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Abstract: The aim of this master’s study is to examine the function of 

the public library in the local community at present. I have 
searched for the answers to the following questions: Which 
position has the public library in the local cultural policy? 
What characterizes each library and which are the priorities? 
What is the local profile of the public library? What 
cooperation partners does the public library have and what 
do they mean to the library?  Does the public library 
intensify the local community in any way?  
 
To answer this, I have made three qualitative case studies. 
Interviews and collection of documents were carried out in 
three different communities. The people interviewed are 
library chiefs and local politicians. As a theoretic base I have 
used an analysis model, originally developed by Marianne 
Andersson and Dorte Skot-Hansen. The analysis model is 
designed to categorize the functions of the public library in 
the local community as: a cultural centre, a knowledge 
centre, an information centre, and a social centre.    
 
The analytical findings illustrate that all three libraries 
examined are clearly visible in the local cultural policy. The 
findings also reveal that all three libraries possess all of the 
functions of the analysis model, although some differences 
were found. One of the libraries is more distinct in the 
function as a knowledge centre, another is more distinct in 
the function as a cultural centre, and a third is more distinct 
in the function as a social centre. The libraries examined 
have several cooperation partners in the local community. 
The reasons why cooperation is important is partly 
economical and partly that it makes the library more visible 
in the local community. 
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1. Inledning och bakgrund 
 
Den här studien handlar om folkbibliotekets roll i det lokala samhället. I det här kapitlet 
ges en bakgrund till valet av ämne för studien. Därpå redogörs för syfte och 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens disposition.  

1.1 Folkbibliotekens position 
Folkbiblioteket innehar en rad olika funktioner och kan sägas vara en av demokratins 
hörnpelare. Från början var dess roll att fungera som ett sätt att höja bildningsnivån i de 
breda lagren av befolkningen. Denna bildande eller kulturella funktion utgör fortfarande 
en viktig del av verksamheten. Men i takt med den snabba utveckling som präglat 
samhället under de senaste femtio åren, har folkbiblioteket även kommit att praktisera 
andra roller. Det fungerar som ett komplement till utbildning på samtliga nivåer, 
samtidigt som det fyller en viktig funktion som informationsförmedlare inom olika 
områden. Folkbiblioteket har även en social funktion, som en mötesplats där människor 
kan vistas på lika villkor, utan påverkan av kommersiella intressen.  
 
Ansvaret för folkbibliotekens verksamhet ligger på kommunnivå och bibliotekslagen 
säger att det skall finnas folkbibliotek i varje kommun.1 Från och med 1960-talet och 
fram till en bit in på 1980-talet genomgick folkbiblioteken en mycket gynnsam 
utveckling i samband med kommunreformen. Lokaler och bokbestånd upprustades och 
personalstyrkan utökades. Folkbiblioteken upplevde vad man skulle kunna kalla en 
blomstringstid under den här perioden. Men i samband med att kommunerna under 
andra hälften av 1980-talet och i början av 1990-talet fick det kärvare ekonomiskt, såg 
det inte längre riktigt lika ljust ut som tidigare. Folkbiblioteken, liksom andra offentliga 
institutioner, drabbades av åtstramningar och ekonomiska nedskärningar.2 Därmed 
ställdes biblioteken inför en situation som handlade om att man på nytt behövde 
legitimera och definiera sin verksamhet med utgångspunkt i samtida kontextuella 
villkor.3  
 
I början av 1990-talet skrev Geir Vestheim boken Folkebibliotek i forvandling (1992). 
Den handlar om de utmaningar folkbiblioteket som kulturinstitution stod och 
fortfarande står inför i en social och kulturell brytningstid. I boken läggs särskild vikt 
vid folkbiblioteket som en regional institution. Vestheim menar, att eftersom 
folkbibliotek finns i varje kommun, är det en viktig institution i fråga om regional 
utveckling. Kunskap, kultur och information är viktiga mobiliseringsfaktorer i 
lokalsamhället och därför kan folkbiblioteket som kulturinstitution ideellt sett bland 
annat bidra till att skapa identitetskänsla, självtillit och framtidstro och bidra till initiativ 
och kreativitet bland invånarna. Om dessa mål uppnås, kan folkbiblioteket på längre sikt 
stärka det lokala samhällets struktur och även medverka till social och ekonomisk 
livskraft.4 Men detta kräver, enligt Vestheim, att folkbiblioteket förhåller sig till de 
behov av kultur och information som finns i det enskilda lokalsamhället. För att nå 
kunskap om dessa behov, krävs att biblioteket gör en analys av det lokala samhället.5 
 
Ett par år senare skrev Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen rapporten Det 
lokale bibliotek – afvikling eller udvikling (1994). Den var avsedd som ett upplägg till 

                                                 
1 Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596. www.lagrummet.se. Åtkomst [2007-03-29] 
2 Nationalencyklopedien 2008. www.ne.se. Åtkomst [2008-03-12] 
3 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling, s. 9f. 
4 Vestheim, Geir 1992. Folkebibliotek i forvandling, s. 22f   
5 Ibid., s. 38 
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en lokal diskussion om bibliotekets långsiktiga målsättningar I rapporten belyser 
författarna hur gamla normer och värderingar som tidigare präglat 
folkbibliotekstraditionen är i upplösning, samtidigt som folkbiblioteken på allvar blivit 
en kommunal angelägenhet. Folkbiblioteken har även att börja förhålla sig till ett mer 
kaotiskt kulturbegrepp än tidigare, med nya kulturformer och medier. Andersson och 
Skot Hansen menar dock att folkbiblioteken på grund av denna kris getts möjlighet att 
revidera sin verksamhet och bygga upp en ny lokal identitet. Genom att i högre grad 
definiera sig i förhållande till biblioteksanvändarna och det lokala samhället, har 
folkbiblioteken fått ett mer aktivt uppdrag och kan på så sätt bli en resurs i 
lokalsamhället i högre grad än tidigare.6 

1.2 Vad säger styrdokumenten om folkbiblioteken?  
Det finns ett antal styrdokument, på internationell, nationell och lokal nivå, som har 
betydelse för folkbibliotekens verksamheter. I en studie som handlar om 
folkbibliotekets roll i samhället, är det relevant att undersöka vad dessa dokument säger 
och vilken betydelse de har för biblioteket. Jag har av utrymmesskäl valt att begränsa 
mig till ett antal styrdokument som finns på nationell och lokal nivå, nämligen: de 
svenska målen för en nationell kulturpolitik, Bibliotekslagen samt biblioteksplaner. 
Eftersom biblioteksplaner är något den enskilda kommunen utformar lokalt, kommer 
jag här enbart att beskriva vad ett sådant dokument bör innehålla definitionsmässigt. I 
resultatkapitlet återkommer jag till innehållet i de biblioteksplaner som utformats i de 
fall jag undersöker. Där kommer jag även att referera till andra lokala politiska 
dokument som på ett eller annat sätt har inverkan på biblioteksverksamheterna.  

1.2.1 Målen för en nationell kulturpolitik  
Riksdagen har beslutat om vilka målen för den nationella kulturpolitiken skall vara. I 
Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik anges att de kulturpolitiska målen är 
tänkta att fungera som gemensamma referensramar för statens, landstingens och 
kommunernas insatser på kulturområdet runt om i landet. Målen är även ämnade att 
hävda kulturen och kulturens behov av resurser också i framtiden.7  
 
De kulturpolitiska målen är: 

- Att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att 
använda den 

- Att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 
kulturupplevelser samt till eget skapande 

- Att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 
därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar 

- Att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft i samhället 

- Att bevara och bruka kulturarvet 
- Att främja bildningssträvanden samt att främja internationellt 

kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet 
- Att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer8 

 
  
Bland dessa mål sätts yttrandefriheten i främsta rummet. En fri debatt och en mångfald 
röster är en förutsättning för en levande demokrati samt för ett rikt kulturliv. 

                                                 
6 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 10f 
7 Regeringens proposition 1996/97:3, Kulturpolitik, s. 27 
8 Kulturdepartementet. Målen för en nationell kulturpolitik. www.regeringen.se. Åtkomst [2007-03-20] 
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Yttrandefriheten är i Sverige grundlagsfäst. Varje medborgare är fri att delge 
upplysningar eller uttrycka tankar, åsikter och känslor. Det är en huvudsaklig 
kulturpolitisk uppgift att värna denna frihet och skapa verkliga förutsättningar för alla 
att använda den. En verklig yttrandefrihet fordrar att alla har tillgång till ett språk, till 
kunskaper och information. Den fordrar även att det finns en mångfald arenor som är 
lättillgängliga för människor oberoende av social tillhörighet, kön, yrke, geografisk 
belägenhet, etniskt ursprung eller funktionshinder.9   
 
Målen innehåller även ett jämlikhetsmål, som innebär att kulturpolitiken skall verka för 
alla människors möjlighet och lust att vara en del av kulturlivet. Kulturinstitutionernas 
arbete skall i stor utsträckning utgå från ovana deltagares villkor. Det är hos den unga 
människan som förutsättningen för kulturell jämlikhet skapas. Därför skall 
kulturpolitiken bidra till att den kulturella stimulansen i förskola och skola är stark.10  
 
En förutsättning för ett rikt kulturliv är mångfald. Kommersialismens negativa 
verkningar avspeglar sig i likformighet, förytligande och centralisering, men även i 
växande klyftor mellan olika grupper. Kulturpolitikens uppgift är att arbeta emot dessa 
negativa verkningar på kulturens samtliga områden. Särskilt viktigt är att barn och unga 
har alternativ till det kommersiella kulturutbudet.11  
 
En del av vår samtid är vårt historiska arv. Kulturarvet innefattar den fysiska 
kulturmiljön liksom de konstnärliga uttrycksformerna och språket. Staten har 
tillsammans med bland andra kommuner, kulturinstitutioner, folkbildning, föreningsliv 
och enskilda, ett ansvar för att spåren efter tidigare generationer tas om hand, vårdas 
och visas. Historiskt sammanhang bidrar till människors identitet och trygghet. I tider 
av snabba samhällsförändringar, är tillgången till kunskap om kulturarvet av egenartad 
betydelse.12     
 
I kulturpropositionen sägs att litteraturpolitiken under de gångna tjugo åren sannolikt 
bidragit till att Sverige har en läsande befolkning. Dock måste varje ny generation 
vinnas för litteraturen. Språk är makt och de ungas möjligheter att vara med och forma 
det framtida samhället kräver att de har tillgång till ett levande språk. Att garantera barn 
och ungdomar rätten till språkliga och kulturella verktyg är ett av de övergripande 
kulturpolitiska målen.13 För många människor är tillgången till litteratur och 
information alldeles beroende av om det finns bibliotek. Därför är folkbibliotekens roll 
så viktig. Biblioteken fungerar, förutom låneverksamheten, även som lokalt viktiga 
kulturinstitutioner.14 

1.2.2 Bibliotekslagen 
Den svenska bibliotekslagen (1996:1596) trädde i kraft den 1 januari 1997 och 
innehåller bestämmelser om hela det allmänna biblioteksväsendet. Bibliotekslagen 
anger ramarna för bibliotekens verksamhet. Dessa ramar är vida och det är på den lokala 
politiska nivån man fastställer vilken omfattning och inriktning biblioteksverksamheten 
skall ha. De paragrafer i bibliotekslagen som särskilt rör folkbiblioteken är paragraf två, 
tre, sju, åtta och nio. Såhär säger dessa: 
 

                                                 
9 Regeringens proposition 1996/97:3, Kulturpolitik, s. 28 
10 Ibid., s. 28f 
11 Ibid., s. 29  
12 Ibid., s. 29f 
13 Ibid., s. 44f 
14 Ibid., s. 46 
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2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs 
tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek 
 
3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. 
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto 
och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare 
inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 
 
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten […].   
 
7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka. 
 
Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag 
(2004:1261). 
 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk 
än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras 
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.15 
 
I Kulturutredningens slutbetänkande, Kulturpolitikens inriktning – i korthet (1995), 
beskrivs bakgrunden till varför en bibliotekslag anses vara nödvändig. Där uttrycks att 
folkbiblioteken är våra mest besökta kulturinstitutioner. Verksamheten är väl förankrad 
i alla kommuner och har en viktig roll i det lokala kulturlivet. Vid tiden för inrättandet 
av bibliotekslagen saknades en nationellt formulerad målsättning för biblioteksväsendet 
och för samverkan mellan bibliotekssystemets olika delar. Ett behov fanns av ett mer 
grundläggande skydd för och kodifiering av bärande principer och praxis inom 
biblioteksområdet. Ett sådant skydd ges numera i form av bibliotekslagen.16  
 
Genom en lag kan staten med kraft framhålla betydelsen av medborgarnas rätt till tryckt 
information och kunskap samt av insatser för att stärka intresset för läsning, litteratur 
och bildning i samhället.17 Lagen syftar i första hand till att garantera avgiftsfria boklån 
och ett väl fungerande nationellt nätverk som binder samman de olika biblioteken. 
Lagen innebär ett skydd för folkbiblioteken och en garanti för att medborgarna 
kostnadsfritt för den enskilde och oavsett bostadsort får god tillgång till kultur och 
information. I lagen anges att varje kommun skall ha folkbibliotek. Likaledes anges 
syftena för biblioteksverksamheten. Som ett sätt att tydliggöra kommunernas ansvar för 
en bra biblioteksservice åt barn och ungdomar, lyfts detta ansvar fram särskilt i lagen.18 
 
Med lagen ville den dåvarande regeringen understryka vikten av åtgärder som främjar 
tillgängligheten till databaser och nätverk inom biblioteksverksamheten. Det finns en 

                                                 
15 Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596. www.lagrummet.se. Åtkomst [2007-03-29] 
16 Kulturutredningen 1995, Kulturpolitikens inriktning – i korthet: En sammanfattning av 
Kulturutredningens slutbetänkande, s. 66f 
17 Ibid., s. 67 
18 Regeringens proposition 1996/97:3, Kulturpolitik, s. 49 
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risk att informationsklyftor ökar i samband med utvecklingen av IT. Därför behövs det 
mer insatser som ger alla medborgare möjlighet att använda IT. I det sammanhanget ges 
läns- och folkbiblioteken förutsättningar att vara informationscentraler och förmedlare 
av IT-kunskap.19 
 
7 a § lades till bibliotekslagen efter ett författningsförslag i Ds20 2003:66 Om 
biblioteksverksamheterna av John Erik Forslund (2003). Där anges de bakomliggande 
orsakerna till tillägget i bibliotekslagen. Att medverka i en process innehållande 
åtgärder som kan bidra till bättre tillgång för medborgarna, till effektiv användning av 
det allmänna biblioteksväsendets resurser och till ökad samsyn med avseende på 
målsättningarna för olika biblioteksverksamheter, är något som ligger i samtliga berörda 
parters intresse. Staten bör medverka till att de initiativ till samverkan, som i olika 
sammanhang och på olika nivåer tagits mellan bibliotek, lokala, regionala och statliga 
bibliotekshuvudmän samt övriga berörda myndigheter och organisationer, främjas. En 
utsträckt samverkan främjas av en tydlig och utvecklad planering med avseende på de 
olika biblioteksverksamheterna i kommuner och landsting.21  
 
Forslund framhåller att samverkan främjas liksom att planer för de olika 
biblioteksverksamheterna antas verkar som nödvändiga bidrag till en fortsatt positiv 
utveckling av medborgarnas tillgång till bibliotek och av det allmänna 
biblioteksväsendet och skall därför komma till uttryck i bibliotekslagen. Denna 
bestämmelse i bibliotekslagen betyder att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 
allmänna biblioteksväsendet under hänsynstagande till bibliotekslagens övriga 
bestämmelser skall samverka och att de bör anta planer för biblioteksverksamheterna i 
avsikt att uppnå god tillgänglighet för medborgarna och rationell användning av det 
allmänna biblioteksväsendets resurser.22            

1.2.3 Biblioteksplaner  
Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 skall 
anta planer för biblioteksverksamheterna.23 Enligt Svensk Biblioteksförening kan en 
biblioteksplan definieras på följande sätt: 
 
Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det 
samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna 
biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller 
utbildning, omsorg, vård och näringsliv. 24 
 
Svensk Biblioteksförening har gett ut ett par skrifter som handlar om biblioteksplaner. 
Den senaste, Biblioteksplaner – Från bibliotekslag till biblioteksplan av Peter Almerud, 
är avsedd att ge en förtydligad bild av bibliotekslagen samt praktisk vägledning i hur 
man kan arbeta fram en biblioteksplan med utgångspunkt i lagen. Almerud menar att 
biblioteksplaner kan vara effektiva instrument för politiker på regional och lokal nivå att 
ta initiativet i den bibliotekspolitiska utvecklingen genom att i biblioteksplanerna 
uttrycka en väl genomarbetad lokal bibliotekspolitik, där mål och ambitioner samspelar 
med mål och ambitioner för andra politikområden. På så sätt blir bibliotekets roll att 
vara inte bara en serviceinrättning utan även en lokal och regional utvecklingsfaktor, 

                                                 
19 Ibid., s. 50 
20 Ds (Departementserien)  
21 Forslund, John Erik 2003. Om biblioteksverksamheterna: PM av John Erik Forslund, s. 103 
22 Ibid., s. 107 
23 Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596, Lag (2004:1261). www.lagrummet.se. Åtkomst [2007-03-29] 
24 Svensk Biblioteksförening. www.sab.se. Åtkomst [2007-03-28] 
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men behöver inte ge avkall på bibliotekets traditionella funktioner som fria 
bildningsinstitutioner, kulturinstitutioner och mötesplatser.25 
 

1.3 Problemformulering  
Det har gått ungefär femton år sedan Vestheims samt Anderssons och Skot-Hansens 
undersökningar publicerades. Texterna behandlar norska och danska förhållanden, men 
dessa skiljer sig inte principiellt från svenska. Mot bakgrund av det som sagts 
inledningsvis, är jag intresserad av att undersöka vilken funktion eller vilka funktioner 
folkbiblioteket idag, en bit in på 2000-talet, har i det lokala samhället. Kort sagt: Vilken 
roll spelar folkbiblioteket i lokalsamhället? Folkbibliotekets överordnade uppgifter är, 
som vi har sett, uttryckta i bibliotekslagen. Folkbiblioteket skall främja läsning, 
upplysning, utbildning och kulturell verksamhet. Det skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter, liksom åt 
barn och ungdom.26 Men den enskilda kommunen och det enskilda biblioteket kan tolka 
bibliotekslagen på olika sätt, den innehåller inga normer eller konkreta direktiv för hur 
uppgifterna skall lösas. Det är upp till politikerna i kommunen och 
folkbiblioteksföreträdarna att själva bestämma vilka resurser de vill erbjuda och vilka 
aktiviteter som skall sättas igång.27  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka tre folkbibliotek belägna i tre olika kommuner för 
att ta reda på vilken roll dessa bibliotek spelar i det lokala samhället. Studiens 
övergripande frågeställning är således:  
 

• Vilken roll spelar studiens folkbibliotek i det lokala samhället?  
 

För att få en uppfattning om det ställs följande frågor:    
 

• Vilken position har folkbiblioteket i den lokala kulturpolitiken?  
• Vad karakteriserar verksamheten på folkbiblioteket, vilka aspekter prioriteras 

och varför? 
• Vilken är folkbiblioteks lokala profil?  
• Vilka samarbeten har folkbiblioteket och vilken betydelse har de för biblioteket?  
• På vilket sätt kan folkbiblioteket sägas utgöra en resurs i lokalsamhället? 

 
Det är viktigt att tillägga att avsikten med studien inte är att ställa upp någon måttstock 
för vad biblioteket bör erbjuda eller att det skulle vara bättre att göra på det ena eller 
andra sättet i verksamheten. Avsikten är inte heller att säga något om folkbibliotekets 
roll i lokalsamhället i absoluta termer. Tanken är snarare att med denna studie försöka 
se tendenser rörande folkbibliotekets roll i det lokala samhället.  

