan att försöka förstå de underliggande 
mekanismerna, vad som legat bakom de synsätt som framförs så har jag valt 
ytterligare en pusselbit, själva språket. 
 
Hur pratar man om biblioteksverksamhet i kommunen?  
Konflikten som beskrivits är kampen för att kunna bevara de definitioner och synsätt 
på bibliotek och biblioteksverksamhet som de olika aktörerna anammat utifrån deras 
respektive förutsättningar och bakgrund. Sättet kampen förts på har varit att 
tala/skriva om och beskriva bibliotek – eller som det kallas, att försöka legitimera 
verksamheten. 
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Aktörerna inom kommunen har olika bakgrunder och värderingar och har utifrån sina 
grunder skapat sig olika definitioner av bibliotek och biblioteksverksamhet. Lena 
Gerholm säger: 

 
Det främsta redskapet för vårt verklighetsbevarande är en ständig konversation med 
människor som tar samma saker för givna som vi själva… I dessa ”konversationer” är vi 
mer eller mindre aktiva, mer eller mindre offensiva. Man kan tänka sig en skala av 
tilltagande stridsberedskap allt eftersom våra konstruerade världar ifrågasätts. (1985, s. 
121) 
 

Aktörerna har intagit sina olika positioner, revir och har sedan fört en ”konversation”, 
ett samtal som på grund av att flera verklighetsdefinitioner ställts mot varandra, skett i 
syfte att förklara sin världsbild, legitimera sina konstruktioner. Legitimeringens roll är 
självbekräftande, att skapa trovärdighet och reducera tvivel kring konstruktionen. 
Steget därefter är att manipulativt skydda denna. Att legitimera och skydda sina 
konstruktioner kan gå till på flera sätt. Språket är det medel som används i 
konversationen och när fallet ses ur ett språkligt perspektiv så handlar det om en kamp 
om vem som ska få tolkningsföreträdet, vems världsbild som ska vara den normativa 
och vem som ska få bestämma vad ett bibliotek egentligen är och gör. 
De olika aktörerna anammar olika språk för att tolka sina bilder. ”Det kan dock vara 
svårt att hitta ett generellt mönster eller flera mönster, utom det självklara – att man 
pratar på olika sätt beroende på vem man pratar med och i vilket sammanhang” 
(Czarniawska-Jorges 1992, s. 127) Ricoeur säger också att en och samma handling 
kan ha olika innebörd och mening för olika subjekt. (1992, s. 182) Situationen som 
uppstått här, är att koden, språket består av samma ord, men betyder olika saker i de 
skilda världar som aktörerna bebor. 
 
När man betraktar de olika argument som förekommit i debatten så kan man se att de 
betydelsebärande delarna skiljer sig från varandra beroende på vem som uttalar sig. 
Jag går här inte in på någon definition av kulturbegreppet utan nöjer mig med att 
hänvisa till exempelvis Jill Onsér Franzén, kulturforskare, som talar om de skiftande 
svar hon fick på frågan ”vad är kultur” när hon ställde den till olika kommunala 
politiker och tjänstemän. Kontentan blev ”Kultur har olika betydelser beroende på 
vem som använder ordet/begreppet”. (Kulturpolitisk tidskrift 1994:1, s. 7) 
 
Det verksamhetsorganisatoriska argumentet är ett sådant exempel. En 
insändarskribent talade om bokbussens ”större berättigande” om den erbjöd ett rikare 
och mer varierat utbud än utlåningsstationerna. Insändarskribenten var bibliotekarie i 
en närliggande kommun och utgick från att detta var bibliotekets uppgift, att sprida 
litteratur. Ett antal föreningar i Asige undertecknade ett brev som hävdade att 
utlåningsstationer inte var en förlegad biblioteksform, utan istället pekade på 
spridning av kunskap, förströelse, trivsel och gemenskap som värdet av 
verksamheten. 
 
Syftet med, och definitionen av, biblioteksverksamhet har uppenbarligen vitt skild 
mening för de olika aktörerna i debatten. De utbildade bibliotekarierna har 
biblioteksnormerna bakom sig. De har också genom dessa ett yrkesspråk, en 
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vedertagen definition på biblioteksverksamhet, service, utlåningsstationer och filialer, 
men en definition som på intet sätt är självklar för alla andra i kommunen.  
 