1.5 Begreppsdefinition – ”Det lokala samhället”  
Eftersom ordet samhälle kan användas i lite olika betydelser, är det relevant att mer 
ingående beskriva vad som avses med begreppet ”det lokala samhället” eller 
”lokalsamhälle”, vilka i den här studien är två sidor av samma mynt och används 
genomgående. ”Lokalsamhälle” är dels ett vetenskapligt analytiskt begrepp, dels en 
politiskt normativ term.  
                                                 
25 Almerud, Peter 2005. Biblioteksplaner – Från bibliotekslag till biblioteksplan, s. 10 
26 Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596, 8 § och 9 §. www.lagrummet.se. Åtkomst [2007-03-29] 
27 Andersson & Skot Hansen 1994, s. 248 
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Den här studien utgörs av tre fallstudier, jag undersöker tre folkbibliotek belägna i tre 
olika kommuner. En kommun är en geografiskt avgränsad, administrativ enhet som har 
egen styrelse och beskattningsrätt. Kommunen har ett stort antal uppgifter och har efter 
hand även tagit över flera av statens göromål. Det mesta av kommunalskatten används 
till skolor, äldreomsorg och socialomsorg. Kommunen fastlägger hur marken skall 
användas och ser till att det finns bostäder. Man har hand om räddningstjänsten, ser till 
att naturen skyddas och att alla medborgare i kommunen har el, vatten och avlopp. 
Dessutom stödjer kommunen idrott och kultur, till exempel bibliotek, tillsammans med 
annat som invånarna ägnar sig åt på fritiden. Med stöd av kommunallagen har invånarna 
i kommunen möjlighet, att i demokratiska former på den kommunala självstyrelsens 
grund, vårda sina intressen.28      
 
I rapporten Social hållbarhet i Gävleborgs län (2005) definierar Magdalena Berglin 
”lokalsamhälle” som det område där människors vardagsliv utspelas. Detta område kan 
variera i storlek beroende på geografi och sammanhang. ”Det lokala samhället” kan 
således vara en stad, en stadsdel, en mindre ort eller en bygd. Människor som bor i 
området skapar genom sina relationer till andra en egen position i lokalsamhället. 
Tillsammans skapar alla som bor och/eller är verksamma i det lokala samhället rutiner 
för samvaro som blir till sociala mönster.29 
 
På Nationalencyklopediens webbplats på Internet hänvisar Hans Lindfors till 
antropologen Robert Redfields klassiska definition av begreppet, som framförallt 
relateras till ett agrart samhälle. Karakteristiska drag som förknippas med 
”lokalsamhälle” är enligt Redfields definition distinkta gränser, litenhet, homogenitet 
och självförsörjning. Ytterligare drag som idag förknippas med begreppet är stabilitet, 
småskalighet, informell social kontroll, inre solidaritet, gruppsammanhållning och täta 
sociala nätverk.30 
 
En annan benämning för ”lokalsamhälle” är ”civilsamhälle” (efter engelskans civil 
society). I antologin Civilt samhälle kontra offentlig sektor (1995) framgår i en av 
artiklarna, skriven av Hans L. Zetterberg, att begreppet ”civilsamhälle” har haft olika 
betydelse genom historien och idag står för en icke-politisk del av samhället, det vill 
säga familje-, umgänges-, förenings-, gudstjänst- och fritt kulturliv. ”Det civila 
samhället har en broderskapsmoral som inte finns i marknadens sfär och en frivillighet 
som inte finns i statsmaktens sfär”.31   
 
Utifrån ovanstående definitioner av begreppet, kan man säga att ”det lokala samhället” 
utgörs av tre delar: en politiskt administrativ del, en geografisk del samt en social del. I 
den här studien tangeras samtliga delar av begreppet i min användning av det, men 
främst använder jag mig av begreppet med utgångspunkt i den politiskt administrativa 
delen, då jag avser att undersöka vilken roll studiens folkbibliotek spelar med ledning 
av de frågor som ställs och som redogjorts för i föregående avsnitt. Jag ämnar ta reda på 
något om rollen studiens folkbibliotek spelar med utgångspunkt i vilken position 
biblioteken har i den lokala kulturpolitiken, vad som karakteriserar 
biblioteksverksamheterna, vilka aspekter i verksamheterna som prioriteras och varför, 
vilka samarbeten folkbiblioteken har och vad de betyder för biblioteken och slutligen 

                                                 
28 Nationalencyklopedien 2008. www.ne.se. Åtkomst [2008-02-09] 
29 Berglin, Magdalena 2005. Social hållbarhet i Gävleborgs Län, s. 11. www.x.1st.se/Publikationer. 
Åtkomst [2008-02-10] 
30 Lindfors, Hans 2007. www.ne.se. Åtkomst [2007-02-25] 
31 Zetterberg, Hans L. (1995). Civilt samhälle kontra offentlig sektor, red. Lars Trägårdh, s. 69f 
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huruvida folkbiblioteken kan sägas utgöra en resurs. Mer om användningen av 
begreppet återkommer jag till längre fram. 
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2. Metod  
 
I följande kapitel redogörs för de tillvägagångssätt som praktiseras i studien. Här anges 
vad slags studie det handlar om, hur urval av studieobjekt gått till, vilka avgränsningar 
som gjorts, vilken typ av material som utgör underlag för studien, samt källkritiska 
aspekter av detsamma.  

2.1 Studieobjekt, urval och avgränsningar  
Diskussionen om folkbibliotekets roll är ett vidsträckt ämne. När man som jag vill 
undersöka vilken roll folkbiblioteket spelar i det lokala samhället är ett angreppssätt att 
förlägga studien till ett eller flera folkbibliotek samt den eller de kommuner 
biblioteket/biblioteken är belägna i. Detta med utgångspunkt dels i de frågeställningar 
som presenterades i inledningskapitlet, dels i användningen av begreppet ”det lokala 
samhället” jag redogjorde för i samma kapitel. I Sveriges kommuner, som till antalet är 
290, finns ett eller flera folkbibliotek. I en studie av det här slaget finns vissa utrymmes 
och tidsmässiga begränsningar och därför är det knappast möjligt att undersöka landets 
samtliga folkbibliotek för att kunna säga något om folkbibliotekets roll i lokalsamhället.  
 
Därmed är jag nödgad att avgränsa studien till ett specificerat antal folkbibliotek och 
kommuner. En studie som är avgränsad till ett antal specifika miljöer och detaljerad till 
sin karaktär benämns fallstudie och är en datainsamlingsmetod inom bland annat 
samhällsvetenskaplig forskning. Benämningen fallstudie avser ofta studier av individer 
och mindre grupper, men används även vid studier av exempelvis en organisation eller 
ett samhälle.32 Denna undersökningsdesign passar således till en studie av det här slaget, 
där intresset är riktat mot att ta reda på något om folkbibliotekets roll i det lokala 
samhället.  
 
I kvalitativa forskningsansatser, som den här, ligger fokus vid att förstå innebörden av 
den företeelse som studeras och att nå kunskap i hur alla delarna i företeelsen fungerar 
för att bilda en helhet. I boken Fallstudien som forskningsmetod (1994) anges att 
fallstudiemetodens enastående styrka är dess förmåga att hantera många olika typer av 
empiriskt material såsom dokument, artefakter, intervjuer och observationer.33 
Kvalitativa fallstudier inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning.34 En 
fallstudieforskare samlar in så mycket information som möjligt i syfte att formulera en 
tolkning av den företeelse som undersöks.35  
 
Oberoende av vilket intresseområde fallstudien är inriktad på, kan man även beskriva en 
fallundersökning utifrån hur slutrapporten ser ut. Resultatet av en fallstudie kan primärt 
vara beskrivande, tolkande eller värderande. En beskrivande eller deskriptiv fallstudie 
är en som presenterar en redogörelse av den företeelse som studeras. I en tolkande 
fallstudie används den deskriptiva informationen för att utveckla begreppsliga 
kategorier eller för att belysa, stödja eller ifrågasätta teoretiska förutsättningar man 
ansett vara riktiga före insamlingen av information. Värderande fallstudier innefattar 
beskrivning, förklaring och bedömning.36 Samtidigt som en del fallstudier är rent 
deskriptiva, innehåller de flesta en kombination av beskrivning och tolkning eller av 
beskrivning och värdering.37 
                                                 
32 Nationalencyklopedien 2008. www.ne.se. Åtkomst [2008-03-15]  
33 Merriam, Sharan B 1994. Fallstudien som forskningsmetod, s. 23 
34 Ibid., s. 25 
35 Ibid., s. 41 
36 Ibid., s. 40ff 
37 Ibid., s. 43 
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Jag har valt ut tre folkbibliotek belägna i tre olika kommuner med invånarantal om cirka 
7100-9300 invånare, således har jag valt att göra tre fallstudier. Anledningen till att jag 
valt att studera tre fall är dels att jag är angelägen om att nå ett bredare resultat än vad 
ett fall skulle ge, dels att jag i viss mån är intresserad av att se om fallen skiljer sig åt. 
Några generella slutsatser om vilken roll folkbiblioteket spelar i det lokala samhället 
kommer naturligtvis inte att kunna dras utifrån den här studien, till det är underlaget 
onekligen för litet. Intresset här är snarare att nå djupare kunskap om hur det förhåller 
sig i just de specifika fall som undersöks och på så sätt se tendenser rörande 
folkbibliotekets roll i lokalsamhället.  
 
Ett antal kriterium var avgörande vid valet av de folkbibliotek och kommuner som ingår 
i studien. Det första var att kommunen och biblioteket skulle ha en utarbetad 
biblioteksplan. Som angavs i studiens första kapitel, i avsnitten om bibliotekslagen och 
biblioteksplaner, så betraktas planer för biblioteksverksamheterna nödvändiga för en 
fortsatt positiv utveckling av biblioteken och medborgarnas tillgång till dem.38 En 
biblioteksplan är ett politiskt styrande dokument som bör innehålla en analys av det 
samlade biblioteksbehovet i en kommun samt åtgärder för hur dessa behov skall 
tillgodoses.39 Av dessa orsaker har jag i den här studien valt att undersöka 
biblioteksplaner, då de rimligen bör innehålla information om vad respektive kommun 
har för mål och strategier för sin biblioteksverksamhet. Förhoppningen är att dessa 
biblioteksplaner skall bidra med vägledning i min tolkning av vilken roll dessa 
folkbibliotek spelar i lokalsamhället. Alla kommuner runt om i landet har ännu inte 
utarbetat någon biblioteksplan, faktum är att sex av tio kommuner fortfarande saknar en 
sådan.40 Svensk Biblioteksförening har på sin webbplats på Internet gjort en 
kartläggning över landets samtliga kommuner, där det framgår vilka kommuner som 
färdigställt en biblioteksplan. Där fick jag således vägledning i valen av de tre 
studieobjekten i min studie.  
 
Ett annat kriterium vid valet av folkbibliotek var att de skulle vara belägna i mindre 
kommuner, detta för att enklare åstadkomma en någorlunda sammanhållen och 
överblickbar bild av kommunen i sin helhet och därmed bibliotekets roll i det lokala 
samhället. När man gör en undersökning där fler än ett fall ingår, ligger det lite i sakens 
natur att någon form av jämförelse fallen emellan äger rum. För att någon form av 
jämförelse skulle kunna äga rum, var det relevant att kommunerna i denna studie skulle 
vara förhållandevis jämnstora till invånarantal. Av betydelse var även att biblioteken 
skulle vara belägna inom rimligt geografiskt avstånd, för att fältstudier skulle vara 
genomförbara.  
 
Materialet till den empiriska undersökningen i den här studien utgörs av dokument och 
intervjuer, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt. Intervjuerna som utförs är gjorda 
med bibliotekschefer och kommunpolitiker. En annan viktig aktörsgrupp i fråga om 
folkbibliotekets roll, är biblioteksanvändarna. Inom ramen för en studie av den här 
omfattningen, har jag gjort bedömningen att utrymmet inte räcker till för att ta med även 
denna grupp. Är dock medveten om att ett inkluderande av användarnas uppfattningar 
sannolikt hade bidragit till en än mer nyanserad bild av de undersökta folkbibliotekens 
roll i det lokala samhället. Nu har jag emellertid valt att begränsa mig till att undersöka 
vart folkbiblioteken befinner sig organisatoriskt i den lokala kulturpolitiken, hur 

                                                 
38 Forslund 2003, s. 107 
39 Svensk Biblioteksförening. www.sab.se. Åtkomst [2007-03-28]  
40 Zorn, Henriette 2007. “Sex av tio kommuner fortfarande utan biblioteksplan”. Biblioteksbladet, nr. 
9:2007, s. 6  
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folkbiblioteken profilerar sig genom sin verksamhet, samt vilka samarbeten som finns 
för att förstå vilken roll folkbiblioteket spelar. Därför söker jag svar rörande 
folkbibliotekets roll i det lokala samhället i biblioteksföreträdares och 
kommunpolitikers uppfattningar. 

2.2 Tillvägagångssätt vid insamling av material  
Kvalitativ forskning rymmer ett flertal olikartade metoder. I boken 
Samhällsvetenskapliga metoder (2002) anges att fallstudier ofta kan inbegripa 
tillämpning av både kvalitativa och kvantitativa metoder, men att fallstudier oftast 
förknippas med kvalitativ forskning.41 Några av de viktigaste metoderna inom kvalitativ 
forskning är observation, kvalitativa intervjuer, samt insamling och analys av texter och 
dokument.42 En annan vanlig metod inom samhällsvetenskaplig forskning är enkäter, 
som räknas in i kvantitativ forskning.43 
 
I boken Introduktion till forskningsmetodik (2000) pratar man om två huvudsakliga 
typer av observationer – deltagande och ostrukturerad observation. Deltagande 
observation handlar om att forskaren lär sig leva i och förstå en ny omgivning. 
Ostrukturerad observation kan vara bra då man vill generera hypoteser. Båda typerna tar 
mycket tid i anspråk. Observation är en metod som kan ge information om individers 
och gruppers erfarenheter som det är svårt att få fram med ledning av andra 
tillvägagångssätt. Intervjuer ger viktig information, men de återspeglar enbart vad olika 
personer anser, inte vad som faktiskt sker.44 I en studie om folkbibliotekets roll i det 
lokala samhället kan observation vara en kompletterande metod till andra metoder, för 
att ur flera perspektiv nå kunskap om vilken roll folkbiblioteket spelar. I den här studien 
företas fältstudier vari ett visst mått av observation ingår. Dock inte i tillräcklig 
omfattning för att observation kan sägas utgöra en metod i studien.  
 
För att samla in en viss typ av information på ett snabbt och förhållandevis billigt sätt, 
är enkät en bra metod.45 I en studie om folkbibliotekets roll i det lokala samhället skulle 
enkäter kunna vara en användbar metod. Fördelarna med enkäter är även att de inte 
medför någon intervjuareffekt och att de lättare kan anpassas efter respondenternas 
behov, eftersom de kan bevaras då respondenterna har tid och möjlighet till det.46 Några 
av nackdelarna med enkäter är att uppföljnings- och sonderingsfrågor är uteslutna. Vid 
användningen av en enkät kan man inte ställa uppföljningsfrågor för att få respondenten 
att fördjupa sina svar. Alla frågor passar inte i enkät och man kan inte med säkerhet veta 
vem som verkligen besvarar enkätfrågorna. I enkäter kan man inte heller samla in 
tilläggsinformation och det är svårt att ställa många frågor.47 Som jag tidigare i detta 
kapitel varit inne på, är diskussionen om folkbibliotekets roll ett vidsträckt ämne. För att 
bilda mig en uppfattning om vilken roll folkbiblioteken i studien spelar i det lokala 
samhället, anser jag det nödvändigt med en metod som ger flerfaldigare och mer 
ingående information än vad enkäter skulle kunna göra. 
 
Valet av metoder för insamling av material till den här studien har fallit på, som kort 
omnämndes i föregående avsnitt, intervjuer samt insamling av dokument. Jag har efter 

                                                 
41 Bryman, Alan 2002. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 65 
42 Ibid., s. 251 
43 Ibid., s. 145 
44 Bell, Judith 2000. Introduktion till forskningsmetodik, s. 137f 
45 Ibid., s. 103 
46 Bryman 2002, s. 146f 
47 Ibid., s. 147f 



 

12 

nogsamt övervägande konstaterat att det är dessa metoder som ger den information jag 
behöver. Motivering till varför följer nedan. 
 
Intervju är en bruklig metod för att samla in kvalitativ information. I kvalitativa 
fallstudier är det avgörande syftet med intervjuer att få fram de kvalitativa data som 
behövs för att skapa en förståelse av den företeelse man studerar. Intervjuaren vill ta 
reda på vad någon annan vet, tycker eller på det hela taget tänker på. När man inte kan 
observera handlingar eller sätt varpå människor tolkar sin omvärld, måste man fråga 
dem om detta, det vill säga intervjua dem. Intervju är även den bästa metoden när man 
skall utföra studier under en förhållandevis kort tidsperiod,48 vilket det är fråga om i den 
här typen av studie. För att ta reda på vilken typ av intervju man skall använda bör man 
ta ställning till vilken grad av struktur man vill ha. Intervjuer med en mycket fast 
struktur som nästan påminner om en enkät, hamnar på ena kanten. Öppna och 
samtalsliknande intervjuer hamnar på den andra kanten.49 I den här studien har jag valt 
att använda mig av det sistnämnda, således öppna och samtalsliknande intervjuer för att 
komma åt intervjupersonernas sätt att se på ämnet för studien. Intervjuerna var ändå 
delvis strukturerade eftersom jag ville ha viss information från alla intervjupersoner. 
Därmed styrdes intervjuerna av ett antal frågor som skulle utforskas.  
 
En bra intervjuperson är en ”informant” – en person som känner till området men som 
även är i stånd att reflektera över det och i ord formulera för undersökaren vad det är 
som sker. Viktiga informanter kan i viss omfattning anta undersökarens perspektiv för 
att på så vis bli en vägvisare på ett obekant område. Ett sätt att få tag i dessa personer är 
att man börjar med att fråga en viss nyckelperson om vem som kan tänkas känna till 
saker om en viss fråga och därefter ber man denne om exempel på lämpliga personer att 
prata med.50 I var och en av de tre kommunerna har intervjuer med en bibliotekschef 
och en kommunpolitiker företagits, jag har alltså gjort sammanlagt sex intervjuer.  
Valen av bibliotekschefer föreföll enkla, då det finns endast en sådan tjänst i respektive 
kommun som ingår i studien. En första kontakt med bibliotekscheferna togs via e-post, 
där jag kortfattat presenterade studien och framförde min förfrågan om deltagande. Med 
bibliotekschefernas hjälp fick jag, i enlighet med mina önskemål, tips om en på orten 
verksam kommunpolitiker som jag kunde kontakta. Anledningen till att jag bad 
bibliotekscheferna om råd vid valen av politiker var att jag är intresserad av att göra 
intervjuer med politiker som är insatta i kultur- och biblioteksfrågor, i förhoppningen att 
få fyllig information om deras uppfattning i frågan om bibliotekets roll. Jag ansåg det 
sannolikt att bibliotekscheferna kände till några på orten kulturpolitiskt verksamma 
politiker och upplevde förtroende inför bibliotekschefernas vägledning vid valen. Som 
jag har varit inne på tidigare är kommunerna som ingår i studien relativt små till storlek. 
Hade jag på egen hand gjort valen av kommunpolitiker att intervjua, hade valen med 
viss trolighet fallit på desamma som valdes med hjälp av bibliotekscheferna, även om 
det inte kan sägas alldeles säkert.   
 
Samtliga tillfrågade bibliotekschefer och kommunpolitiker hade den stora vänligheten 
att omgående tacka ja till att delta i studien. I samband med intervjuerna besökte jag 
samtliga folkbibliotek som ingår i studien. Vid varje besök fick jag en kortare 
rundvisning i bibliotekens lokaler och fick på det sättet ett överskådligt intryck av 
biblioteksmiljön. Merparten av intervjuerna genomfördes således på plats, det vill säga 
på de orter folkbiblioteken är lokaliserade. En intervju utfördes per telefon. De 
intervjuer som genomfördes på plats, spelades in på band och transkriberades senare, 
                                                 
48 Merriam 1994, s. 86f 
49 Ibid., s. 87 
50 Ibid., s. 90f 
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detta för att underlätta analysen av det som sagts. Vid intervjuerna nyttjades 
intervjuguider med tämligen strukturerade listor över de frågeställningar jag ville 
beröra.51 Intervjufrågorna har utarbetats i enlighet med studiens syfte och 
frågeställningar. Intervjupersonerna hade dock stor frihet att utforma svaren på sitt eget 
sätt. Även frågor som inte ingick i intervjuguiden ställdes i anknytning till det 
intervjupersonerna sade. Att sammanställa en lista över vilka frågor som skall ställas i 
en studie fyller två funktioner. Det är dels ett sätt att översätta studiens mål till specifika 
termer, dels är det ett sätt att motivera intervjupersonerna att dela med sig av sin 
kunskap om den företeelse som studeras.52 
 
Insamlingen av de dokument som används i studien har skett på olika sätt. Eftersom 
urvalen av studieobjekt delvis gjordes med utgångspunkt i att biblioteken skulle ha en 
utarbetad biblioteksplan, började jag mitt sökande på Svensk Biblioteksförenings 
webbplats på Internet. Via deras kartläggning över landets kommuner fick jag vetskap 
om vilka kommuner som färdigställt en plan för biblioteksverksamheten och kunde där 
även komma över de biblioteksplaner som blev aktuella i fulltextformat via länkar som 
finns på föreningens webbplats. Eftersom det är upp till kommunerna själva att utforma 
biblioteksplanerna, så ser de olika ut till innehåll och form från kommun till kommun. 
En del planer är detaljerade samtidigt som andra är mer översiktliga i sin utformning. I 
genomgången av vart och ett av de fall som undersöks i den här studien har jag i olika 
grad baserat texten på biblioteksplaner och intervjuer utifrån hur mycket information 
som utvunnits ur respektive tillvägagångssätt.  
 
Kommuner producerar många dokument och lämnar ifrån sig massor av information 
som kan vara till nytta för en samhällsforskare. Dessa är offentligt tillgängliga, till 
exempel årsberättelser, måldokument, pressmeddelanden, annonser, PR-material i tryckt 
form och på Internet.53 Likaså är mötesprotokoll, PM och korrespondens med personer 
utanför kommunen offentliga. En fördel som ofta framhålls när det gäller dokument är 
att de är av icke-reaktivt slag, vilket innebär att man i stort sett kan bortse från 
påverkanseffekter som en begräsning av validiteten hos dessa data, eftersom de inte 
skapats i något specifikt forskningssyfte.54 
 
Den här typen av information är av stor vikt vid genomförandet av fallstudier av 
kommuner och där metoder som kvalitativa intervjuer används.55 Textanalys och 
intervju kompletterar varandra i studien. Andra typer av dokument som, förutom 
biblioteksplanerna, varit nödvändiga för genomförandet av den här studien har jag dels 
tagit emot vid fältstudiebesöken, dels nått via kommunernas webbplatser på Internet. 
Det handlar om årsredovisningar för 2005 och 2006, beskrivningar av kommunerna, 
framåtblickande planer för den kommunala verksamheten i stort, samt dokument 
avseende kultur- och biblioteksverksamheterna i kommunerna till exempel reglementen, 
planlagda målsättningar och detaljerade verksamhetsberättelser avseende kommunernas 
kulturverksamheter där folkbiblioteket ingår.  
 
I samband med bedömning av källmaterial, finns det ett antal frågor som bör 
observeras. Källkritiska aspekter är något som tas upp i boken Närhet och distans – 
Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (1999). Där anges att källor kan ha normativt 
(värderande) eller deskriptivt (beskrivande) syfte. Vill man ta reda på vilka synpunkter, 

                                                 
51 Se bilaga nr. 1 och 2 
52 Merriam 1994, s. 93 
53 Bryman 2002, s. 361f 
54 Ibid., s. 357 
55 Ibid., s. 363 
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tankar, fordringar och målsättningar aktörerna har, ger normativa källor den bästa 
bilden. De flesta källor innehåller en blandning av normativa och deskriptiva inslag, där 
värderingar ofta är inbakade i beskrivningen. Vissa källor är dock relativt renodlat det 
ena eller det andra. Lagar och föreskrifter är normativa, medan offentlig statistik är 
deskriptiv.56 Det källmaterial som ingår i den här studien får nog sägas innehålla en 
blandning av normativa och deskriptiva inslag. Intervjuerna, där intervjupersonernas 
uppfattningar efterfrågas, får till övervägande del betraktas som normativa. Samtidigt 
har intervjupersonerna beskrivit sakförhållanden, som då får betraktas som deskriptiva. 
Detsamma som gäller för intervjuerna, gäller även de typer av dokument som innehåller 
målbeskrivningar för kultur- och biblioteksverksamheterna i kommunerna, likaså 
utvärderingar av kulturarrangemang. Kommunernas årsredovisningar samt de 
verksamhetsberättelser som innehåller en mer detaljerad redogörelse för 
kulturverksamheten i kommunen, kan till övervägande del beskrivas som deskriptiva, 
eftersom de rymmer stora delar statistik.  
 
Hur materialet i denna studie har bearbetats, det vill säga förfaringssätt vid analys och 
tolkning av materialet, återkommer jag mer ingående till i nästa kapitel: ”3 Teoretisk 
ram för analys och tolkning.”   

2.3 Reflektioner kring förfaringssätt åsyftande metod  
Kvalitativ forskning genererar ofta stora mängder data. Ett problem som dykt upp i 
samband med bearbetningen av materialet och som är tämligen vanligt i samband med 
kvalitativa undersökningar, är svårigheten att utelämna stora delar av den datamängd 
som insamlats och analyserats.57 Stort arbete har lagts ned på insamling och bearbetning 
av materialet, mycket intressant information har utvunnits ur det. De omfångsmässiga 
ramarna för den här typen av studie utgör dock en begränsning för hur mycket som kan 
tas med i redovisningen. Därför har jag använt frågeställningarna, analysmodellen, samt 
valda delar ur folkbibliotekens styrdokument och tidigare forskning, som 
utgångspunkter och inriktat presentationen av resultatet utifrån dem. Som i så många 
andra sammanhang, handlar det alltså här om att prioritera, att göra ett val. 

2.4 Etiska ställningstaganden  
Det finns ett antal etiska aspekter att ta ställning till i samband med genomförandet av 
en kvalitativ studie som denna. Som forskare är man själv det primära instrumentet för 
insamling av information. Informationen filtreras genom mina värderingar och de 
teoretiska utgångspunkter jag valt att använda. Det är jag själv som måste ta ställning 
till frågor som handlar om att avgöra vad som är viktigt eller inte och vad som skall 
uppmärksammas eller inte. Därmed finns det en risk att man som forskare mer eller 
mindre medvetet utesluter information som på något sätt strider mot ens egna 
uppfattningar. Detta kan man dock stävja genom att sträva efter att ge en så riktig bild 
som möjligt, att efter bästa förmåga förklara i studien hur man gått tillväga, samt att i 
studien ge tillräckligt med information för att läsaren skall kunna bilda sig en egen 
uppfattning.58  
 
Samtliga studieobjekt som ingår i studien, intervjupersoner, folkbibliotek och 
kommuner, har anonymiserats. I fokus för studien ligger att diskutera bibliotekens roll i 
det lokala samhället, vilket inte med nödvändighet innebär att de fall som ingår i studien 
behöver anges med sina specifika benämningar. I den här studien presenteras och 

                                                 
56 Repstad 1999, s. 89 
57 Bryman 2001, s. 462 
58 Merriam 1994, s. 192 
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diskuteras de tre undersökta fallens beskaffenheter så långt, att det går att diskutera 
vilken roll folkbiblioteket spelar. Däremot utesluts särskilda detaljer såsom exempelvis 
kommunnamn, ortnamn samt intervjupersonernas namn. I fallstudier kan det vara svårt 
att helt skydda identiteten när det gäller vilka fall det rör sig om.59 Jag har lagt ned stor 
möda på att ordna detta på ett riktigt sätt. Fullständig anonymitet är dock svårt att 
säkerställa. Den som vill och lägger ned stor ansträngning vid att finna vilka fall det rör 
sig om, kan antagligen göra det.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Ibid., s. 193 
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3. Teoretisk ram för analys och tolkning  
 
I det här kapitlet presenteras och beskrivs de teoretiska utgångspunkter som används för 
att analysera och tolka det insamlade material som ingår i studien. Kapitlet avslutas med 
en redogörelse för hur de teoretiska utgångspunkterna tillämpas.  

3.1 Om val av teori 
Under hela min studietid vid Bibliotekshögskolan har jag närt ett särskilt intresse för 
folkbibliotekets roll ur ett samhällsperspektiv. Det stod tidigt klart att ämnet för 
magisteruppsatsen skulle vara just detta. I samband med att jag kom i kontakt med och 
läst Anderssons och Skot-Hansens studie Det lokale bibliotek –afvikling eller udvikling 
(1994), som jag hänvisade till i kapitel ett, fick jag inspiration och uppslag till de 
metodologiska och särskilt teoretiska utgångspunkter som jag använder mig av i denna 
studie.  
 
I Anderssons och Skot-Hansens studie, som handlar om folkbibliotekets roll i det lokala 
samhället, använder författarna sig av en analysmodell över det lokala folkbibliotekets 
profil, som ett hjälpmedel för att beskriva folkbibliotekets profil i lokalsamhället och till 
att diskutera vilka aspekter av bibliotekets verksamhet man vill prioritera i det enskilda 
samhället. Då ämnet för min studie är detsamma som i delar av Anderssons och Skot-
Hansens undersökning, anser jag denna modell vara väl lämpad som en teoretisk ram 
för och som ett teoretiskt verktyg i analysen av det material som samlats in i avsikt att ta 
reda på vilken roll de folkbibliotek som ingår i studien spelar i respektive lokalsamhälle. 
Mer information om deras undersökning återkommer jag till i litteraturgenomgången 
längre fram.        

3.2 Modell över folkbibliotekets profil i det lokala samhället 
Som jag tidigare varit inne på i inledningskapitlet, menar Andersson och Skot-Hansen 
att folkbiblioteken sedan 1990-talets identitetskris getts en möjlighet att revidera sin 
verksamhet och bygga upp en ny lokal identitet. Genom att i högre grad definiera sig i 
förhållande till biblioteksanvändarna och det lokala samhället, har folkbiblioteken fått 
ett mer aktivt uppdrag och kan på så sätt bli en resurs i samhället i högre grad än 
tidigare.60 Andersson och Skot-Hansen utarbetade en modell över det lokala 
folkbibliotekets profil, en modell som verkar med att biblioteket har fyra 
huvudfunktioner: kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och 
socialcentrum. Författarna menar att biblioteken bör, med hänsyn tagen till det samhälle 
det är en del av, profilera sig i förhållande till dessa områden.61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 10 
61 Ibid., s. 15 
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Av bilden nedan framgår hur de fyra huvudfunktionerna i modellen förhåller sig till 
varandra: 
 

  
 
Figur 1: Analysmodell för bibliotekets verksamhetsprofil i det lokala samhället (Andersson & Skot-
Hansen, 1994) 
 
Till sin karaktär är modellen schematisk. Funktionerna kan inte definieras helt entydigt 
och gränserna mellan dem är många gånger flytande. Andersson och Skot-Hansen 
menar att modellen mer skall ses som en ram för en diskussion snarare än en verklighet 
som inte kan uppmålas eller beskrivas precist. Dels överlappar funktionerna varandra, 
dels hänger bibliotekets profil samman med så många både interna och externa faktorer, 
att en definitiv profil inte kan åstadkommas.62 Men som överordnad modell kan den 
användas dels till att beskriva folkbibliotekets profil i lokalsamhället, dels till att 
diskutera vilka aspekter av bibliotekets verksamhet man vill prioritera i det enskilda 
samhället.63 Under följande rubriker kommer jag, att med hjälp av det som sägs i 
litteraturen, försöka definiera de funktioner som ingår i modellen. 

3.2.1 Biblioteket som kulturcentrum  
Med denna funktion kan folkbiblioteket definieras som ett rum för kulturella 
upplevelser och utveckling, menar Andersson och Skot-Hansen. Det innefattar en lång 
rad av olika verksamheter med kulturell prägel.64  
 
För det första tillhandahåller biblioteket en blandad uppsättning av medier i form av 
böcker, video- och DVD-filmer och CD-skivor för hemlån. Det är även vanligt 
förekommande att biblioteket anordnar kulturella arrangemang och utställningar av 
olika slag, ofta i samarbete med lokala föreningar och andra institutioner. 
Arrangemangen och utställningarna brukar med en samlande beteckning benämnas 
programverksamhet och denna riktar sig till barn, ungdom och vuxna i olika grad. Det 
kan röra sig om författarbesök, samtal om böcker, konstutställningar, utställningar där 
olika lokala föreningar presenterar sin verksamhet, utställningar med teman av 
allehanda slag, föreläsningar med olika inriktningar, sagostunder för barn och aktiviteter 

                                                 
62 Ibid., s. 245 
63 Ibid., s. 19 
64 Ibid. 
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för barn och ungdom under skollov. Dessa utgör endast exempel på de 
programverksamheter folkbiblioteket kan anordna. Det är upp till biblioteken själva, att 
i samråd med andra aktörer från olika områden, bestämma vilka aktiviteter som skall 
företas.65  
 
Folkbiblioteket kan även i mån av utrymme ställa möteslokaler och replokaler till 
förfogande.66 Det är även vanligt förkommande att bibliotek har en särskild del, stor 
eller liten, avsatt för material med innehåll rörande den lokala hembygden. Inom 
folkbibliotekets funktion som kulturcentrum är omvårdnaden och tillgängliggörandet av 
kulturarvet en viktig del.67   
 
De verksamheter som hör till folkbibliotekets funktion som kulturcentrum kan 
sammanfattas på följande sätt:  

- Hemlån av böcker, video- och DVD-filmer och CD-skivor 
- Programverksamhet i form av olika arrangemang som exempelvis 

författarbesök, samtal om böcker, utställningar, föreläsningar, sagostunder och 
skollovsaktiviteter 

- Mötes- och replokaler som ställs till förfogande 
- Bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet 

 
Då ovanstående verksamheter endast utgör exempel, kan säkerligen en lång rad andra 
läggas till dessa. Detsamma gäller för folkbibliotekets andra funktioner som 
exemplifieras här nedan.  

3.2.2 Biblioteket som kunskapscentrum 
Inom denna funktion kan folkbiblioteket definieras som ett rum för utbildning och 
upplysning, enligt Anderssons och Skot-Hansens definition.68 Folkbiblioteket utgör ett 
komplement till det formella utbildningsväsendet på samtliga nivåer och är en 
kunskapsbank med sitt omfattande mediebestånd. På biblioteket finns tillgång till 
Internet, databaser av olika slag, samt uppslagsverk. Man har även ofta särskilda 
studieplatser för den enskilda besökaren och för grupper.69   
 
Folkbiblioteket har i mångt och mycket en pedagogisk roll. Användarundervisning i 
informationssökning bedrivs, där man exempelvis lär ut hur mer omfattande 
informationssökningar kan göras. Folkbiblioteket samarbetar med den formella 
utbildningssektorn på olika sätt, framför allt med grundskolan. Man tar emot skolklasser 
för att introducera barnen i biblioteksanvändning.70  
 
På senare år har folkbiblioteket även kommit att fungera som en resurs för 
vuxenstuderande. Här bistår man studenterna exempelvis genom tillgängliggörande av 
kurslitteratur som man antingen har i det egna beståndet eller ordnar fram via fjärrlån 
från andra bibliotek. Det finns undersökningar som visar att studenter ofta vänder sig till 
det bibliotek som ligger närmast och som de känner till, då spelar det inte så stor roll 
vilken typ av bibliotek det är, säger Joacim Hansson i skriften Det lokala folkbiblioteket 
– förändringar under hundra år (2005).71  

                                                 
65 Ibid., s. 222ff  
66 Ibid., s. 19 
67 Ibid., s. 72 
68 Ibid., s. 19 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Hansson, Joacim 2005. Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år, s. 36 
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I folkbibliotekets funktion som kunskapscentrum stödjer biblioteket människor både i 
deras formella och personliga livslånga lärande. Här fungerar biblioteket som en plats 
dit man kommer för att öka sin kunskap, oavsett om det är i samband med formell 
utbildning eller i samband med eget lärande, menar Andersson och Skot-Hansen.72     
 
De verksamheter om ingår i folkbibliotekets funktion som kunskapscentrum kan 
exemplifieras och sammanfattas på följande sätt: 

- Ger tillgång till datorbaserad information samt uppslagsverk 
- Tillgång till studieplatser 
- Användarundervisning i informationssökning 
- Målinriktad biblioteksorientering för studerande  
- Bistår vuxenstuderande med kurslitteratur 

3.2.3 Biblioteket som informationscentrum 
Folkbibliotekets funktion som informationscentrum påminner en hel del om funktionen 
som kunskapscentrum. Men det går ändå att särskilja dessa funktioner, även om det är 
så att samtliga funktioner överlappar varandra. Biblioteket som informationscentrum 
kan definieras som ett rum för information till såväl offentligheten som den 
målinriktade biblioteksanvändaren, säger Andersson och Skot-Hansen.73  
 
Funktionen avser främst inhämtning av information för konkret bruk.  Här ingår 
referensservice, samhällsinformation, samt informationsservice till turister och det 
lokala näringslivet, enligt Andersson och Skot-Hansen.74 Folkbiblioteket tillhandahåller 
olika typer av teknologiska hjälpmedel i sökandet och hanterandet av information. Det 
handlar om datorer, skrivare, skanner och kopieringsapparatur. Här ingår 
Internetuppkoppling samt tillgång till referens- och fulltext databaser.75 Biblioteket 
handhar även information som rör olika typer av samhällsfrågor på såväl internationell, 
som på nationell och lokal nivå.76  
 
En ytterligare verksamhet inom funktionen som informationscentrum är att 
folkbiblioteket kan ha hand om turistinformation,77 detta mycket tack vare bibliotekets 
eget arbete och samarbete med externa aktörer på kulturområdet. Biblioteket har ofta 
broschyrer, kartor och annat tryckt informationsmaterial som informerar om exempelvis 
sevärdheter som finns runt om i kommunen. Informationsservice till det lokala 
näringslivet kan också räknas in under denna funktion.78 
 
De verksamheter som ingår i folkbibliotekets funktion som informationscentrum kan 
exemplifieras och sammanfattas som följer:  

- Innehavande av referensservice  
- Samhällsinformation på global, nationell och lokal nivå 
- Tillgängliggörande av teknologiska hjälpmedel såsom datorer, skrivare, skanner, 

kopieringsapparatur (här ingår tillgång till Internet och databaser) 
- Turistinformation  
- Informationsservice till näringslivet 
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3.2.4 Biblioteket som socialcentrum 
Till funktionen hör att biblioteket tillhandahåller en miljö för människor att uppehålla 
sig i, biblioteket fungerar i detta avseende som en mötesplats i det offentliga rummet. I 
bibliotekets funktion som socialcentrum ingår att skapa möjligheter till möten mellan 
människor. Hit kan man komma för en stunds rekreation, utan att behöva ha något 
egentligt ärende. Man kan sitta ner och läsa en dagstidning eller en bok, spela spel, ta en 
kopp kaffe, man kan umgås och läsa tillsammans med sina barn eller bara botanisera 
bland hyllorna. Med denna funktion kan folkbiblioteket definieras som ett rum för 
vardagens sociala liv, enligt Andersson och Skot-Hansen.79  
 
Här ingår även bibliotekets verksamhet för att vara ett mångkulturellt rum. Biblioteket 
kan fungera som en resurs för invandrare att finna information på det egna språket. 
Bibliotekens bestånd innefattar medier såväl på svenska som på andra språk. En 
ytterligare mening med denna funktion är att kombinera vardagsrelaterade aktiviteter 
med användningen av bibliotekets bestånd. Det kan exempelvis handla om, att i 
samband med rådgivning eller konsumentupplysning demonstrera de digitala och 
fysiska hjälpmedel som biblioteket kan erbjuda i dessa ärenden, enligt Hansson.80  
 
På biblioteken finns dessutom medier som är särskilt anpassade till personer med olika 
slags funktionshinder. Det kan exempelvis röra sig om talböcker och taltidningar. 
Många folkbibliotek bedriver uppsökande verksamhet. Syftet med den är att nå dem 
som inte själva kan komma till biblioteket av en eller annan anledning.81  
 
De verksamheter som ingår i folkbibliotekets funktion som socialcentrum kan 
exemplifieras och sammanfattas som följer: 

- Tillhandahållande av en plats för rekreation och möten mellan människor 
- Rådgivning och konsumentupplysning  
- Tillgängliggörande av olika slags medier på svenska och på andra språk 
- Uppsökande verksamhet för dem som inte kan komma till biblioteket  
- Specialanpassade medier för människor med funktionshinder  

3.3 Tillämpning av teori   
Som jag tidigare varit inne på, kan Anderssons och Skot-Hansens modell över det 
lokala biblioteket användas dels till att beskriva folkbibliotekets profil i lokalsamhället, 
dels till att diskutera vilka aspekter av verksamheten som prioriteras i det enskilda 
samhället.82 I arbetet med den här studien bestämde jag mig tidigt för att i analys och 
tolkning använda Anderssons och Skot- Hansens modell. Det innebär att jag redan från 
början vid läsning av det material som utgör grunden för själva undersökningen, filtrerat 
innehållet tematiskt i enlighet med ovanstående fyra huvudfunktioner som ingår i 
modellen över bibliotekets profil i det lokala samhället.  
 
Det tillvägagångssätt som används för att analysera och tolka materialet i den här 
studien kan med en övergripande beteckning benämnas kvalitativ innehållsanalys av 
hermeneutisk art. En kvalitativt inriktad innehållsanalys inkluderar ett letande efter 
olika teman i det material som analyseras, vilket framgår i boken Samhällsvetenskapliga 
metoder (2002).83 En kvalitativt inriktad innehållsanalys kan vara av hermeneutisk art. 
Hermeneutik handlar om tolkning och är något som behandlas i boken Närhet och 
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distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (1999). Där framgår att 
tolkningsprocessen brukar beskrivas som en ”hermeneutisk spiral”, vilket innebär att 
man växlar mellan uppfattning av helhet respektive del. Denna spiralrörelse gör en 
kontinuerlig fördjupning av meningsförståelsen möjlig.84 
 
Analys av materialet, intervjuutskrifterna och dokumenten, görs dels med utgångspunkt 
i studiens frågeställningar, dels med utgångspunkt i analysmodellen över det lokala 
folkbibliotekets profil. Sammantaget utgör dessa enheter de olika teman som materialet 
bearbetas utifrån. Intervjuutskrifterna och dokumenten har gåtts igenom flera gånger. 
Jag har växlat mellan att läsa texterna i sin helhet och att läsa delar av dem. Därpå har 
jag gått tillbaka till de delar i texterna som har beröringspunkter med de teman jag 
arbetat med utgångspunkt i. På det sättet bearbetar jag texternas innehåll och de olika 
temana får ett mer konkret innehåll i texterna.  
 
I en kvalitativ forskningsprocess går de olika faserna, analys och tolkning, ofta in i 
varandra.85 Så är fallet även i denna studie. Samtidigt som frågeställningar och teoretisk 
analysmodell fungerar som ett verktyg i att analysera materialet, fungerar de även som 
utgångspunkt för tolkning och diskussion av resultaten. Detsamma gäller även för 
genomgången av de styrdokument folkbiblioteken har att förhålla sig till samt utvalda 
delar av det som tagits upp i litteraturgenomgången, även om den främst fungerar som 
en presentation av tidigare forskning samt riktlinjer för folkbiblioteksverksamheten, för 
att sätta in denna studie i ett sammanhang.   