Lokalbefolkningens kontext är uppbyggd av någonting helt annat, arv och tradition. 
Många utlåningsstationer har som tidigare redovisats sitt ursprung i nykterhetsloger 
eller bildningsförbund. Detta är också någonting som gärna brukar framhållas i 
Hallands Nyheter, utlåningsstationernas historia, deras tradition och också synen på 
böcker som ett kapital. För boende på respektive orter är det någonting starkt positivt 
och viktigt att bevara, medan kulturnämnden i något fall kan ställa upp bakom ett 
uttalande som: ”Lokaliseringen av de fasta enheterna är i mycket en kvarleva från de 
gamla kommunerna och motsvarar inte dagens verklighet.” (HN 1982-07-06) Detta 
måste dock betraktas som en ”verklighet” definierad av en viss grupp människor, i ett 
visst sammanhang. Att biblioteksverksamheten på något sätt skulle vara förlegad eller 
ha spelat ut sin roll vid utlåningsstationerna, vilket somliga aktörer hävdar, är något 
som bestämt förnekas av andra. Troligen talar man inte ens om samma företeelse. I 
debatten har man till exempel kunnat läsa: ”Jag vill börja med att slå fast att vi i 
Falkenbergs kommun inte alls har några föråldrade lokalbibliotek. Främst tänker jag 
på Köinge lokalbibliotek som är renoverat för några år sedan.” (HN 1993-10-15) 
Här tolkar jag det som att det handlar om lokalen bibliotek, inte servicen bibliotek, 
vilket bibliotekarien som blev bemött i Margit Gustafssons debattinlägg, hade skrivit 
om. 
 
Ett annat exempel där aktörerna talat förbi varandra är diskussionen om bokbussens 
roll. Både aktörer ”för” och ”emot” en bokbuss har talat om den som ett komplement 
till de fasta lokalerna. Den första gruppen har tolkat det som att bussen ska serva de 
orter som inte har en fast enhet, medan den andra gruppen menat att att bussen också 
kan serva orter med filialer och utlåningsstationer, alternativt användas för att 
transportera böcker mellan lokalerna. 
 
Eftersom termen biblioteksverksamhet inte har samma betydelse för de olika 
aktörerna, är det inte heller förvånande att Arvid Johansson, centerledamot i 
kulturnämnden, yrkade på utredning av kostnader för att driva utlåningsstationerna 
1976, och inte ansåg att den driften behövde ske enligt de statliga normerna. Man kan 
anta att för honom, född och uppvuxen i Ljungby där Svenska landsbygdens 
studieförbundsbibliotek slogs samman med kommunbiblioteket och där han varit 
medlem i SLU sedan sjutton års ålder, talar inte de statliga biblioteksnormerna om 
hans bibliotek, till hans världsbild. 
Ytterligare ett exempel som skulle kunna vara ett symptom på språkproblemet är den i 
kommunen gemensamma benämningen på utlåningsstationer och filialer som 
”lokalbibliotek”. Utlåningsstationer benämns än filialer, än bibliotek, småbibliotek, 
eller lokalbibliotek i lokalpressen. De definitioner som finns i RU och används av 
fackfolk kan man tolka som att de inte har förståtts eller accepterats, av politikerna. 
De används i alla fall inte och känns möjligen inte ens till. 
Begreppet lokalbibliotek existerar inte bland vedertagna bibliotekstermer, men kan 
ses som ett försök att skapa en kod som mer överensstämmer med kontexten som de 
som använder ordet, befinner sig i. Användningen av begreppet permanentades 
förmodligen i samband med personalutskottets organisationsutredning. 
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En orsak till den utdragna konflikten kan vara att det här spelet också har skett utan att 
bibliotekens verksamhet faktiskt definierats. Kanske kan också bristen på definition 
gagna politikerna? Utan en definition är det svårt att göra en målsättning och utan 
målsättning blir det omöjligt att säga någonting om verksamhetens kvalitet. I 
Lundtoftes rapport från 1988 så förs bristerna i mål och planläggning fram. (s. 16) I 
avsnittet om utlåningsstationer i litteraturen kunde vi läsa att Biblioteksutredningen 
konstaterat att ”Det är politikernas sak att avgöra om effektiviteten i en viss 
verksamhet kan anses tillräckligt hög för att verksamheten ska vara motiverad.” 
(1984, s. 119) När bibliotek betyder så vitt skilda saker som det tycks göra för de 
inblandade aktörerna är en konflikt oundviklig, särskilt i ett hårdnande ekonomiskt 
klimat. Det har enligt min tolkning under en lång period bedrivits ett politiskt spel 
med verksamheten utan att man gemensamt definierat den, eller på allvar studerat 
dess effekter. Fokus har styrts över till andra plan. 
 
Så på sätt och vis blir min slutsats att jag genom fallbeskrivningen kunnat svara på 
frågan om vad det är som har hänt – att det inte har hänt någonting. Aktörerna är 
frusna i sina roller, sina revir och sitt språk. Under fallets tretton år har argumenten till 
mångt och mycket varit statiska och ser likadana ut, då, som under hela perioden. 
 
Förklaringen och svaret på frågan om vad som legat bakom de synsätt som förts fram 
finns i aktörernas bakgrund, lokaltillhörighet, skilda identiteter där ett tydligt 
symptom är deras språkbruk. 
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Sammanfattning 
 
Med en bakgrund som dotter till en av Falkenbergs bibliotekschefer så har jag valt att 
skriva min uppsats med utgångspunkt i kommunens biblioteksverksamhet. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka och beskriva den offentliga debatten i Falkenbergs 
kommun som rört utlåningsstationer, filialer och bokbuss under tidsperioden 1971-
1994. 
 
Frågeställningen jag valt består av två frågor: 

1. Vad är det som har hänt i debatten?  
2. Vad kan ha legat bakom de synsätt som förs fram? 

 
Metoden jag använder mig av är en kvalitativ fallstudie som syftar till att klarlägga ett 
samspel mellan olika faktorer för att beskriva och försöka förstå en komplex helhet 
och en process, vilket jag anser att fallet är. I materialet ingår en större samling 
pressklipp från i första hand lokaltidningen Hallands Nyheter. Jag använder mig också 
av lokala rapporter, en brevsamling, kulturnämnds- och kommunstyrelseprotokoll 
samt skapar en grund och referensram genom att läsa och förhålla mig till de 
biblioteksnormer och riktlinjer som varit aktuella under fallets tidsperiod. Här ingår 
också ett kortare bibliotekshistoriskt avsnitt och politisk sammansättning gällande 
situationen i Falkenberg. När fallet tar sin början har Falkenberg sex filialer och 
tjugofem utlåningsstationer. Tretton år senare fanns det åtta utlåningsstationer och sex 
filialer kvar. 
 
Fallbeskrivningen är gjord så rik och täckande som möjligt. Den är indelad i 
tidsperioder som motsvarar kommunens mandatperioder och består av citat, referat 
och förklaringar till händelseförlopp som rör frågeställningarna. Många aktörer får 
komma till tals genom materialet, i insändare, artiklar och protokoll. I 
fallbeskrivningen framkommer en stark och statisk konflikt där 
biblioteksverksamheten används som ett politiskt och känslomässigt slagträ i den 
offentliga debatten. Den fråga som väcker starkast känslor är när det gäller 
nedläggningar av utlåningsstationer och filialer. I relation till normer och riktlinjer är 
biblioteksverksamhetens organisation i Falkenbergs kommun oerhört förlegad, men 
lokalopinionen är stark och fallet visar på många exempel där politiska beslut skjuts 
upp, ändras eller återkallas till förmån för bevarandet av utlåningsstationerna. 
Debatten böljar fram och tillbaka med en synbar stegring inför varje kommunalval. 
 
I diskussionen grupperar jag aktörerna i utifrån deras roller som politiker, tjänstemän 
eller den mindre definierade allmänheten. Där kan jag också konstatera att det 
förutom konflikter mellan grupperna, finns en klar spricka inom 
tjänstemannagruppen. Det går en linje mellan tjänstemännen vid huvudbiblioteket och 
de vid utlåningsstationer och filialer när det gäller värderingar och formuleringar 
kring biblioteksverksamheten. 
 
Jag söker sedan efter förklaringsmodeller i Public-choice, en nationalekonomisk teori 
som jag applicerar främst på politikernas agerande. Jag prövar också fallet mot en 
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teori om tillhörighet och professionella eller organisatoriska revir där 
tjänstemannakonflikten belyses i första hand. Slutligen tittar jag på legitimering av 
tillhörighet och revir genom användandet av olika språkbruk. I samtliga fall använder 
jag mig av olika argument och formuleringar som förekommer i fallbeskrivningen för 
att exemplifiera och förtydliga de möjliga teoretiska tolkningarna. Min ambition är att 
användandet av flera teoretiska ansatser inte ska uppfattas som ett lappverk utan i 
linje med fallstudiens induktiva karaktär, att varje del i sig ska vara en pusselbit för att 
förtydliga den komplicerade verklighet som ligger bakom. 
 
Min huvudsakliga slutsats är att jag genom fallbeskrivningen kunnat svara på frågan 
om vad det är som har hänt i debatten – att det inte har hänt någonting. Aktörerna 
tycks oförändrade i sina roller, revir och språk. Argumenten har varit näst intill 
statiska under tretton år. 
 Förklaringen och svaret på frågan om vad som legat bakom de synsätt som förts 
fram i debatten finns i skilda identiteter, bakgrund och lokaltillhörighet. Det tydligaste 
symptomet är aktörernas språkbruk. 
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