3.4 Reflektioner kring förfaringssätt åsyftande analys och tolkning 
Att göra en tolkning innebär att man gör ett försök att utläsa och uttrycka innebörden av 
något. Varje tolkning utgår från en förförståelse. Därför är tolkningar aldrig absolut 
objektiva, utan åtföljs av en förväntan. Mer eller mindre medvetet bär jag med mig 
värderingar och föreställningar som formar mitt sätt att göra tolkningar. Således är det 
viktigt att framhålla att de tolkningar som görs i den här studien inte med nödvändighet 
behöver vara de enda riktiga. Det ligger i sakens natur att någon annan, med andra 
värderingar och föreställningar, skulle kunna göra en annan tolkning. Ett grundläggande 
syfte i all forskning är att åstadkomma hållbara och giltiga resultat. Tre begrepp som 
brukar användas i samband med bedömning av en undersöknings kvalitet är inre och 
yttre validitet samt reliabilitet, vilket framgår av boken Fallstudien som 
forskningsmetod (1994). Något förenklat handlar inre validitet om i vilken mån 
resultatet stämmer överens med verkligheten, yttre validitet handlar om den 
utsträckning i vilken resultaten från en undersökning är tillämpliga även i andra 
situationer än den undersökta och reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultaten 
kan upprepas.86  
 
Det råder olika uppfattningar om i vilken utsträckning dessa kriterier är relevanta i 
kvalitativa undersökningar vars huvudsakliga fokus är förståelse och tolkning av 
företeelser. Att av en kvalitativ undersökning avgöra huruvida resultatet stämmer 
överens med verkligheten, kan vara svårt med tanke på att den kunskapsteoretiska 
uppfattningen inom kvalitativ forskning i grunden präglas av ett tolkningssynsätt. Ett 
alternativt sätt att avgöra giltigheten av en kvalitativ undersökning kan handla om att se 
huruvida man verkligen gör det man säger sig göra.87  
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Reliabilitet är ett besvärligt begrepp inom samhällsvetenskaplig forskning, eftersom 
människans beteende inte är statiskt utan föränderligt.88 Följaktligen är det 
problematiskt att upprepa en kvalitativ studie av det här slaget i syfte att framkalla 
samma resultat. Kvalitativ forskning strävar ändå inte efter att isolera lagar för 
människans beteende. Den söker hellre att beskriva och förklara världen med 
utgångspunkt i hur de människor som lever i den uppfattar den. Då det finns en 
mångfald olika tolkningar av skeenden, finns det inte heller några bestämda 
referenspunkter att utgå från för att upprepade gånger mäta en företeelse.89 Det finns 
trots allt sätt att stärka reliabiliteten i resultaten. Det kan bland annat göras dels genom 
att man klargör vilka utgångspunkter och teoretiska perspektiv som styrt studien, dels 
genom att man noggrant beskriver hur studien genomfördes och hur man nått fram till 
de slutsatser som dras med utgångspunkt i den tillgängliga informationen.90     
 
Vad kan slutligen sägas om yttre validitet i samband med en kvalitativ undersökning 
som inkluderar tre fallstudier? Fallstudier behöver inte med nödvändighet innebära att 
fallen är unika. Man kan ofta göra en åtminstone grov och subjektiv uppskattning av hur 
representativa resultaten av fallstudierna är. Någon sådan värdering kommer dock inte 
att göras här, eftersom det inte motsvarar fokus i studien. I fokus är snarare att 
undersöka folkbibliotekets roll i tre lokalsamhällen, med utgångspunkt i föreställningen 
att det enskilda biblioteket skapar sitt utbud i förhållande till det lokala samhälle det är 
en del av. Således kommer inte några generella slutsatser om vilken roll folkbibliotek 
spelar i det lokala samhället att kunna dras utifrån den här studien, till det är underlaget 
onekligen för litet. Intresset här är snarare att nå djupare kunskap om hur det förhåller 
sig i just de specifika fall som undersöks och på så sätt se tendenser rörande 
folkbibliotekets roll i lokalsamhället. 
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4. Litteraturgenomgång   
  
I följande kapitel redogörs för den litteratur som på olika sätt anses vara tillämpbar i den 
här studien. Kapitlet behandlar folkbibliotekets roll historiskt sett, rollen idag, samt 
bibliotekets funktion för demokratin. Kapitlet avslutas med en kommentar till 
forskningsexemplen.  

4.1 Tidigare forskning   
Det finns en rad undersökningar som behandlar folkbibliotekets roll i samhället och som 
utgjort inspirationskällor till den här studien. En del av dessa kommer från Sverige och 
en del av dem kommer från våra nordiska grannländer, framför allt Norge och 
Danmark. Eftersom den kulturpolitiska utvecklingen sett ut på ett väsentligen likartat 
sätt i stora delar av Norden, kan dessa resonemang i regel överföras på svenska 
förhållanden.  
 
Den litteratur jag valt att ta med är olikartad såtillvida att en del bidrag är strikt 
vetenskaplig till sin karaktär, medan en del bidrag är av mer debattartad natur.  Samtliga 
är enligt min uppfattning betydelsefulla bidrag till diskussionen om folkbibliotekets 
samhälleliga roll. Jag kommer här att främst referera från litteraturen, utifrån de urval 
jag gjort, för att längre fram i framställningen återknyta till den på olika sätt och i olika 
utsträckning. Men avsnittet fungerar främst som en presentation av litteratur i ämnet för 
att placera denna studie i ett sammanhang.   

4.1.1 Folkbibliotekets roll ur ett historiskt perspektiv 
Joacim Hansson, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, har skrivit essän 
Det lokala folkbiblioteket – Förändringar under hundra år (2005). I skriften tecknar 
Hansson en bild av folkbibliotekets roll i det lokala samhället. Utgångspunkten för 
resonemangen är synen på folkbiblioteket som en central folkbildningsinstitution, där 
ideal som individuell och kollektiv bildning kan förverkligas i en kulturellt stimulerande 
miljö.91  
 
Det råder en aning skilda uppfattningar om när man kan säga att de första 
folkbiblioteken uppträder i Sverige. Hansson menar att det beror lite på vad man lägger 
i begreppet folkbibliotek. En reguljär biblioteksverksamhet med avsikt att sprida 
litteratur till ett bredare lager i befolkningen kan spåras tillbaka till enstaka kyrkliga 
initiativ i anknytning till bokspridning bland allmogen redan i slutet av 1700-talet. 
Folkskolestadgan 1842 främjade också biblioteksverksamhet, vilket vägledde till 
grundandet av sockenbibliotek. Dessa bestod ofta av små boksamlingar som förvarades 
i skolorna, men övervakades av prästerskapet. Litteraturen var enkel, religiöst präglad 
och sedligt inspirerande. Bredvid dessa utvecklade, under senare delen av 1800-talet, de 
växande folkrörelserna biblioteksverksamheter som skiljde sig från sockenbiblioteken 
såväl till syfte som till innehåll. Biblioteksverksamheten var ämnad att uppmuntra 
bildningsarbetet och i takt med att olika studieformer uppstod, som studiecirklarna 
1902, kom även de att fungera som ett verktyg i deras arbete.92            
 
Magnus Torstensson, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, har skrivit en 
lång rad publikationer i bibliotekshistorisk anda. I artiklarna ”Att analysera 
folkbiblioteksutveckling – exemplet Sverige och några jämförelser med USA” (1994) 
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och ”Idéer om bibliotek för folket: fallet Gävle” (1996), undersöker han framväxten och 
utvecklingen av de svenska folkbiblioteken.  
 
De moderna folkbibliotekens tillkomst, det vill säga välutrustade bibliotek för alla 
medborgare, beräknas till 1900-talets början, då man i Norden införde de 
angloamerikanska ”public libraryidéerna”.93 De grundläggande idéerna bakom de ”nya” 
offentliga biblioteken var att allmänheten skulle ha fri tillgång till dem. Folkbiblioteken 
hade i uppdrag att verka för upplysning och allmänbildning hos hela befolkningen. 
Biblioteket skulle vara öppet för alla. Ytterligare en viktig uppgift var att satsa på 
barnen genom att stödja de olika skolformernas arbete i ett fritt och allsidigt 
pedagogiskt upplysningsarbete.94      
 
Enligt Hansson är det i rummet mellan den fria folkbildningen och det formella 
utbildningsväsendet, som folkbiblioteket under stora delar av 1900-talet funnit sin plats. 
Idag söker folkbiblioteket en roll som förenar folkbildning och formell utbildning.95 
Men Hansson menar att folkbibliotekets relation till folkbildningssektorn och den 
formella utbildningssektorn inte varit helt problemfri genom åren. I fråga om 
folkbildning såg bibliotekens plats i förhållande till de olika samhällsklasserna olika ut 
på olika platser i landet. Men över lag lyckades många bibliotek bättre än de flesta 
andra offentliga institutioner med att skapa en miljö som var i stånd att välkomna olika 
grupper av befolkningen. Ännu idag menar många att just folkbiblioteket är den 
offentliga institution som uppfattas som mest kravlös och lättast att finna sig till rätta i.96 
När det gäller den formella utbildningen hade folkbiblioteken så sent som i mitten och 
slutet av 1980-talet problem med tillströmmande skolelever och universitetsstuderande, 
vilket enligt Hansson uppmärksammades i åtskilliga rapporter och utvärderingar. 
Fortfarande ses vuxenstuderande som ett stort problem på många bibliotek, säger 
Hansson och hänvisar till studier som synliggör hur biblioteken upplever att studenterna 
upptar tid och resurser från andra biblioteksbesökare såsom barn, funktionshindrade, 
äldre och invandrare.97 
 
Hansson hävdar att utvecklingen av folkbibliotekets lokala arbete sedan 1970-talet varit 
föremål för förändringar, såväl praktiskt som idémässigt på ett sätt som gör att vi idag 
måste tala om biblioteken som något annat än en renodlad kulturinstitution. En fråga 
man kan ställa sig är hur relationen mellan bibliotekens kulturuppgift och 
informationsuppgift ser ut?98 
 
På samma gång som informationsteknologin får sitt avgörande genombrott, under slutet 
av 1980-talet och början av 1990-talet, sker en politisk decentralisering vilket försvagar 
mycket av den strävan efter enhetskunskap och de enhetliga värderingar som legat till 
grund för biblioteken på nationell nivå, hävdar Hansson. Detta slår upp dörrarna för mer 
lokala anpassningar av olika verksamheter. Bibliotekens verksamheter kan och måste 
anpassas till den egna ortens lokala förutsättningar för att ha möjlighet att utvecklas och 
motivera sin plats i den kommunala förvaltningen. Hansson menar att rädslan för att 
inte platsa i den har sedan mitten av 1980-talet kunnat ses som en central drivkraft i 
såväl den lokala som den nationella biblioteksutvecklingen.99   
                                                 
93 Torstensson, Magnus 1994. ”Att analysera folkbiblioteksutveckling – exemplet Sverige och några 
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4.1.2 Folkbibliotekets roll i dag  
Geir Vestheim, professor vid Bibliotekshögskolan i Borås, har skrivit ett flertal arbeten 
om kulturpolitik och kulturinstitutioner. I boken Folkebibliotek i forvandling (1992), 
som hänvisades till inledningsvis, presenterar han ett antal reflektioner och visioner om 
folkbiblioteket som kulturinstitution i en social och kulturell brytningstid. Syftet med 
studien är att undersöka folkbibliotekens utvecklingspotential i förhållande till 
nuvarande samhällsförändringar. En viktig aspekt av detta är vad slags roll 
folkbiblioteken kan spela som samhällsutvecklare i regionerna de ligger i.100  
 
Enligt Vestheim behöver folkbiblioteket ta ställning till hur man skall prioritera i sin 
verksamhet med hänsyn tagen till de kraven på funktioner samhället har avseende 
biblioteket: kulturcentrum, kunskapscentrum, socialcentrum eller 
informationscentrum.101 Eftersom många folkbibliotek är små och alla inte kan vara lika 
bra på allt, är samarbete i regionerna över kommungränserna en väg att gå för att möta 
kraven idag och framöver anser Vestheim. Alla former av nätverk och 
samarbetsrelationer är starkt beroende av de människor som ingår i dem. Vestheim 
menar att det ofta är lätt att förbise den roll föregångsmän och föregångskvinnor spelar i 
dessa sammanhang. Kvaliteten, profilen och bilden ut mot andra delar av samhället 
präglas av pionjärerna och dem som tar på sig arbetet med att ta itu med problemen. Om 
den goda kvaliteten, profilen och bilden av verksamheten skall vidmakthållas, krävs att 
pionjärerna får uppbackning och ersätts av en solid grupp personer som är beredda att 
arbeta för den saken.102 
 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen, vid tillfället verksamma vid Danmarks 
Biblioteksskola i Köpenhamn, har skrivit rapporten Det lokale bibliotek – afvikling eller 
udvikling (1994), som också den refererades till i inledningen. Undersökningen handlar 
om folkbibliotekets nuvarande och framtida funktion i samhället, hur man kan stärka 
biblioteket som en resurs i det lokala samhället samt bibliotekets förankring och 
placering i kulturpolitiken. Som jag redan varit inne på, har den här studien gett 
praktiska uppslag till de metodologiska och teoretiska utgångspunkter som ingår i min 
studie. Andersson och Skot-Hansen menar, liksom Vestheim, att om folkbiblioteket 
skall fungera som en resurs behöver det anpassa sig till de lokala behoven genom att 
prioritera i verksamheten med hänsyn tagen till det lokala samhället. För att kunna 
beskriva bibliotekets profil och för att diskutera vilka aspekter av verksamheten man 
vill prioritera i lokalsamhället har författarna använt sig av en analysmodell som verkar 
med att biblioteket har fyra huvudfunktioner: kulturcentrum, kunskapscentrum, 
informationscentrum och socialcentrum.103  
 
I Anderssons och Skot-Hansens undersökning ingår en kvalitativ analys av 
folkbibliotekets roll i tre olika typer av lokalsamhällen: en mindre kommun, en 
provinsstad, samt ett storstadsområde. Med utgångspunkt i analysmodellen över det 
lokala bibliotekets profil kommer författarna fram till att folkbiblioteket i den mindre 
kommunen är särskilt förankrat inom kulturområdet, men har även gott samarbete med 
näringslivet, speciellt inom turism. När det gäller kunskapsområdet och det sociala 
området är förankringen och samarbetet mer sparsamt. Folkbiblioteket i provinsstaden 
är förankrat inom såväl kulturområdet som kunskapsområdet och det lokala 
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näringslivet. Däremot läggs liten vikt vid det sociala området. I storstadsområdet har 
folkbiblioteket djupast förankring inom kulturområdet och det sociala området.104   
 
Andersson och Skot-Hansen anser att bibliotekets roll inte kan definieras och värderas 
utifrån en ekonomisk måttstock, eftersom det inte finns något som tyder på att det 
fungerar som en ekonomisk hävstång i det lokala samhället. Däremot kan biblioteket, 
genom att ställa kultur, kunskap och information till förfogande, samt genom att aktivt 
förhålla sig till sitt lokala samhälle och skapa en profil i förhållande till de existerande 
mönstren, spela en väsentlig roll och bidra till kreativitet, identitet och initiativ i 
lokalsamhället.105 
 
Vi människor har i vårt vardagsliv att förhålla oss till det som händer ”utåt” – 
globalisering, inte bara kommersiellt, utan också i våra relationsmönster, samt det som 
händer ”inåt” – lokalt, mot familjen och den nära omgivningen, såväl geografiskt som 
socialt. Detta menar Hansson i sin skrift, var han därtill säger att folkbiblioteken tillhör 
en av de miljöer i lokalsamhället som har en given plats i människors medvetande. Det 
speciella med folkbiblioteken är att de förmår knyta samman de båda rörelserna ”utåt” 
och ”inåt” och därmed bidrar till människors förmåga att hantera det avstånd som ofta 
tenderar att uppstå mellan dessa rörelser. Det är i minskandet av detta avstånd som vår 
möjlighet till överblick och meningsskapande ligger. Det är också där som 
folkbibliotekens verkliga utmaning ligger. Det är funktionen av en mötesplats för de 
båda rörelserna som gör att vi i många sammanhang talar om folkbiblioteken som 
”samhällets vardagsrum”, en metafor som vi ser allt oftare.106 
 
Genom att kombinera aktiviteter som är lokalt anpassade med ett aktivt beståndsarbete 
är det möjligt att presentera ett djup och en helhet kring ett tema eller ett ämne, något 
som forskare och bibliotekarier är överens om enligt Hansson. Det har kommit att bli en 
huvuduppgift för folkbiblioteken i det senmoderna kunskapssamhället där förytligande 
och fragmentering blivit det enda möjliga för många människor i deras vardag. Det är i 
ett sådant perspektiv vi måste se värdet av att biblioteken förmår hjälpa människor att 
finna de kvalitetsresurser som finns att tillgå på Internet, fortsätter han. Vi har nu sedan 
ett par år passerat den första fixeringen kring tekniken och biblioteken har funnit sig till 
rätta med att använda Internets innehåll på ett sätt som i ganska hög utsträckning 
påminner om traditionell beståndsutveckling, dock med den stora skillnaden att inte 
heller bibliotekarierna förmår att skapa någon egentlig överblick över vad som är 
tillgängligt. Här har dock användarna kommit att få en betydligt viktigare och mer aktiv 
roll än tidigare. Utan att ha reducerats till en tillgångs- och efterfråganssituation efter 
kommersiella förebilder, så har användarnas inflytande genom en aktiv och 
ansvarstagande dialog med biblioteken ofta lett fram till initiativ som gjort 
folkbiblioteken relevanta i sitt lokala sammanhang, på plats i sitt samhälle eller 
bostadsområde.107  
 
Den mest markanta utvecklingen av det lokala biblioteksarbetet under det senaste 
decenniet, är utan tvekan den anpassning som skett till de nya villkor som nu gäller för 
den formella utbildningssektorn, hävdar Hansson. Folkbiblioteket som 
kunskapscentrum, i Anderssons och Skot-Hansens terminologi, är idag en beteckning 
som i allt högre utsträckning stämmer på många folkbibliotek, inte minst i glesbygden. I 
den kamp om kommunala resurser som folkbiblioteken ständigt tvingas in i har 
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kopplingen till den formella utbildningssektorn kommit att bli alltmer framhållen. 
Bibliotekets lokala arbete för att stödja människor i deras livslånga lärande, formellt 
eller informellt, ser idag ut på olika sätt. Det tar sig uttryck i en närvaro i skolorna, ofta i 
form av undervisning i informationssökning för skolelever i alla stadier. Många 
folkbibliotek förväntas fungera som komplement till högskole- och 
universitetsbibliotek. Slutligen förväntas biblioteken också utgöra mer eller mindre 
självständiga platser för lärande, till exempel på de ständigt ökande antal orter med 
kommunala lärcentra som ofta förläggs just till folkbibliotekens lokaler.108  
 
Från att under 1980- och 1990-talen ofta ha blivit betraktade som problem har nu 
studenter på olika nivåer kommit att börja betraktas som en prioriterad grupp i många 
folkbibliotek, enligt Hansson. Trots det ihållande tvivel som hos många bibliotekarier 
dröjt sig kvar gentemot de vuxenstuderandes resurskrävande biblioteksanvändning, så 
försöker man idag att lokalt finna avpassningar som rent av kan vara till nytta för 
biblioteken ur ekonomisk synpunkt i kraven till kommunerna. En viktig förklaring till 
varför det blivit så är inte bara det stora antalet politiska initiativ på området, utan också 
att man från undersökningar vet att de allra flesta studenter struntar i vilket bibliotek de 
använder i sitt arbete – de går helt enkelt till det som ligger närmast och som de känner 
sig mest hemma i. Då antalet distansstudenter ökar kraftigt och många på mindre orter 
inte har tillgång till ett ordentligt och anpassat högskolebibliotek får dessutom 
folkbiblioteken ta rollen av ett utbildningsbibliotek. Detta innebär i sin tur att gränserna 
mellan olika typer av bibliotek allt snabbare håller på att avlägsnas, anser Hansson.109  
 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen, båda biblioteksforskare, har 
skrivit boken Folkebibliotek under forandring - Modernitet, felt og diskurs (2006). 
Författarna har i sin tidigare forskning kommit fram till att folkbiblioteket som 
kulturinstitution idag karakteriseras av sin enastående rumslighet, något som inte minst 
hänger samman med att biblioteket inte bara är en informationscentral, utan även ett 
kunskapscentrum, ett kulturcentrum och en av de få icke-kommerisella mötesplatser och 
rum att uppehålla sig i utan ärende, som idag existerar i det lokala samhället.110   
 
I den här boken undersöker Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen utvecklingen av det 
moderna folkbiblioteket och söker bland annat besvara frågan: vad betyder utvecklingen 
av det senmoderna samhället för folkbiblioteket, dess rumslighet, och dess förhållande 
till biblioteksanvändarna?111 De kommer fram till att folkbiblioteken under senare år 
blivit mer upplevelseorienterade. Men folkbiblioteken har även blivit mer fokuserade på 
så sätt att det idag inte enbart handlar om vad biblioteken kan göra för att tilltala 
användarna, utan också om varför de skall göra det.112 Under 1990-talet upphörde 
kvalitetsdebatten att vara den centrala problemställningen på biblioteksfältet, menar 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen. I stället blev det diskussionen om 
folkbibliotekets framtida roll som blev dominerande. Debatten om folkbibliotekets 
framtid präglar fortfarande biblioteksfältet såhär i början av 2000-talet. Denna 
framtidsfokusering kan delvis förklaras som ett villkor i ett samhälle som kännetecknas 
av ökad reflexivitet och avvecklande av gamla traditioner.113 Förankringen av 
människors kulturvanor i sociala strukturer är inte längre lika entydig som tidigare. När 
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kulturvanor tidigare var ett uttryck för kollektiva traditioner och tillknytning till tid och 
plats, framhäver flera kultur- och samhällsforskare att den enskilde individen nu i högre 
grad använder kulturen till att skapa och uttrycka sin identitet.114 
 
I boken talar Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen om ”det hybrida biblioteket”, som 
är en sammansmältning av det fysiska och det virtuella biblioteket. Det innebär att 
biblioteket har både traditionella tjänster i själva biblioteket och tjänster på Internet. 
Såhär i början av 2000-talet finns på biblioteken en naturlig fokus på de möjligheter och 
utmaningar som Internet ställer biblioteken inför. Men, menar författarna, i det här 
sammanhanget är det intressant att denna fokus inte är entydig med att det fysiska 
biblioteket blir nedprioriterat i debatten om framtidens bibliotek. Tvärtom finns ett nytt 
och mycket markant intresse för bibliotekets fysiska utformning.115  

4.1.3 Folkbiblioteket – en av demokratins hörnpelare 
Liz Greenhalgh, Ken Worpole och Charles Landry, forskare inom kultur- och 
stadspolitiska frågor, har skrivit boken Libraries in a World of Cultural Change (1995). 
Som titeln på boken antyder är syftet med boken att diskutera folkbibliotekets framtid i 
en snabbt föränderlig politisk värld. Boken baseras på ett storskaligt forskningsprojekt i 
Storbritannien om folkbibliotekets framtida roll. Med boken ger författarna bland annat 
ett bidrag till folkbibliotekets betydelse i ett demokratiskt perspektiv. De menar att 
folkbibliotekets legitimering bör ligga vid parollen ”rätten att veta”, som är en 
demokratisk rättighet inom många politiska traditioner. Tillgången till information som 
biblioteken tillhandahåller kan betraktas som en rättighet – individens rätt att veta – och 
biblioteket är den kanske mest centrala av offentliga institutioner att förmedla 
hjälpmedlen för detta.116  
 
Genom att tillhandahålla informationstjänster av olika slag, medverkar biblioteket till att 
stärka medborgarnas förmåga till självständigt kritiskt tänkande och hjälper på så vis till 
att utjämna sociala klyftor. Författarna menar att folkbiblioteket genom sina tjänster 
bidrar till människors självförverkligande och att det i förlängningen även kan leda till 
ekonomisk livskraft, något som är till nytta för alla. Om människor inte uppmuntras och 
tillåts att på lika villkor nå kunskap och självförverkligande är det osannolikt att 
individer och grupper av människor, i en tid av sjunkande resurser i den offentliga 
sektorn, på riktigt kan förverkliga sina drömmar och ambitioner. Om tillgång till 
information försvåras, på grund av kostnader för individen, minskar möjligheten att 
påverka den egna situationen.117 
 
I avhandlingen Fornuft, kultur og velferd – Ein historisk- sociologisk studie av norsk 
folkebibliotekpolitikk (1997) diskuterar Geir Vestheim folkbibliotek och demokrati. 
Ämnet för avhandlingen är norsk folkbibliotekspolitik från 1930-talet och fram till 
slutet av 1990-talet, då arbetet skrevs. Enligt Vestheim är tillgång den fundamentala 
aspekten i diskussionen om folkbibliotekets roll som demokratisk institution.118 Han 
menar att folkbiblioteket har en politisk och kulturell funktion som förmedlare av 
kunskap och kultur i skapandet av en offentlig meningsbildning.119 Genom att 
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tillgängliggöra materialet som finns i bibliotekets bestånd för alla, fungerar biblioteket 
som ett medel för medborgarna att nå information och kunskap och därigenom bilda sig 
egna uppfattningar i olika frågor. Som öppen, demokratisk institution förmedlar 
biblioteket meningsinnehåll av olika karaktär. De demokratiska intressen som är knutna 
till biblioteken ska upprätthållas genom att medborgarna gratis får tillgång till olika 
uppfattningar om alla frågor i en och samma institution. Genom att tillhandahålla ett 
varierat och allsidigt material skall folkbiblioteket ge en mångfasetterad bild av 
verkligheten. I enskilda konkreta frågor är biblioteket opartiskt. Men materialet skall 
inte vara opolitiskt, däremot skall det speglas av en politisk, kulturell och 
kunskapsmässig mångfald.120  
 
Folkbibliotekets offentlighetsfunktioner har över tid ändrats både till innehåll och i 
omfång, menar Vestheim. Med hänvisning till Greenhalgh, Worpole och Landry, säger 
Vestheim att folkbiblioteken är underlagda samma krav till offentliga tjänster som den 
statliga televisionen, det vill säga att det skall verka i en ”public service anda” genom 
att informera, upplysa och underhålla.121 Det som skiljer folkbiblioteket idag från äldre 
tiders folkbibliotek är dels att elementet underhållning har kommit fram mer, dels att 
rätten till att bara vara i det fysiska offentliga rummet som folkbiblioteket är speglar ett 
nytt offentlighetsintresse som nästan bara folkbiblioteket kan tillvarata. Genom att både 
värna om rätten till bildning och information och samtidigt inkludera nya behov för 
offentliga tjänster, som exempelvis rätten till att uppehålla sig fritt och utan villkor i ett 
offentligt rum, har folkbiblioteket fått en flersidig offentlighetsfunktion, menar 
Vestheim.122  
 
Jan Ristarp och Lars G Andersson, båda biblioteksivrare med bakgrund som 
biblioteksverksamma, har skrivit Mitt i byn! – Om det moderna folkbibliotekets 
framväxt (2001). Det är en personlig historieskildring av folkbiblioteken och handlar 
om den snabba utveckling som skedde framförallt på 1960- och 1970-talen. Författarna 
till boken har ägnat en särskild del av den åt folkbiblioteken och dessas betydelse för 
demokratin. De säger, att när man pratar om de principer och begrepp som bildar den 
idémässiga grunden för fenomenet folkbibliotek så som vi i västvärlden känner det, är 
det lätt att ord och värderingar präglas av högtidlighet. Den självklara och lättsamma 
vardagsupplevelse som det kommunala biblioteket oftast är sammankopplat med, både 
för biblioteksanvändare och för personal, kan upplevas som någonting långt ifrån dessa 
allvarliga formuleringar. Likväl finns det en förbindelse dem emellan, en förbindelse 
som är så stark att utan den skulle det inte finnas, det där vardagligt självklara 
folkbiblioteket med sina väldiga möjligheter.  Ristarp och Andersson framhåller att det 
fina med förbindelsen bland annat är att den är så hållbar, så ständigt närvarande och så 
överallt förekommande i bibliotekets liv, att vi inte lägger märke till den i vardagen. Av 
den orsaken måste den göras synlig från tid till annan så att vi alla, biblioteksbesökare, 
bibliotekarier – och inte minst de som har makt att bestämma över bibliotekens öde – 
förstår vad det är för värden som ryms i denna förbindelse.123    
 
De folkbildningssträvanden som utgjort en viktig bas för demokratins framväxt i 
Sverige, har satt sin prägel på hela de svenska folkbibliotekens utveckling. Det djupaste 
– om än ofta outtalade – ändamålet med dem har alltid varit att de skall hjälpa till att ge 
landet kunniga, informerade medborgare som är väl förberedda att medverka i 
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samhällsprocesserna. Att som medborgare genom biblioteken komma åt 
sakupplysningar på i stort sett alla den mänskliga tillvarons områden, brukar rätteligen 
beskrivas som en del av grundpelarna för demokratin. Ristarp och Andersson menar 
dessutom att folkbibliotekens unika roll även ligger i att de har en kompensatorisk 
funktion, på så sätt att de utgör ett stöd för de medborgare som står svagast i fråga om 
kunskap och tillgång till de källor som rymmer angelägen information. I samtliga av 
dessa aspekter är bibliotekens insatser betydelsefulla för demokratin.124      
 
Emellertid möter man idag inte så sällan en lite slarvig uppfattning om att bibliotekens 
roll i demokratisammanhang är knuten till information kring de parlamentariska 
processerna, val och andra framträdanden av politiska partier enligt Ristarp och 
Andersson. Det är en farlig inställning, menar de. Den vilar på en populistisk tolkning 
av vad bibliotek ska fylla för funktion i samhället: tillbakadragna inrättningar som kan 
brukas efter politikers godtycke. I själva verket är det naturligtvis möjligheten att via 
biblioteken komma åt en nästan i bokstavlig mening oöverskådlig mängd information (i 
betydelsen allt som kan bidra till den enskildes intellektuella växt) som är den 
avgörande faktorn i bibliotekens roll för medborgarnas deltagande i det demokratiska 
samhället. Det är den enskilde medborgarens möjlighet till ett fritt sökande efter 
information – med eller utnyttjande av bibliotekens personal – som är bibliotekens 
unika bidrag till vidmakthållandet av demokratin.125 
 
Omfånget av bibliotekens roll i demokratins tjänst kan tyckas sträcka sig långt bortom 
det vardagliga biblioteksarbetet. Ändå finns den där, och inte minst i IT-tidevarvet. 
Folkbibliotekens roll att förmedla information till medborgarna har inte minskat genom 
informationstekniken, tvärtom växer den. Det hänger samman med flera 
sakförhållanden. Ristarp och Andersson menar att varje enskild medborgare kommer till 
exempel aldrig rimligen i praktiken ha tillgång till Internet hemma eller på sitt arbete. 
Svårigheten att orientera sig på Internet kommer att växa i takt med att Internet växer. 
Den för utbildning eller annan inhämtning av kunskap användbara informationen 
försvinner allt djupare ner i lagren av kommersiella webbsidor.126 Biblioteken ställer 
experter på sökning till förfogande och kan därför vara den hjälp de flesta kommer att 
behöva för att göra sökningarna enklare och framför allt mera meningsfyllda. Det är 
genom att bevara en lika god kvalitet på sin användning av informationsteknik i 
informationens tjänst som på de traditionella medierna, som biblioteken i framtiden 
kommer att kunna hävda sin viktiga roll i demokratins och yttrandefrihetens tjänst.127  
 
Bibliotek – mötesplats i tid och rum: En bok om demokrati (2000) är en antologi utgiven 
av Bibliotekstjänst i samarbete med SAB:s demokratigrupp. Boken syftar till att lyfta 
fram frågor om bibliotekets roll i demokratin. De medverkande författarna associerar 
fritt i anknytning till ämnet och tanken är att boken skall ge inspiration till reflektion 
och initiativ kring demokrati och bibliotek. Göran Greider, chefredaktör för Dala-
demokraten, författare och debattör, bidrar med artikeln ”Biblioteket, demokratin och 
kulturen”. Precis som många andra, anser Greider att folkbibliotekens huvudansvar 
ligger i att ge en grund för att demokratin fungerar. Till biblioteket skall man kunna gå 
för att låna såväl skönlitteratur som för att ta reda på något viktigt som sker i 
rikspolitiken eller i kommunen, få fram lagförslag, offentliga utredningar och så vidare. 
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Detta är ett minimumkrav, menar han.128 Greider understryker att biblioteken är den 
plats i demokratin där en sorts allmänintresse bör råda och på ett offentligt drivet 
bibliotek kan mångfalden garanteras.129  
 
Greider är övertygad om att fungerande offentligheter är beroende av direkt fysiska 
förlopp, som han uttrycker det. Att människor möter varandra ansikte mot ansikte. 
Bibliotekens alltmer växande roll som mötesplatser är viktig. Greider menar att själva 
existensen av ett bibliotek i någon vanlig svensk småstad påverkar den ideologiska 
laddningen i stadsbilden. En mötesplats, ett offentligt rum som är öppet för alla, står där 
och sänder ut innebörder och detta även till dem som inte går in där. Själva förekomsten 
av ett offentligt bibliotek talar om för invånarna att demokratin, det vill säga de 
gemensamma angelägenheterna, sträcker sig också hit. Biblioteksbyggnaden påverkar 
alltså både biblioteksanvändare, men även dem som inte är det.130   

4.2 Kommentar till forskningsexemplen  
Folkbibliotekens roll och funktion har förändrats en del genom decennierna, vilket 
tidigare forskning på området visar. Samtidigt har det fundament biblioteken vilar på 
levt kvar: Rollen som en central bildningsinstitution, där alla medborgares lika rätt till 
tillgång av information och vetande står i fokus. Biblioteket har under stora delar av 
1900-talet fungerat som gynnare av både den fria folkbildningen och den formella 
utbildningen. Denna roll tycks ha förstärkts ytterligare på senare år, i dagens samhälle, 
där man pratar om ”det livslånga lärandet” som en del av ”informations-” eller 
”kunskapssamhället”.  
 
Hansson menar att mycket av den strävan efter enhetskunskap och enhetliga värderingar 
som legat till grund för biblioteken på nationell nivå, försvagas i slutet av 1980- och 
början av 1990-talen, då landet genomgår en politisk decentralisering. Bibliotekens 
verksamheter kan och måste anpassas till den egna ortens lokala förutsättningar, för att 
ha möjlighet att utvecklas och motivera sin plats i kommunförvaltningen. Enligt 
Hansson är rädslan för att inte passa in i den en central drivkraft i både den lokala och 
den nationella biblioteksutvecklingen.131 Det kan säkerligen tilldels vara riktigt, att det 
finns en sådan oro hos biblioteken. Samtidigt får man inte glömma, som Andersson och 
Skot-Hansen hävdar, att folkbiblioteken sedan dess getts möjlighet att omarbeta sin 
verksamhet och bygga upp en ny lokal profil. Genom att i högre grad definiera sig i 
förhållande till biblioteksanvändarna och det lokala samhället, har folkbiblioteken fått 
ett mer aktivt uppdrag och kan på så sätt bli en resurs i lokalsamhället i högre grad än 
tidigare.132 Det torde vara en drivkraft i sig, att som biblioteksverksam uppnå större 
möjlighet till inflytande i yrkesutövningen genom att vara delaktig i det lokala arbetet 
att utforma biblioteksverksamheten. 
 
Anderssons och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets funktioner i det lokala 
samhället: kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialcentrum, är 
schematisk till sin karaktär och kan ses som en ram för en diskussion om 
folkbibliotekets roll i det lokala samhället. Det är så den är tänkt att fungera i den här 
studien. Andersson och Skot-Hansen anger vad biblioteket är i förhållande till den profil 
det har i det lokala samhället. Begreppet profil beskrivs som bibliotekets olika 
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funktioner i lokalsamhället. Joacim Hansson har vidareutvecklat begreppsförklaringen 
av termen profil och menar att profilerna snarare skall ses som roller eller 
huvudområden och att dessa korresponderar med sektorer i det lokala biblioteksarbetet. 
Bibliotekets roll som kulturcentrum korresponderar med kultur- och upplevelsesektorn, 
kunskapscentrum med utbildningssektorn, informationscentrum med näringslivet, och 
socialcentrum med den ”civila” sektorn.133 När det gäller det lokala bibliotekets 
funktion som informationscentrum skulle jag vilja göra ett tillägg och säga att den 
funktionen korresponderar inte enbart med näringslivet utan även med den samhälleliga 
sektorn i stort.  
 
De forskare och författare som skrivit om folkbiblioteket i ljuset av dess 
demokratifunktioner tar upp kännetecken såsom tillgänglighet, kostnadsfrihet, bred och 
mångskiftande information på bibliotekets hyllor, bibliotekets medverkande till att på 
olika sätt höja invånarnas förmåga till kritiskt tänkande samt att ta ställning i olika 
frågor. Demokratiaspekterna har under senare år även kommit att omfatta allas rätt till 
att följa med i den teknologiska utvecklingen, där biblioteken kan bidra med att 
tillgängliggöra informationsteknologiska tjänster. Ristarp och Andersson påpekar 
mycket riktigt att folkbibliotekens roll att förmedla information till medborgarna inte 
har minskat genom informationstekniken, utan att den tvärtom blivit större. Peter 
Almerud, som hänvisades till i avsnittet om biblioteksplaner, menar att tillgången till 
datorbaserad information inte bara är en servicefråga utan även en demokratifråga, som 
blir allt viktigare i takt med att mer och mer information – även samhällsinformation – 
framför allt blir tillgänglig via Internet. Datorbaserad information får även allt större 
betydelse i olika former av lärande och Internet erbjuder kommunikations- och 
distributionsformer som innebär stora fördelar för dem som kan använda dem. Almerud 
säger att det i ett jämlikhetsperspektiv är viktigt att biblioteken använder sin teknik och 
sin kompetens för att inte enbart nå dem som efterfrågar tillgång till datorbaserad 
information, utan även arbetar aktivt för att nå de grupper som av olika skäl inte 
använder Internet.134 Men teknik kostar pengar och utvecklingen har därför varit ojämn 
mellan olika kommuner. 
 
När det kommer till att prata om folkbiblioteket i termer av en utvecklingsfaktor i det 
lokala samhället, har forskarna lite olika uppfattningar om på vilket sätt. Särskilt när det 
handlar om huruvida man kan definiera biblioteket i tillväxttermer eller inte. Hansson 
menar att biblioteket endast har en marginell och indirekt påverkan på tillväxten.135 
Andersson och Skot-Hansen anser att bibliotekets roll inte kan definieras utifrån en 
ekonomisk måttstock, eftersom det inte finns något som tyder på att det fungerar som en 
ekonomisk hävstång i det lokala samhället. De menar däremot att biblioteket kan spela 
en väsentlig roll och bidra till kreativitet, identitet och initiativ i lokalsamhället genom 
att aktivt förhålla sig till sin omgivning och skapa en profil i förhållande till de 
existerande mönstren.136 Vestheim samt Greenhalgh, Worpole och Landry har en 
liknande men ändå annorlunda uppfattning om folkbibliotekets roll avseende tillväxt. 
Vestheim säger att kunskap, kultur och information är viktiga mobiliseringsfaktorer i 
lokalsamhället och att folkbiblioteket ideellt sett kan bidra till identitetsskapande och 
ökad självtillit som i sin tur ökar möjligheterna till initiativtagande och kreativitet. 
Klarar biblioteket av att leva upp till dessa mål kommer det att på längre sikt även 
kunna bidra till både social och ekonomisk utveckling.137    
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5. Resultat - Tre biblioteksbilder  
 
I följande kapitel redovisas resultaten av de fallstudier som gjorts om folkbibliotekets 
roll i det lokala samhället. De tre fallen redovisas var för sig. Eftersom jag har valt att 
anonymisera studieobjekten kommer de här att benämnas A, B och C. I vart och ett av 
fallen inleds redovisningen med en beskrivning av kommunen i vilken folkbiblioteket är 
beläget, samt en framställning av folkbibliotekets placering i den lokala kulturpolitiken. 
Därpå följer en presentation av folkbiblioteket och dess verksamhet. Varje avsnitt 
avslutas med en uttolkning av folkbibliotekets roll i det lokala samhället.  

5.1 Studieobjekt A  
Den kommun och det folkbibliotek som ryms under denna benämning var de första jag 
besökte i samband med min studie. Vid mitt besök träffade jag bibliotekets chef, som 
varit verksam på posten som bibliotekschef i kommunen i två och ett halvt år, för att 
göra en intervju. Tjänsten är uppdelad i två delar om vardera femtio procent och består 
av bibliotekschefstjänsten och en tjänst som avdelningschef på Kultur- och 
fritidsavdelningen i kommunen. Intervjun med kommunpolitikern genomfördes 
telefonledes en månad senare, eftersom han inte hade möjlighet att närvara vid mitt 
besök. Denne har arbetat som kommunpolitiker sedan 1998 och tillträdde 
ordförandeposten i Kultur- och bilningsnämnden i januari 2007.  

5.1.1 Kommunen – En beskrivning  
Kommunen har drygt 7000 invånare, en befolkningsmängd som förändrats mycket lite 
under de senaste tio åren. Möjligen går att skönja en liten ökning av antalet invånare 
under tidsperioden. 42 % av invånarna bor i kommunens tätorter som till antalet är tre. 
30 % av hela befolkningen i kommunen bor i centralorten, majoriteten av befolkningen 
bor alltså på landsbygd och i mindre byar.  
 
I kommunen finns lite mer än 900 registrerade och aktiva företag. Detta inkluderar 
jordbruk som för denna landsbygdskommun har stor betydelse. Kommunen har en 
tätplats i länet avseende antal registrerade och aktiva företag per invånare. Ett tiotal av 
företagen har fler än tio anställda. Kommunen är den största arbetsgivaren i kommunen. 
Tillverkningsindustrin är den näringsgren som har flest anställda, möbelindustri och 
träindustri är av tradition vanligt förekommande. Andelen invånare som utpendlar från 
kommunen till sina arbetsplatser uppgår till 24 %. Den totala arbetslösheten uppgick i 
kommunen i december 2005 till 7,4 %. Arbetslösheten i riket uppgick vid samma tid till 
5,5 %.138  
 
Kommunens pedagogiska verksamhet utgörs av förskola, familjedaghem, fritidshem, 
förskoleklass och grundskola.139 Kommunen kan genom avtal med en närliggande stor 
kommun även erbjuda ett urval av utbildningsprogram på gymnasienivå. Kommunen 
ordnar även vuxenutbildningar och undervisning för invandrare.140   
 
Kultur- och fritidsutbudet i kommunen är varierat. Biblioteksverksamheten utgörs i 
huvudsak av ett folkbibliotek beläget i centralorten. Man har även en liten 
utlåningsstation i en av de mindre tätorterna samt bokdepositioner på bland annat 
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servicehus, Barnavårdscentralen, Vårdcentralen, Folktandvården och Apoteket. 
Kommunen har även en Kulturskola som erbjuder barn och ungdomar från årskurs tre 
upp till gymnasiet undervisning i bland annat musik, teater, dans och bild. Alla tjänster 
till Kulturskolan köps in av en närliggande kommun, men den huvudsakliga 
undervisningen genomförs i den lokala kommunen. Kommunen har även ett rikt 
föreningsliv med ungefär 90 föreningar inom varierande intresseområden. De flesta 
studieförbund har verksamhet i trakten. Kommunen erbjuder även möjlighet till idrotts 
och friluftsaktiviteter av olika slag.  
 
För turismen ansvarar kommunens kultur- och bildningsnämnd. Eftersom kommunen 
ligger i ett välbevarat kulturlandskap finns möjligheter till naturupplevelser av olika 
slag. Förutom att kommunen deltar i det länsgemensamma turistarbetet, samarbetar 
kommunen även med föreningar och med företag inom besöksnäringen i kommunen.141  

5.1.2 Kulturpolitik i kommunen  
I kommunen bär Kultur- och bildningsnämnden det politiska ansvaret för såväl 
förskoleverksamheten/skolan som kultur- och fritidsområdet samt socialtjänst för barn 
och ungdomar. Under nämnden ligger Kultur- och fritidsförvaltningen som har till 
ansvar att bereda och verkställa de politiska besluten. Kultur- och fritidsavdelningen, 
inom förvaltningen, omfattar bibliotek, kulturskola, kommunens reception samt 
föreningskontakter. Kommunen har upprättat en plan för kultur- och 
fritidsverksamheten som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2005. De allmänna 
målen för verksamheten är: 
 
Kultur- och fritidverksamheten i […] kommun ska utveckla, berika och stärka kommuninvånarnas kultur-
, fritids- och föreningsliv för att ge dem möjlighet till upplevelser och aktiviteter som befrämjar både 
kroppens och själens välbefinnande. Kommunen ska också medverka till att lyfta fram och levandegöra 
kulturarvet.142 
 
Hela Kultur- och fritidsplanen är övergripande i sin utformning. Detta är avsiktligt från 
kommunens sida, som menar att man vill sätta ett tydligt utrymme för personal- och 
brukarinflytande, särskilt i valet av arbetsmetoder. Kultur- och fritidsplanen inkluderar 
planen för biblioteksverksamheten.143  
 
Av de målbeskrivningar som finns i Kultur- och fritidsplanen framgår att kommunen 
anser att barnperspektivet skall vara utgångspunkt för hela verksamheten, det innebär att 
barns och ungdomars behov skall prioriteras och vara vägledande. När det gäller 
kommunens Kulturskola är den bärande tanken att möjligheten att delta i 
undervisningen inte skall vara avhängig familjens ekonomiska situation. Därför får 
eventuella deltagaravgifter inte hamna på en nivå som stänger ute deltagare. I övrigt 
skall kultur- och fritidsverksamheten genom aktivt samarbete med föreningslivet och 
andra aktörer arbeta för folkhälsan genom att ge människor tillfälle till en meningsfull 
fritid med utrymme för såväl bildning, rekreation som underhållning.144 
 
Det är tydligt att kommunen satsar på och stödjer kulturverksamheten. Kommunen 
tillhandahåller ett folkbibliotek, en Kulturskola, lämnar ekonomiskt stöd till det lokala 
föreningslivet, samt anordnar olika slags kulturevenemang, Jag ställde en fråga till 
kommunpolitikern om vilka uppgifter han anser är centrala inom kultur- och 
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fritidsverksamheten i kommunen. Han anser att såväl folkbiblioteket och 
skolbiblioteken som Kulturskolan är centrala uppgifter för kultur- och 
fritidsverksamheten. Även de bidrag som ges till lokala föreningar, för bland annat 
skötsel av badplatser och idrottsplatser, är centrala. Det gör människor i föreningarna 
delaktiga och engagerade i sin hembygd, menar politikern. Satsningar på barn och 
ungdom gäller för kultur och fritid i stort. De vuxna kan själva betala för sig, anser 
han.145  
 
I kommunens ”Plan för 2007-2008” framgår hur de ekonomiska medlen fördelas per 
verksamhetsområde. Biblioteket upptar den största delen för den kulturella 
verksamheten i kommunen.146 I kommunens Kultur- och fritidsplan är det biblioteket 
som ges störst utrymme i fråga om formuleringar kring målsättningar för verksamheten. 
Politikern anser att biblioteket har en viktig roll i det lokala samhället. Det kan hjälpa 
till att få människor att börja läsa. Numera använder man sig mycket av Internet och ser 
på TV, men den information man matas med ifrån dessa ifrågasätts inte, menar han. Det 
är viktigt att biblioteket följer med i utvecklingen. I kommunen vill man se att 
biblioteket fungerar som en slags kommunikatör från kommunens sida.147  
 
På frågan om vilka yttre faktorer som påverkar biblioteksverksamheten, svarar 
politikern att ekonomin, direktiv från statsmakten samt riktade statsbidrag har inverkan 
på verksamheten.  Han anser att det är viktigt att göra biblioteket populärt bland 
invånarna. Trots att många inte använder biblioteket, inte alls eller i väldigt liten 
utsträckning, kan man räkna med att det skulle bli ramaskri om det skulle bli tal om att 
lägga ned. Han ser även en fara i att dra ned för mycket i verksamheten, vilket skulle 
kunna leda till att den inte blir lika attraktiv längre, som i sin tur kan leda till lägre 
kompetensnivå bland de biblioteksanställda. Politikern säger, att vem som helst, 
inklusive han själv, skulle kunna ställa sig och låna ut böcker. Men en bibliotekarie 
måste kunna mycket mer än så.148  
 
Politikern ser att biblioteksverksamheten har förändrats genom åren. En förändring är 
den nya tekniken, en annan är att man idag satsar mycket mer på barn och ungdomar än 
tidigare. Tankegången är att introducerar man biblioteket för barn i tidig ålder, så blir 
biblioteket en naturlig del av deras liv. Dagens barn är morgondagens vuxna. Politikern 
minns att när han var barn, låg bibliotekets barnavdelning längst in i lokalen där 
biblioteket var beläget. Vid lånedisken satt sura, gamla tanter som såg ut att undra vad 
man gjorde där. Idag ser det annorlunda ut, menar han. Biblioteket ligger på en 
strategisk plats i samhället och det är lätt för barn att ta sig dit, till exempel på hemväg 
från skolan finns det de som tittar in och för att läsa en serietidning och liknande.149  
 
När jag undrade hur politikern ser på biblioteket som en resurs i samhället vilken i 
förlängningen skulle kunna bidra till tillväxt på orten, uppfattade jag till en början en 
viss tveksamhet hos honom. Men han kom dock snart fram till att det faktiskt kan vara 
på det sättet. Om det inte finns ett bibliotek på orten, kanske människor väljer att inte 
flytta dit. Utbildningsnivån är relativt låg i kommunen, huvudnäringar är främst 
jordbruk och industri. För att även locka till sig människor med högre utbildning, är det 
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bra om det finns bibliotek. Det är viktigt att människor har tillgång till kultur på sin 
fritid.150 

5.1.3 Bibliotek A  
Folkbiblioteket är lokaliserat i kommunhuset vid torget mitt i centralorten. Biblioteket 
ligger på markplan jämsides med kommunens reception. Bibliotekslokalen utgörs av ett 
våningsplan med ett stort rum och två mindre angränsande rum längre in i lokalen. 
Störst av avdelningarna är barn och ungdomsavdelningen, det är också den man möts av 
i det stora fönstret ut mot torget. Att denna avdelning är störst hänger samman med 
bibliotekets stora satsningar på den gruppen. Enligt bibliotekschefen gjorde man om i 
lokalen för ett år sedan, just för att utöka barnavdelningen vilket då skedde lite grand på 
vuxenavdelningens bekostnad.151  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Källa: Kultur- och fritidsavdelningens verksamhetsberättelse 2006) 
 
Enligt bibliotekschefen finns det en tanke med att kommunreception och bibliotek 
ligger vägg i vägg, båda fungerar gemensamt som ”kommunens ansikte utåt”. Dessa är 
kända bland kommunens invånare som därmed har en reell plats att vända sig till med 
sina frågor. Ett karakteristiskt drag i biblioteksverksamheten är att man försöker placera 
biblioteket så centralt som möjligt i folks medvetande. Bibliotekschefen menar att man 
skall veta att biblioteket finns där och vad biblioteket kan göra. Man skall 
överhuvudtaget kunna vända sig till biblioteket när man behöver hjälp med någonting. 
Detta är ett sätt att markera hur viktigt biblioteket är, eftersom det kontinuerligt varit 
utsatt för nedskärningar. Under 2005 gjorde man av besparingsskäl en 
personalminskning på biblioteket, vilket medförde att öppethållandet minskades med 
fyra timmar i veckan.152 Bibliotekschefen har full förståelse för att en kommun måste 
prioritera i enlighet med de resurser som finns, men för honom och hans medarbetare är 
det då viktigt att invånarna förstår vad man kan använda biblioteket till, att det inte bara 
är ett ställe dit man kan gå för att låna böcker en gång i veckan. Med hänvisning till en 
diskussion om folkbibliotekets funktion där frågan ställs om biblioteket skall göra allt, 
säger bibliotekschefen att det tycker han inte man skall göra. Men däremot har han 
ingenting emot att folk kommer och frågar om allt möjligt. Att biblioteket har denna 
funktion anser han vara viktigt, särskilt i ett litet samhälle som detta. Biblioteket har 
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Biblioteket i tal 2006 
 
Personal   Öppettider 
Bibliotekarie: 3  Huvudbibliotek: 27 timmar/vecka 
Läslustbibliotekarie: 1 
Biblioteksassistent: 2 
(I samtliga fall gäller varierande  
sysselsättningsgrad) 
 
Medier  Besök 
Antal utlån media: 59 901 Antal besök: 53 567, i snitt 213/öppetdag 
Antal utlån per invånare: 8,4  Antal besök av skolklasser och barngrupper: 157
   
Antal filialer 
Utlåningsstation: 1  
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goda relationer till lokalpressen som skriver om det i princip varje vecka. Det är ett sätt 
att visa vad vi sysslar med, menar bibliotekschefen.153  
 
Aktiviteterna folkbiblioteket har går ut på att locka folk till biblioteket, särskilt dem som 
inte går dit i vanliga fall. De som besöker biblioteket regelbundet kommer hit oavsett 
vad vi gör, menar bibliotekschefen. De tar sig hit, de är intresserade och de hittar sina 
böcker.154 Men det är väldigt många som aldrig använder biblioteket och för att locka 
dem kan man ha utställningar som inte är traditionella eller föredrag som inte handlar 
om det man traditionellt skulle göra i ett bibliotek. Under den senaste tiden har vi 
arbetat med att sälja biljetter till olika arrangemang och försöker få folk att komma hit 
och hämta dem, för att de åtminstone skall ha varit inne i biblioteket, säger 
bibliotekschefen.155 Han vill inte att biblioteket skall betraktas som en enskild del i 
kommunen. Funderar man på vart man kan få hjälp med något, skall det vara naturligt 
att man vänder sig till kommunen och i kommunen så är det receptionen och biblioteket 
man vänder sig till i första hand. Sedan kanske vi inte alltid kan hjälpa och framför allt 
måste vi ofta hänvisa dem någon annanstans, menar bibliotekschefen.156 Under våren 
2007 har biblioteket erbjudit invånarna viss hjälp med deklarationer och hösten 2006, i 
samband med riksdagsvalet, hade man poströstningen i bibliotekets lokal.  
 
Bibliotekets verksamhet är i grunden den traditionella med vanligt öppethållande, ett 
blandat mediebestånd och verksamhet riktad till olika grupper i samhället. Men en 
särskilt prioriterad grupp är barn och ungdomar, vilket beslutats på politisk nivå. I 
kommunens Kultur- och fritidplan anges under ”prioritering”: 
 
Barnperspektivet skall vara utgångspunkten för hela biblioteksverksamheten. Det betyder att barns och 
ungdomars behov ska prioriteras och vara vägledande för verksamheten och att vi inte glömmer bort att 
barn och ungdomar har en beroendeställning gentemot vuxenvärlden.157 
 
Barn och ungdom är en prioriterad grupp även i väldigt många andra kommuner, men 
bibliotekschefen säger sig aldrig ha träffat på någon kommun där man är så konsekvent 
i det som i denna. I arbetet med barn och ungdom samarbetar biblioteket med för- och 
grundskolan för att stödja träningen i läsande och skrivande. Bibliotekets del består 
delvis i att få barn att uppleva spänningen i att läsa och att hitta rätt material för att de 
skall kunna utöka sin läsning.158 På biblioteket finns sedan några år en 
läslustbibliotekarie, vars arbete syftar till att stimulera läslusten hos barn från 
förskoleklass och upp till och med årskurs 6.159 Ett av skälen till att man satsar så hårt 
på detta område var de under en period låga resultaten i mätningarna enligt den så 
kallade LUS-modellen, en modell för att mäta elevers läsutveckling. Bibliotekschefen 
menar att detta arbete har gett resultat och att man nu fortsätter att bygga vidare på 
det.160  
 
Nyckelord för läslustarbetet i kommunen är samarbete, kontinuitet och långsiktighet. 
Förutom samarbetet med för- och grundskolan, samarbetar biblioteket med föräldrar 
och Barnavårdscentral. Några av huvudpunkterna i bibliotekets arbete med barn och 
ungdom är: bokgåvor delas ut till barn i olika åldersgrupper, ”bokpåsar” lånas ut till 
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småbarnsföräldrar, sagostunder anordnas på biblioteket, på biblioteket finns 
Äppelhyllan som vänder sig till barn med funktionshinder, författare bjuds in till 
biblioteket, läslustbibliotekarien deltar i föräldramöten på skolorna och gör klassbesök 
med prat om böcker och bibliotek, biblioteket tar emot skolklasser i de egna lokalerna 
samt ordnar regelbundet bokträffar för lärare med tips och information om ny barn- och 
ungdomslitteratur.161 Under 2007 satsade kommunen på projektet ”Ett ord om dagen”, 
för att öka elevernas ordförråd. Det gick till så att man varje dag tog upp ett ord i 
klassen som man diskuterade omkring och skrev ner i en skrivbok. Projektet avslutades 
på torget utanför biblioteket med en stor manifestation av orden, där ballonger med alla 
ord skickades upp i luften.162   
 
I biblioteksplanen anges att bibliotekets skall fungera som ett lokalt kunskapscentrum 
som medvetandegör kulturarvet, möjliggör ett livslångt lärande och stimulerar 
människors utveckling till aktiva och demokratiska medborgare.163 Utbudet av 
kurslitteratur för gymnasiestuderande är sparsamt. Därför är samarbetet med bland 
andra vuxenutbildningarna som ges i kommunen inte särskilt stort. Men 
bibliotekschefen menar att de, liksom andra skolklasser, kommer på studiebesök och 
lärarna erbjuds råd och hjälp om behov finns.164  
 
Biblioteket samarbetar även med Länsmuseet, Arkivcentrum och Regionförbundet som 
verkar för utvecklingsarbete i hela regionen. Samarbete med föreningar som hembygds 
och handikapprörelsen förekommer också, när det finns gemensamma intressen. 
Samtliga samarbeten är viktiga för biblioteket. Främst för att placera biblioteket i 
människors minne, så att de kommer ihåg biblioteket som en resurs de kan vända sig till 
menar bibliotekschefen. Bibliotekets samarbete med skolan är viktigt, eftersom 
verksamheten uppdragsmässigt är inriktad på barn och ungdom. Utan samarbetet skulle 
man inte kunna nå dessa grupper på ett så brett sätt som man gör idag.165 
Bibliotekschefen säger att man även försöker erbjuda biblioteket som en naturlig plats 
för föreläsningar och möten för föreningar, även om de inte har direkt anknytning till 
kultur.166 
 
Bibliotekets utställningsverksamhet kan vara präglad av såväl kultur som strikt 
information. Av det informativa slaget kan utställningar vara då Vägverket vill 
informera om det nya motorvägsbygget som sker i kommunen eller ombyggnationen av 
Storgatan som går genom centralorten. Pratet om denna ombyggnation vållade mycket 
rabalder säger bibliotekschefen. Utställningen hade man på biblioteket och Vägverket 
informerade om hur man ville förändra gatan och ta bort parkeringsplatser, ett förslag 
som hade väckt mycket ont blod hos invånarna. Bibliotekschefen menar att detta är 
sådant man kan komma till dem och läsa om samt sitta och fundera och diskutera 
omkring.167 Utställningar av det mer kulturella slaget är konstutställningar, utställningar 
om föreningar som vill presentera sin verksamhet eller utställningar på olika teman till 
exempel i samband med landsomfattande jubileum: Majblommans hundraårsjubileum. 
Under 2006 hade man utställningar med teckningar av skolklasser, kallmålat porslin, 
om att vara hörselskadad, samt en studieresa till Sydafrika.168  
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Folkbiblioteket upplåter sina lokaler till möten av olika slag. Man skall inte konkurrera 
med privata lokaler säger bibliotekschefen, men vi vill gärna tala om att det går bra att 
vända sig till kommunen och vill man så får man gärna vara i biblioteket. Hösten 2007 
kommer man att förbättra bibliotekslokalen genom att sitta in en fast teleslinga så att 
hörselskadade får lättare att höra vid föredrag och liknande.169 Bland de invånare som 
besöker bibliotekets kulturaktiviteter är medelåldern hög menar bibliotekschefen. 
Generellt sett är det så, men så finns det ju undantag. I samband med den årligen 
återkommande Kulturveckan som anordnas i kommunen, hade man för ett par år sedan 
ett rockkafé på biblioteket. Då kom ett fyrtiotal ungdomar plus några mor- och 
farföräldrar som skulle höra barnbarnen spela.170 Biblioteket upplåter sin lokal varje år 
för flera av aktiviteterna under Kulturveckan.  
 
Kommuninvånarna erbjuds tillgång till konsumentinformation i tryckt form och på 
Internet genom biblioteket. Bibliotekspersonalen hjälper invånarna att orientera sig i det 
material som finns, så att man själv kan gå vidare med sin fråga. Biblioteket 
prenumererar även på konsumentupplysande material, som placeras på 
konsumenthyllan. Där finns konsumenttidskriften Råd och Rön, informationsmaterial 
och Konsumentverkets handböcker.171 Biblioteket samarbetar med institutioner för äldre 
åldersgrupper, men det är främst i form av punktinsatser menar bibliotekschefen. Vi har 
bokdepositioner på kommunens äldreboende och deltar via kulturavdelningen ibland i 
programverksamhet för dessa. Biblioteket har inte någon direkt uppsökande verksamhet 
i övrigt för människor som inte själva kan ta sig till biblioteket. Att serva 
talbokslåntagarna är ändå relativt lätt anser han. Det handlar om att skaffa fram 
materialet och är mest en teknisk fråga. Dessa låntagare är ofta själva väldigt aktiva och 
vet vad de vill ha för någonting. Kan låntagaren inte ta sig till biblioteket skickar man 
materialet per post. Han ser dock ett problem med att biblioteket idag inte i någon större 
utsträckning kan serva dem som inte vill ha talböcker och samtidigt inte kan komma till 
biblioteket.172  

5.1.4 Folkbiblioteket i det lokala samhället  
Folkbiblioteket är i hög grad synligt både i förhållande till politikerna och till invånarna 
i kommunen. Detta beror i synnerhet på det mycket utåtriktade arbete 
bibliotekspersonalen utför och som ger biblioteket en positiv framtoning i det lokala 
samhället. Bibliotekschefen menar att unikt för kommunen är att hela förvaltningen är 
relativt liten och därmed koncentrerad. Detta gör att personalen har stor överblick över 
de olika områdena och vet på så sätt vem som gör vad.173 Jag uppfattar det som att man 
inom kommunen har en god kommunikation mellan verksamheterna som gör att man 
har förståelse för hur viktiga de olika delarna är. Utifrån de lokalpolitiska dokumenten 
och intervjun med kommunpolitikern, uppfattar jag det som att man från politiskt håll 
har insikt om bibliotekets betydelse. Att bibliotekschefen är chef både för biblioteket 
och kultur- och fritidsavdelningen bidrar förmodligen till att synliggöra och stärka 
bibliotekets roll ytterligare. Biblioteket är, utöver sin dagliga verksamhet, synligt genom 
sina många aktiviteter både utanför och inuti bibliotekslokalen. Även det goda 
samarbetet med lokalpressen bidrar till att lokalsamhället i allmänhet och invånarna i 
synnerhet får kännedom om vad biblioteket gör och kan göra för dem. 
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Biblioteket är synnerligen lokalt förankrat och har ett förhållandevis stort samarbete 
med lokala aktörer. Mycket av samarbetet sker inom den kommunala förvaltningen. 
Skall man bedöma bibliotekets profil i detta samarbete, är det inom kunskapsområdet 
man har störst förankring. Här har biblioteket nära samarbete med utbildningssidan i 
kommunen, främst grundskolan. På kulturområdet samarbetar biblioteket med lokala 
föreningar, Länsmuseet och Arkivcentrum. Men även här ingår samarbetet med skolan, 
eftersom barn och ungdom är en prioriterad grupp. På informationsområdet samarbetar 
biblioteket med Regionförbundet vars uppgift är att arbeta för hållbar tillväxt och god 
livskvalitet i hela regionen. Inom detta område samarbetar man även med statliga 
myndigheter som Vägverket och Skatteverket. Samarbetet inom hela den kommunala 
förvaltningen medverkar även till att biblioteket fungerar som ”kommunens ansikte 
utåt” gentemot det lokala samhället. Något närmare samarbete med det lokala 
näringslivet har inte gått att se. Bibliotekschefen säger dock att man inom kommunen 
samarbetar med att bedriva projekt för att stimulera företagsamhet.174 På det sociala 
området samarbetar biblioteket till viss del bland annat med äldreomsorgen samt 
Mödra- och Barnavårdscentralen. Samtliga samarbeten medverkar till att biblioteket blir 
förankrat i invånarnas medvetande.  
 
Biblioteket bidrar till att stärka den lokala identiteten i lokalsamhället genom bevarandet 
av hembygdslitteratur samt programverksamheter, av både kulturellt och informativt 
slag. Man har även en småskalig försäljning av böcker med anknytning till den lokala 
bygden. Dessa kan bland annat innehålla berättelser om personer från trakten, speciella 
miljöer i bygden eller dikter av någon med lokal anknytning. Jag uppfattar att 
biblioteket genom sin öppenhet utåt, gentemot det lokala samhället, fungerar som en 
mötesplats för kommuninvånarna. Just tack vare utställningar och aktiviteter samt 
samarbeten med olika aktörer, inom den kommunala förvaltningen och utanför, blir 
biblioteket en plats som invånarna känner och vet att de kan vända sig till i olika frågor. 
I den här kommunen har man har tagit fasta på att göra biblioteket till en naturlig del av 
vardagen hos människor redan från tidig ålder, genom sina satsningar på framförallt 
barn och ungdom.  
 
Jag förstår att biblioteket i den här kommunen i hög grad är förankrat i det lokala 
samhället och fungerar som en resurs i kommunen. Om man skall sammanfatta 
bibliotekets huvudsakliga funktion i denna samverkan, kan man framhålla bibliotekets 
roll som en kunskapsresurs. Det är inom kunskapsområdet, enligt Anderssons och Skot-
Hansens modell, som biblioteket har sin främsta styrka. I arbetet med att satsa på barn 
och ungdom dels genom samarbetet med skolan, dels genom att på olika sätt i sin 
verksamhet stimulera ungas nyfikenhet inför att lära sig läsa, skriva och söka kunskap, 
medverkar biblioteket till att göra denna grupp till upplysta vuxna. Som jag har visat är 
biblioteket även väl förankrat inom de övriga områdena i Anderssons och Skot-Hansens 
modell: kulturcentrum, informationscentrum och socialt centrum. När det gäller tillgång 
till bibliotekets tjänster finns dock en begränsning i fråga om tjänster som uppsökande 
verksamhet samt öppethållandet. Beträffande problemet med att inte alltid kunna nå 
dem som själva har svårt att ta sig till biblioteket, skulle möjligen ett samarbete med 
hemtjänsten i kommunen fungera. Personalen i hemtjänsten träffar de äldre 
kommuninvånarna dagligen och skulle kanske kunna medverka till att vårdtagarna får 
sig till dels de tjänster av biblioteket de önskar. När det gäller bibliotekets öppettider så 
är det öppet varje vardag varav två kvällar, men stängt på helgerna. Ett öppethållande på 
helgen när det flesta människor är lediga, skulle säkert ytterligare förstärka bibliotekets 
funktion som mötesplats.  
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5.2 Studieobjekt B 
Mitt andra fältstudiebesök förlades till den kommun och det folkbibliotek som får plats 
under den här beteckningen. Vid mitt besök träffade jag bibliotekschefen och 
kommunpolitikern gemensamt och intervjun utfördes med båda samtidigt. 
Bibliotekschefen har varit verksam på posten som förvaltningschef över 
Kulturförvaltningen i kommunen sedan 1999. I kommunens Kulturförvaltning ingår 
bibliotek, kulturverksamhet och musikskola. Kommunpolitikern har varit politiskt 
verksam i 28 år och bland annat suttit i kulturnämnden och kommunfullmäktige. Nu 
ägnar hon sig främst åt arbete med de finska kommuninvånarna och är deras 
kontaktperson i olika frågor.  

5.2.1 Kommunen – En beskrivning   
Kommunen har drygt 9000 invånare. Efter en lång period med stabilt 
befolkningsunderlag har invånarantalet minskat något under senare år. Knappt hälften 
av kommunens befolkning bor i eller strax utanför centralorten. Det finns tre tätorter i 
kommunen.  
 
Den största näringsgrenen i kommunen är industrisektorn, följd av offentliga sektorn, 
jord- och skogsbruk, privata tjänster, byggnadsverksamhet, varuhandel och samfärdsel. 
Största arbetsgivare är kommunen. De femton största arbetsgivarna i kommunen 
sysselsätter tillsammans ungefär 75 % av de förvärvsarbetande.175 Största branschen 
inom industriområdet är metallvaruindustrin, följd av elektronikindustrin, jord- och 
stenindustrin, plastindustrin och trävaruindustrin. Den öppna arbetslösheten i 
kommunen uppgick i december 2005 till 3,7 %.  
 
Kommunens pedagogiska verksamhet utgörs av förskola, familjedaghem, fritidshem, 
flera grundskolor, en särskola, ett gymnasium samt Komvux. Inom gymnasieskolan 
samarbetar kommunen med en annan närliggande kommun med en gemensam 
målsättning att erbjuda kompletterande program för de två kommunernas ungdomar.176   
 
Utbudet av kultur- och fritidsverksamheter i kommunen är stort. På centralorten finns 
ett kulturhus som innehåller kommunens huvudbibliotek, museum och konsthall. 
Kulturhuset erbjuder kommuninvånarna en varierad programverksamhet. Ytterligare ett 
bibliotek finns i en av tätorterna. På det biblioteket har man ett medborgarkontor, som 
ger information och vägledning i olika kommunala frågor. Kommunen har även en 
musikskola som är tänkt att uppmuntra intresse för musik på ett tidigt stadium och som 
skall medverka till bevarande och vitalisering av kommunens musikliv. På 
fritidsområdet finns ett brett utbud av anläggningar för såväl idrottsaktiviteter som 
friluftsaktiviteter. Inom kommunen finns ett rikt föreningsliv med ungefär 174 ideella 
föreningar. Hembygdföreningarna arrangerar en mängd program och arbetar för att 
kommunens kulturhistoriska miljöer förblir levande.177  
 
Fritidsnämnden ansvarar för arbetet med turistfrågor och turistinformation. I kulturhuset 
där folkbiblioteket är lokaliserat samt i kommunhuset finns turistinformation för 
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allmänheten. Kommunen samverkar sedan 2004 med fem andra kommuner för 
utveckling av turismen i området.178  

5.2.2 Kulturpolitik i kommunen  
I kommunen har Kultur- och fritidsnämnden det politiska ansvaret för huvuddelen av de 
frågor som har med fritidsverksamhet, turism, kulturverksamhet samt den kommunala 
musikskolan att göra. Kulturförvaltningen, som ligger under Kultur- och 
fritidsnämnden, driver kommunens kulturhus där bibliotek, museum och konsthall 
ingår. I kommunens biblioteksplan, som antogs av kommunfullmäktige i januari 2007, 
framgår att kommunen har som antagna övergripande mål för kulturliv och 
fritidsverksamhet, att det rika kulturlivet och fritidsaktiviteterna skall präglas av 
mångfald, förnyelse och kvalitet, samt rikta sig till alla och attrahera nya grupper.179 
Beträffande kulturområdets framtid och bibliotekets roll sägs följande: 
 
Kulturen bidrar med sin utvecklings- och förändringskraft till att skapa en livaktig kommun och fungerar 
som en katalysator i samhället.  Genom ett rikt kulturliv, i vilket biblioteksverksamheten är integrerad, 
skapas en kommun där det är bra att växa upp, leva och verka, invånarna är nöjda, turismen öka, 
näringslivet är rikt och mångfasetterat och invånarantalet stiger. Det rika kulturlivet skapar en kreativ 
kommun som är attraktiv som bostadsort samt hjälper till att skapa hälsa, välbefinnande och välstånd. 180   
 
När det gäller kulturområdet vill man från kommunens sida se att kulturhusets utbud av 
upplevelser, möten och kunskap skall öka och att rollen som ett ”allaktivitetshus” skall 
stärkas. Man menar att kreativiteten hos kommuninvånarna stimuleras genom ett rikt 
och mångfasetterat kulturutbud av god kvalitet och för alla åldrar. Nyskapande och 
gränsöverskridande kulturverksamhet skall uppmuntras. Det mångkulturella samhället 
skall speglas i kommunens kulturliv.181 En prioriterad grupp inom kulturområdet är barn 
och ungdom, kulturhuset skall ha mycket verksamhet riktad till denna grupp. Man 
eftersträvar även ökad samverkan inom och mellan kommuner samt med regionen enligt 
målbeskrivningarna för kommunens kulturverksamhet.182    
 
I kommunens årsredovisning för 2005 är den ekonomiska redovisningen för 
Kulturnämnden uppdelad i två poster: Kultur- och biblioteksverksamhet samt 
musikskola. Av logiska skäl upptar den förstnämnda störst del av de ekonomiska 
medlen. Av kommunens målbeskrivningar framgår klart att man investerar i och stödjer 
kulturverksamheten i kommunen. På min fråga till kulturpolitikern om vilka uppgifter 
hon anser är centrala för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, svarade hon att 
en av de centrala uppgifterna är att fostra barn och ungdomar till aktiva och kräsna 
”kulturkonsumenter” samt att ge dem sunda och utvecklande fritidsaktiviteter. 
Ytterligare uppgifter hon tycker är centrala är att tillgodose äldres behov av 
kulturupplevelser på hemorten, eftersom alla inte har möjligheter att åka till större 
kulturcentra. Hon säger också att hon tycker det är viktigt att värna om biblioteken och 
att ta till vara på kulturarvet.183   
 
Kommunpolitikern ger en positiv beskrivning av biblioteksverksamheten. Hon tycker 
att talesättet om biblioteket som ”bygdens vardagsrum” stämmer väl med kommunens 
bibliotek, om man tänker på vad som finns i ett vardagsrum. Där finns böckerna och 
datorer med Internet och ett stort urval av tidningar. Hon vill även framhålla 
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kunnigheten och hjälpsamheten hos bibliotekspersonalen som karakteristiska drag för 
biblioteket i kommunen. Hennes uppfattning är att biblioteket alltid har något på gång, 
både för barn och vuxna. Hon ser även att filialbiblioteket, med integrerat 
medborgarkontor, i en av de närliggande tätorterna har en viktig funktion.184  
 
Centralt för biblioteksverksamheten tycker kommunpolitikern är böckerna. Det är 
väldigt viktigt att folk lånar och läser böcker. Hon hänvisar till att det på senare tid 
kommit mycket annat som lockar, men att man aldrig skall glömma boken. Den tar folk 
med sig från biblioteket och läser där hemma, man behöver inte sitta här.185 När det 
gäller prioriteringar tycker kommunpolitikern att det är viktigt att göra alla delaktiga, 
biblioteket skall vända sig till kommuninvånare i alla åldrar och med olika bakgrund, så 
att ingen känner sig utanför. Eldsjälar är något kommunpolitikern anser är viktigt för 
biblioteksverksamheten. För det första måste det finnas de som har överblick och ser 
möjligheterna och håller i trådarna. Sedan gäller det att hitta trådändor och då har vi ju 
alla hembygdsföreningar med flera, säger hon. Man skall ha ett väldigt brett kontaktnät. 
På så sätt blir det en samverkan som fungerar väldigt bra i den här kommunen.186  

5.2.3 Bibliotek B   
Folkbiblioteket är lokaliserat i kulturhuset mitt i kommunens centralort. Kommunhuset 
är beläget ett antal kvarter bort. Biblioteket ligger på våningsplan ett och är det första 
man möts av när man kommer in genom porten till huset. Bibliotekslokalen utgörs av 
ett stort rum och tre angränsande i liknande storlek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Källa: Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2006) 
 
Karakteristiskt för bibliotekets verksamhet är att man anordnar mycket program. Det är 
vårt kännetecken, säger bibliotekschefen. Programverksamheten riktar sig till barn och 
vuxna i alla åldrar. Man anordnar bland annat sagostunder för barn och musikkaféer för 
äldre människor. Musikkaféerna kan bestå av musik, information om böcker och 
presentationer av något författarskap. Årligen anordnar biblioteket ”Kura skymning” 
med uppläsning ur den nordiska litteraturen, ett arrangemang som lockar båda unga och 
äldre besökare. Bibliotekschefen menar att besöken på biblioteket har ökat och att det är 
mycket tack var programmen som anordnas.187  
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Biblioteket i tal 2006 
 
Personal  Öppettider 
Bibliotekarie: 5  Huvudbibliotek: 42 timmar/vecka 
Biblioteksassistent: 1      
(I samtliga fall gäller varierande  
sysselsättningsgrad) 
 
Medier   Besök 
Antal utlån media totalt: 82 000  Antal besök på huvudbiblioteket: 78 500, i  
Antal utlån per invånare: 8,8 snitt 220/öppetdag 
       
Antal filialer: 1 
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I fråga om vilka delar av biblioteksverksamheten som är de centrala, säger 
bibliotekschefen att man kan se några funktioner som är dominerande och har att göra 
med hur samhället ser ut. Bibliotekets sociala funktion är något hon tror blir allt 
viktigare. De grupper som har det svårt i samhället har väldigt stor nytta av sitt 
bibliotek, eftersom det kan vara en kanal in i samhället, säger bibliotekschefen. Inom 
den sociala funktionen kan man även arbeta med att stimulera språkutveckling, 
läsfrämjande verksamhet och integrationsfrämjande verksamheter. Här ser 
bibliotekschefen att man på biblioteket har mycket att jobba med och hon ser gärna att 
samarbetet med andra förvaltningar i kommunen kan bli tätare på detta område.188   
 
I biblioteksplanen betonas bibliotekets funktion som informationscentrum, att besökarna 
har tillgång till olika slag av samhällsinformation och i bibliotekets informations- och 
utlåningsdisk har man integrerat delar av kommunens turistinformation.189 
Bibliotekschefen menar att biblioteket ordnar med turistinformationen delvis för att man 
från bibliotekets sida vill visa framfötterna, att man kan detta med information och att 
man vill överleva. Man vill inte att biblioteket skall hänvisas till periferin och bli 
osynligt. Huvudbiblioteket och filialbiblioteket med sitt medborgarkontor, fungerar som 
”kommunens förlängda arm” genom att ge information om den kommunala servicen 
och vara till hjälp i praktiska göromål som har med detta att göra. På så sätt avlastar vi 
kommunen, säger bibliotekschefen.190  I biblioteksplanen anges att hela 
kulturförvaltningen skall präglas av kreativitet och entreprenörsanda.191 
 
Bibliotekets tjänster gentemot kunskapsområdet handlar mycket om att stödja invånarna 
i det livslånga lärandet, som bibliotekschefen menar är lite av ett trendbegrepp. Där har 
biblioteket en funktion, inte minst när det gäller digital information. Ett samarbete finns 
mellan biblioteket och Komvux som ligger på tredje våningen i samma hus. Viss tid på 
morgonen har biblioteket extra öppethållande för dessa studenter.192 Av 
biblioteksplanen framgår att läsfrämjande verksamhet och undervisning i 
informationssökning är prioriterade arbetsområden. I den läsfrämjande verksamheten 
som riktar sig främst till skolor, samarbetar biblioteket med lärare.193 Bibliotekschefen 
menar att bibliotekets funktion som kunskapscentrum övergripande handlar dels om att 
lotsa människor i informationsflödet, dels att handleda studerande att hitta rätt. Sedan 
skall man skilja mellan kunskap och information här, menar bibliotekschefen. 
Biblioteket är ju ett kunskapshus egentligen, ett kunskapstempel eller ett palats och det 
är ju all världens kunskap vi har i våra hyllor och tillgång till digitalt, säger hon med ett 
skratt och glimten i ögat. Och sedan kan man ju hämta information här också, från alla 
håll och kanter.194  
 
Biblioteket arbetar mycket med sin funktion på kulturområdet. I biblioteksplanen 
betonas kulturen som en samhällsutvecklande faktor: 
 
Kultur som samhällsutvecklande faktor: kultur, kreativitet och ökad samverkan stimulerar innovationer 
och företagande, främjar kommuninvånarnas hälsa samt gör kommunen attraktiv som bostadsort. […] 
Kreativiteten hos kommunens invånare, unga som gamla, stimuleras dels genom möjlighet till eget 

                                                 
188 Ibid. 
189 Biblioteksplan 2007 
190 Intervju med bibliotekschef 2007-04-11  
191 Biblioteksplan 2007 
192 Intervju med bibliotekschef 2007-04-11 
193 Biblioteksplan 2007  
194 Intervju med bibliotekschef 2007-04-11  



 

45 

skapande och utövande inom olika kulturområden, dels genom att få tillgång till ett mångfasetterat utbud 
av kulturprogram.195 
 
På kulturområdet samarbetar biblioteket med skolor och hembygdsföreningar för att 
synliggöra kommunens kulturbygd med dess fornlämningar. Detta görs bland annat i 
form av utställningar och föreläsningar på biblioteket. Bibliotekschefen menar att 
lokalhistoria är något som verkligen intresserar kommuninvånarna och att man är stolt 
över sin rika kulturbygd. En rad kända personligheter som gått till historien är 
förknippade med kommunen. Bibliotekschefen säger att hon tycker att det är viktigt att 
kulturen är med när man pratar om samhällsutveckling, den bidrar till en positiv 
utveckling och skall inte underskattas. Man kan inte spara på kultur och tro att man får 
en positiv samhällsutveckling. Kulturen är viktig för trivseln och för stimulans till 
kreativitet som i sin tur ger företagande och entreprenörskap, menar hon. Den ger även 
en meningsfull fritid och det är viktigt när folk väljer var man vill bo. Så det är viktigt 
att trycka på, att vi spelar en roll i de stora sammanhangen när det gäller kommunens 
utveckling och skall inte hållas utanför de diskussionerna, säger bibliotekschefen. Men 
hållas utanför är något man kan göra om man inte säger till, då är det andra delar i 
kommunen som dominerar: teknik, skolor, äldreomsorg och näringsliv. Och så 
diskuterar man kommunens framtid. Då får man påtala att kulturen spelar roll och vi 
skall sitta med.196  
 
Biblioteket gör ett antal prioriteringar utöver kultur- och programverksamheten. En av 
dessa är enligt bibliotekschefen att ha ett bra, generöst öppethållande på biblioteket. 
Hon menar att det är viktigt att inte spara på det, utan i så fall spara på andra delar inom 
kulturen om det behövs. Man värnar om biblioteket för att det skall utvecklas på ett 
positivt sätt.197 Andra delar som prioriteras i verksamheten är barn och ungdom, något 
som betonas i resultatmålen i biblioteksplanen.198 Den elektroniska utrustningen i 
biblioteket är också något man prioriterar. Bibliotekschefen menar dock att det är svårt 
för små bibliotek att mäkta detta ekonomiskt. Biblioteket har bland annat en enklare 
variant av självutlåningsapparatur. Det är en svårighet för ett mindre bibliotek att ha 
samma tekniska standard som ett stort, det är egentligen samma typ av utrustning man 
behöver köpa, men invånarunderlaget är mindre i en liten kommun och därmed har man 
mindre kapital för investeringar. Men vi försöker hålla oss på en hög nivå avseende 
teknisk utrustning, säger bibliotekschefen och hänvisar till bibliotekets databaser samt 
möjligheten att ladda ner musik och böcker från bibliotekets webbplats.199  
 
Ytterligare en prioritering från bibliotekets sida som bibliotekschefen betonar, är att föra 
en ständig diskussion inom kommunen för att hävda bibliotekets existens. Det handlar 
om att påtala vad vi gör och vad vi kan bidra med, säger bibliotekschefen. Detta är 
något hon prioriterar i sitt jobb och försöker plantera vidare hos de övriga 
bibliotekarierna. Denna ständiga marknadsföring, eller att vi alltid skall påtala vad vi 
gör, vad vi kan göra och vad vi spelar för roll.200 Många gånger kan det vara så att andra 
chefer inom kommunledningen har en annan syn på kultur och bibliotek. Biblioteket för 
dem, det är dit de gick när de var barn. De lånade en bok och en sträng tant sitter där 
och lånar ut. Och den bilden har de med sig, när de sitter på en chefstjänst i 
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kommunhuset. Då handlar det om att från bibliotekets sida ändra den synen hos dem. 
Ett sätt kan vara att bjuda in dem till biblioteket menar bibliotekschefen.201 
 
Folkbiblioteket samarbetar med en rad aktörer, enligt bibliotekschefen. Inom 
kommunen samarbetar Kulturförvaltningen och biblioteket med Folkhälsorådet kring 
programverksamhet, IT-kontoret kring hemsidan, Tekniska kontoret kring lokalfrågor 
och skötseln av lokalerna, samt stadsarkitekten kring arbetet med fornlämningar. 
Biblioteket har även mycket samarbeten med föreningar: hembygdföreningar och så 
kallade byalag. Dessa ordnar själva en mängd kulturprogram runt om i kommunen samt 
hjälper till och sköter om alla fornminnen och fornlämningar, säger bibliotekschefen. 
Lions och Röda korset har sponsrat några av bibliotekets projekt med 10 000 kronor 
vardera. Kulturförvaltningen samverkar med näringslivet när det gäller lokala mässor 
och ”långlördagar” i kommunen, då förläggs program till dessa datum. Även samverkan 
mellan kommuner bedrivs till exempel när det gäller ungdomsprogram och trycksaker 
om kulturturism. Man samverkar även med enstaka eldsjälar som vill lyfta fram något 
kulturellt eller någon del av kommunen. Eldsjälarna engagerar sig ofta i byalag. I 
biblioteksfrågor samarbetar biblioteket med andra kommuner till exempel när det gäller 
fjärrlåneverksamhet.202  
 
Bibliotekschefen har önskemål om mer samverkan med regionen. Ofta blir 
egenfinansieringen ett problem för oss och vi måste tacka nej till regionala projekt, 
säger hon. På grund av detta kommer små kommuner efter i utvecklingen. 
Bibliotekschefen menar att musik, teater, dans och konst som håller mycket hög nivå 
samt kända artister blir alltmer sällsynt hos dem. Stora kommuner kan tacka ja till all 
regional samverkan genom att de har pengar till egenfinansieringen. På så sätt utvecklas 
stora kommuner snabbt på kulturfronten, medan små kommuner står kvar på samma 
nivå eller går tillbaka. Bibliotekschefen skulle vilja se en större satsning på de små 
kommunerna och en prioritering och extrahjälp till dessa från regionalt håll. 
Kulturverksamheten man har i den här kommunen får man tack vare lokal samverkan, 
säger hon.203  

5.2.4 Folkbiblioteket i det lokala samhället  
Folkbiblioteket är i stor utsträckning synligt både i förhållande till politikerna och till 
invånarna i kommunen. Genom ett brett nätverk och ett utåtriktat arbete profilerar sig 
biblioteket på ett positivt sätt i lokalsamhället. Till fördel för bibliotekets synlighet och 
roll i det lokala samhället är bibliotekschefens position som chef för 
Kulturförvaltningen. Hon menar att man därigenom har lite mer handlingsfrihet och ett 
större ekonomiskt svängrum. Man kan träffa politiker och kommunledning direkt och 
på så vis ha ett annat inflytande. Det kan vara svårare om man är enbart bibliotekschef 
och har en förvaltningschef över sig, som även ansvarar för andra områden. Så är det i 
många kommuner. Då kommer man inte till tals själv på samma sätt och kan föra 
dialogen uppåt om pengar, resurser och utveckling, säger bibliotekschefen. Hon är 
tacksam för att hon har en kombinerad tjänst, som hon ser är till fördel för biblioteket.204  
 
För ett folkbibliotek i en mindre kommun handlar det hela tiden om att föra en 
diskussion och att därigenom hävda sin existens, menar bibliotekschefen. Det handlar 
om ständig marknadsföring. Tre uttryck för handling, är flitigt återkommande under 
intervjun med bibliotekschefen: kommunikation, lobbying och argumentation. 
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Bibliotekschefen menar att det är av stor betydelse att ägna sig åt detta, eftersom 
biblioteket inte är en lagstadgad verksamhet i samma utsträckning som andra. 
Visserligen används bibliotekslagen, men eftersom den är vagt formulerad ger den inte 
mycket stöd, menar bibliotekschefen. Hon förespråkar en stärkt bibliotekslag som 
innehåller mer konkreta mått och regler för folkbiblioteksverksamheten. Andra 
kommunala förvaltningar har tydligare lagar att luta sig mot och kan på så sätt driva 
igenom åtgärder som anses nödvändiga. Bibliotekschefen menar att man från 
bibliotekets sida genom kommunikation behöver bevisa, inte minst ekonomiskt, hur 
biblioteket kan bidra till en positiv utveckling i det lokala samhället. Till exempel kan 
bibliotekets läsfrämjande verksamhet bidra till färre elevavhopp från gymnasiet, något 
som annars kostar pengar för kommunen. Bibliotekschefen ser att bibliotekets 
företrädare har en viktig uppgift i att berätta för politikerna hur kulturen och biblioteket 
kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Hon menar att det ibland finns okunskap 
om bibliotekets funktioner bland politiker. Från bibliotekets sida handlar det då ofta om 
att undervisa politiker, inte minst nya, om bibliotekets funktioner. Man behöver 
förmedla kunskaper om bibliotekets roll och syfte från grunden, något som är viktigt 
eftersom det är politikerna som sedan fattar besluten.205  
 
Folkbiblioteket är lokalt förankrat i det lokala samhället, har ett brett samarbete med 
lokala aktörer och syns ofta i lokalpressen. Mycket av samarbetet sker inom kommunen. 
Skall man uppskatta bibliotekets profil i detta samarbete, är det inom kulturområdet 
man har störst förankring. Här har biblioteket ett nära samarbete med skolor, 
hembygdsföreningar och byalag. På kunskapsområdet samarbetar biblioteket med 
Komvux, samt för- och grundskola. Beträffande informationsområdet har biblioteket 
nära samarbete med andra delar av den kommunala förvaltningen, andra kommuner, 
samt goda relationer till kommunens näringsliv. På det sociala området har biblioteket 
bland annat samarbeten inom kommunen, men här finns önskemål från 
bibliotekschefens sida om ett ännu tätare samarbete mellan förvaltningarna. Detta är 
något hon tror att hela kommunen skulle tjäna på.206 Bibliotekschefen uttrycker sin 
ståndpunkt i fråga om bibliotekets lokala förankring med att säga att det är viktigt med 
ett brett kontaktnät och den typen av samverkan fungerar bra just i denna kommun. Att 
upprätta ett nätverk bland lokalbefolkningen är värdefullt. Relationerna är värda mycket 
för att få till stånd arbete inom olika områden och för att synliggöra biblioteket. Detta 
har även betydelse på så sätt att ett uppbyggt nätverk kan förhindra att eventuella 
åtstramningar i kommunen drabbar just biblioteket.207 
 
Biblioteket ligger i kulturhuset som tronar mitt i samhället i kommunens centralort. Det 
är en central plats som kommuninvånarna känner till. Med sitt utåtriktade arbete och 
sina rikliga programverksamheter är biblioteket ett ställe dit människor kommer även 
för annat än att låna böcker. Det är enkelt att konstatera att biblioteket är en naturlig och 
levande mötesplats i det lokala samhället. Biblioteket medverkar till att stärka den 
lokala identiteten dels genom engagemanget i arbetet med den lokala kulturen och 
fornminnena, dels genom att synliggöra detta även utanför den egna kommunen. 
Bibliotekschefen själv är lite av en lokalkändis som är igenkänd av de flesta på orten, 
detta menar kommunpolitikern med bibliotekschefens medgivande.208 Bibliotekschefen 
tycker det är viktigt att jobba in sig, så man blir ett begrepp i samhället, ett positivt 
begrepp det vill säga. Detta är till fördel i hennes arbete, för på så sätt kan hon få en 
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bättre dialog med invånarna och politikerna, eftersom de känner igen henne. 
Bibliotekschefen har lagt ner energi på att utarbeta ett utbrett kontaktnät.209 
 
Jag får uppfattningen att biblioteket är mäkta förankrat i lokalsamhället och tjänstgör 
som en resurs i kommunen. Skall man sammanfatta bibliotekets huvudsakliga funktion i 
detta samarbete, anser jag att man kan betona bibliotekets roll som en kulturresurs. Det 
är inom kulturområdet som folkbiblioteket har sin egenartade styrka: Att inspirera och 
sätta igång aktiviteter på det kulturella området. Bibliotekschefen vill också se 
biblioteket som en resurs i en kommun med sjunkande invånarantal. För att vända den 
trenden och få folk att flytta dit, är det viktigt med ett levande kulturliv vari ett levande 
bibliotek ingår. Biblioteket har en viktig uppgift i att framhålla sitt intresse för 
samhällets överlevnad, menar bibliotekschefen. Det är förlegat att tänka smalt och att 
som biblioteksföreträdare till exempel bara fundera på hur böckerna skall ordnas på ett 
bra sätt i biblioteket. Det handlar om att berätta för politikerna vad kulturen och 
biblioteket kan bidra med i fråga om positiv utveckling av lokalsamhället. Då 
kommunens invånarantal sjunker, skall kulturen vara med i diskussionen.210 Biblioteket 
är även förankrat inom de övriga områdena av biblioteksmodellen: kunskapscentrum, 
informationscentrum och socialcentrum. Bibliotekschefen tror att bibliotekets funktion 
som socialcentrum nog blir allt viktigare i samhället över lag. Hon menar att inte minst 
de grupper i samhället som har det svårare än andra har väldigt stor nytta av sitt 
folkbibliotek. Biblioteket kan för dem vara en kanal in i samhället. Hon ser att man på 
detta bibliotek har en hel del att jobba med avseende den sociala verksamheten och att 
man där även skulle vinna på ett närmare samarbete med andra förvaltningar inom 
kommunen. 

5.3 Studieobjekt C 
Det tredje fältstudiebesöket i ordningen lokaliserades till den kommun och det 
folkbibliotek som får plats under denna rubrik. Vid påhälsningen träffade jag först 
kommunpolitikern och senare på dagen bibliotekschefen. Kommunpolitikern är sedan 
årsskiftet 2006-2007 kommunalråd och sitter i kommunfullmäktige. Innan han tillträdde 
denna tjänst var han aktiv som ordförande i kommunens kultur- och fritidsnämnd. 
Bibliotekschefen har varit verksam som enhetsansvarig för biblioteket i ungefär ett år 
och arbetar även som ansvarig för bibliotekets vuxenavdelning, en tjänst hon haft sedan 
flera år tillbaka. 

5.3.1 Kommunen – En beskrivning  
Kommunen har lite mer än 9000 invånare. Under den senaste tioårsperioden har 
befolkningsantalet minskat något. Ungefär 55 % av befolkningen bor i tätorter, som till 
antalet är tre. 43 % av befolkningen i kommunen bor i centralorten.  
 
Kommunen har ett differentierat näringsliv med många små och medelstora företag. 
Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin, som svarar för ungefär en tredjedel av 
arbetstillfällena. Jord- och skogsbruk sysselsätter 7 % av kommunens befolkning. Vid 
en jämförelse med genomsnittet för riket, är jordbruksnäringen överrepresenterad 
medan tjänstesektor och handel är underrepresenterade.211 Andelen invånare som 
pendlar ut från kommunen till sina arbetsplatser är 485 flera än inpendlarna. 
Arbetslösheten uppgick under 2005 till 5,3 %, en siffra som minskade till året därpå, 
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men kommunen ligger ändå på en hög nivå i förhållande till andra kommuner i 
regionen.212 
 
Kommunens pedagogiska verksamhet utgörs av förskolor, familjedaghem, fritidshem 
och grundskolor. I kommunen finns även gymnasieskola, vuxenutbildning och 
Särvux.213  
 
Kommunen har en bred och varierande kultur- och fritidverksamhet. 
Biblioteksverksamhet finns i de tre tätorterna. Man har även teater, biograf, samt en 
Kulturskola med undervisning på musikinstrument, drama och teater samt bild och 
form. Kommuninvånarna har också möjlighet att utöva idrotts- och friluftsaktiviteter av 
olika slag. Hembygdsföreningarna har egna museer och tillsammans driver de ett 
lantbruksmuseum. Kommunen har ett rikt föreningsliv med många olika 
intresseinriktningar.214  
 
I kommunen finns en turistbyrå som har öppet under sommarmånaderna. Under höst 
och vintermånaderna är turismverksamheten stationerad i kommunhuset. Kommunen är 
en bygd med mångskiftande natur och miljö. Liksom de två övriga kommunerna som 
ingår i den här studien, ligger denna kommun i ett välbevarat kulturlandskap där 
möjligheterna till ett rikt och varierat natur- och friluftsliv är många.215  

5.3.2 Kulturpolitik i kommunen 
I kommunen är det Kultur- och fritidsnämnden som har det politiska ansvaret för kultur 
och fritidsverksamheterna i kommunen. Kultur- och fritidskontoret är nämndens 
sekretariat och svarar för den administrativa ledningen av förvaltningens verksamhet. 
Nämndens uppdrag är att ansvara för verksamhet i kommunens idrotts- och 
friluftsanläggningar, stödja och stimulera föreningslivet, ansvara för lotteriärenden, 
ansvara för bibliotek, kulturskola och fritidsgård, samt bedriva och stödja 
allmänkulturell verksamhet.216  
 
I de översiktliga målbeskrivningar, som finns i Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsberättelse från 2006, framgår det att man vill verka för att: Tillhandahålla 
lokaler för rekreation, idrotts- och friluftsliv, skolelever får simundervisning, föreningar 
och ungdomsverksamhet får ekonomiskt stöd, barns läsning stimuleras och att 
studerande får hjälp att finna media lokalt eller genom fjärrlån, funktionshindrade får 
tillgång till media och information, barn och ungdomar får möjlighet att delta i frivillig 
musikundervisning/orkesterverksamhet/drama/bild- och formundervisning, bedriva 
fritidsgårdsverksamhet i kommunens tre tätorter, stödja föreningars 
programverksamhet, samt främja Kulturskolans utåtriktade verksamhet.217 Beträffande 
mål för stöd till kultur- och fritidverksamheten menar man från kommunens sida att en 
grundläggande princip kan sägas vara, att kommunen inte skall göra det som föreningar 
och organisationer gör lika bra eller bättre.218   
 
I kommunens årsredovisning för 2006 är den ekonomiska redogörelsen för Kultur- och 
fritidsnämnden uppdelad i fyra verksamhetsområden: Nämndsverksamhet, gemensam 
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verksamhet, fritidsverksamhet, samt kulturell verksamhet. De finansiella posterna för 
fritidsverksamhet och kulturell verksamhet är ungefär lika stora. Biblioteket anges inte 
specifikt, men får antas ingå under kulturell verksamhet. Det framgår tydligt i 
kommunens målbeskrivningar att det investeras i kulturverksamheten. Kommunen har 
ett folkbibliotek med två filialer, en Kulturskola, ger bidrag till det lokala föreningslivet, 
samt arrangerar olika slags kulturevenemang. En central del i kultur- och 
fritidsverksamheten är enligt kommunpolitikern att dessa verksamheter är tillgängliga 
för alla människor. I kommunen har man tagit fasta på detta och ordnat med olika 
informationsteknologiska hjälpmedel som stöd för människor med funktionshinder. 
Politikern exemplifierar genom att nämna deras arbete med läs- och 
skrivstationen/Open Media. Ytterligare en viktig aspekt är att underlätta för 
kommuninvånare som läser på distans. Detta kan kommunen göra genom att 
tillhandahålla litteratur och teknik som gör det möjligt att stanna kvar i kommunen och 
studera, menar han.219  
 
Kommunpolitikern beskriver biblioteksverksamheten i kommunen som att den ligger i 
framkant kvalitetsmässigt, trots att kommunen är så liten som den är. Samtidigt hade 
han önskat att det gick att utöka öppethållandet, något som begränsas av ekonomin. Vi 
har gjort någon justering neråt avseende öppethållandet under de senaste åren. De medel 
som blir anvisade från kommunstyrelsen skall räcka till mycket och då får man vara 
glad över att vi trots allt har hyfsat med öppettider, tycker han.220 Politikern anser att en 
av bibliotekets roller i lokalsamhället är som mötesplats för människor. Det kan då 
handla om att invånare kommer dit för att inhämta kunskap eller för att exempelvis läsa 
dagstidningar, vilket många gör dagligen. Han ser även att biblioteket har, och kan 
komma att få ännu mer i framtiden, den mest informativa delen i kommunen, om vad 
som händer och sker i samhället. Vi har flera gånger haft planer på att öppna någon 
form av medborgarkontor, dit människor kan komma och få sina frågor ventilerade, 
säger han. I ett sådant läge blir naturligtvis biblioteket den absolut bästa platsen för 
detta.221  
 
De yttre faktorer som påverkar biblioteksverksamheten är enligt kommunpolitikern 
ekonomi och politik. Eftersom kultur- och fritidsverksamheten i kommunen är frivillig, 
sånär som på biblioteket, så är det en verksamhet som alltid diskuteras när det är fråga 
om ekonomiska neddragningar. Enligt politikern lyckades man dock ganska bra att 
under förra mandatperioden vända på denna trend. Man försökte att i alla sammanhang 
tala om vad ett fungerande bibliotek och en fungerande kultur- och fritidsverksamhet i 
övrigt betyder för kommunen, att det är mycket en form av förebyggande arbete. Så 
idag tycker han att synen på hela kultur- och fritidsverksamheten har blivit en annan 
inom kommunen, för nu förstår man lite mer av värdet med att ha en sådan fungerande 
verksamhet.222  
 
Kommunpolitikern tycker sig se förändringar i bibliotekets verksamhet under de gångna 
femton åren. De exempel han ger handlar i första hand om den teknologiska 
utvecklingen med Internets inflytande som gör det möjligt för biblioteksbesökarna att 
sköta sina sökningar, låna och göra omlån på nätet. Han tycker sig även se att 
biblioteket alltmer fått en funktion av en mötesplats, där man kan göra mycket mer än 
att låna böcker och läsa dagstidningar. För denna kommuns bibliotek gäller, liksom för 
landets bibliotek överlag, att antalet utlån har minskat under de senaste åren. Politikern 
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ser en viktig uppgift i att få in ungdomarna på biblioteket och få dem intresserade av att 
läsa böcker. Med de äldre invånarna är det inga problem, de som är intresserade av att 
läsa lånar en packe böcker varje vecka.223  
 
Det betyder mycket för en kommun att ha en väl fungerande kultur- och 
fritidsverksamhet, anser kommunpolitikern. Vi skall ju locka till oss människor och 
marknadsföra oss som en trivsam och gemytlig kommun att bo i och då måste vi också 
leva upp till det. Då måste vi ha de här sakerna, vi måste ha ett bra bibliotek, vi måste 
ha bra möjligheter till rekreation i form av fritidssysselsättningar och så vidare. Har vi 
inte det, då kan vi inte leva upp till den servicen att vi skall vara en bra kommun att bo 
i.224  

5.3.3 Bibliotek C  
Folkbiblioteket är liggande i kommunens centralort. Kommunhuset och biblioteket 
ligger i olika hus med några kvarter emellan. Biblioteksbyggnaden utgörs av två 
våningsplan med en lokal på respektive plan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Källa: Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2006) 
 
I kommunens biblioteksplan, som antogs av kommunfullmäktige i mars 2006, framgår 
vilka målen för biblioteken i kommunen är. Några av målen är att: ha öppet för 
allmänheten på de mest efterfrågade tiderna, stimulera barns och ungdomars läsning, ge 
service till studerande på alla nivåer, erbjuda skönlitteratur för olika smakriktningar, ge 
kommuninvånarna möjlighet att få information genom IT, tillhandahålla media för 
människor med funktionshinder, samt bedriva social verksamhet för att nå människor 
som själva inte kan komma till biblioteket.225 
 
Bibliotekschefen beskriver verksamheten på folkbiblioteket som tämligen traditionell. 
Man är mån om att ha en hög servicenivå, att folk skall få den hjälp de behöver och att 
alla känner sig välkomna till biblioteket. Vi värnar om öppethållandet, utlåningen och 
att biblioteksbesökarna skall ha tillgång till datorer och Internet, sådana alldeles vanliga 
saker som är grunden för vår verksamhet, säger hon.226 Av ekonomiska skäl har det 
varit relativt sparsamt med programverksamhet. Under året har man på biblioteket 
funderat på hur man skulle kunna få till stånd aktiviteter att ordna själva och som inte 
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Biblioteket i tal 2006 
 
Personal   Öppettider 
Bibliotekarie: 2   Huvudbiblioteket: 36 
Läs- och skrivtekniker: 1  timmar/vecka 
Biblioteksassistent: 4  
(i samtliga fall gäller varierande sysselsättningsgrad) 
 
Medier   Besök  
Antal utlån media: 46 900  Antal besök: 55 000 
Antal utlån per invånare: 7,3   
 
Antal filialer: 2    



 

52 

kostar någonting.227 Under 2006 firade biblioteket 10-årsjubileum i sina nuvarande 
lokaler, med bland annat författarafton samt albansk och svensk folkmusik. Man 
anordnande även läscaféer för förståndshandikappade samt läsombudsträffar för 
läsombuden inom omsorgen.228 
 
Bibliotekets viktigaste målgrupper är allmänheten, barn och ungdomar, studerande på 
olika nivåer, funktionshindrade, samt människor som är äldre än 65 år.229 Att barn och 
ungdom är en prioriterad grupp tror jag är likadant på alla folkbibliotek, säger 
bibliotekschefen. Det är ju själva förutsättningen för att vi skall fortsätta med vår 
verksamhet på något sätt, att vi får läsande barn som kan fortsätta att läsa som vuxna.230 
På biblioteket finns en barnbibliotekarie som arbetar med barn från förskola och upp till 
högstadiet. Verksamheten riktad till barnen handlar till exempel om att man från 
bibliotekets sida satsar på barnlitteratur, bokprat, biblioteksvisningar, och boklådor. 
Enligt bibliotekschefen har biblioteket ett gott samarbete med kommunens skolor.231 
Förutom samarbetet med lärare och förskolepersonal, är samarbetet med föräldrar och 
distriktsköterskor viktigt i detta sammanhang.232  
 
När det gäller servicen till studenter handlar det mycket om att erbjuda kurslitteratur, 
fjärrlån samt vägledning vid informationssökning. Tillgången till databaser är 
naturligtvis mycket större på högskolebiblioteken än på små folkbibliotek, men 
bibliotekschefen menar att det för många biblioteksbesökare är mycket lättare att 
komma till folkbiblioteket där man känner sig hemma och be om hjälp. Enligt 
bibliotekschefen är det kanske särskilt viktigt i en kommun som denna att serva 
studenterna, eftersom utbildningsnivån i kommunen är relativt låg. Många studerande 
pendlar till högskolor och universitet i kommuner runtomkring denna.233  
 
Med den sociala verksamhet som finns på biblioteket vill man nå dem som inte själva 
kan komma till biblioteket och ge service till dem som inte kan läsa vanliga böcker. 
Biblioteket har ett nära samarbete med Socialförvaltningen i kommunen. Man 
samarbetar bland andra med synkonsulent, omsorgerna, anhörigstödjare, samt 
äldrevård. Samarbetet är viktigt för biblioteket, anser bibliotekschefen. Att vi får medel 
från Socialförvaltningen visar på att också de tycker att samarbetet är viktigt.234 Arbetet 
med talböcker har sedan lång tid varit prioriterat i kommunen. Talboksutlåningen ökade 
med 14 procent under 2006 och ligger betydligt över riksgenomsnittet.235 Enligt 
bibliotekschefen satsar man mycket på att köpa in talböcker och att ge en personlig 
service till alla låntagare av dem. Vi har även ett bra samarbete med synkonsulenten här 
i kommunen, som har skaffat oss många nya talboksläsare.236 Biblioteket bedriver även 
uppsökande verksamhet på exempelvis servicehus och genom ”Boken kommer” där 
låntagaren får tjänsterna via hembesök eller per post. I detta sammanhang samarbetar 
biblioteket bland annat med hemtjänsten. Bibliotekschefen menar att ”Boken kommer” 
försvunnit i många kommuner, men i den här kommunen är det inget tal om att den 
skall läggas ned.237 
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En del av servicen till funktionshindrade är den läs- och skrivstation/Open Media 
biblioteket tillhandahåller. Denna utgörs av en dator med program som gör biblioteket 
tillgängligt för alla. Datorn har specialanpassade program för synskadade, dyslektiker 
och människor med andra funktionshinder.238 Detta är en för biblioteket relativt 
nytillkommen tjänst. Enligt bibliotekschefen fungerar den bra, men det har krävts 
långvarig och intensiv marknadsföring av den för att få människor att upptäcka och 
börja använda platsen. Bibliotekschefen anser att servicen till funktionshindrade är 
mycket viktig, eftersom den på något sätt verkar utjämnande i samhället, att alla har 
samma tillgång till litteratur och information. Hon säger att det ju är den kategori som är 
relativt beroende av biblioteken för sin litteratur- och informationsförsörjning. Därför 
prioriterar vi detta och det märks på så sätt att det finns personaltid avsatt och att det 
finns medieanslag också.239  
 
Biblioteket har ett gemensamt biblioteksdatasystem med bibliotek i två andra 
närliggande kommuner. Deras gemensamma mediekatalog finns tillgänglig på Internet. 
I kommunens biblioteksplan framgår att fördelarna med samarbetet är många: 
ekonomiskt, tillgång till större mediebestånd, ett lånekort gäller i alla tre kommunerna, 
arbetsbesparande avseende katalogisering och liknande uppgifter, samt en större 
arbetsgemenskap med fler kollegor. Tryckt material och talböcker lånas i stort sett fritt 
mellan biblioteken. För att detta skall fungera krävs ett nära samarbete och att låneregler 
samt många biblioteksrutiner samordnas.240  
 
I biblioteket finns en samling med lokallitteratur samt ett bildarkiv med bilder i både 
fysisk och digitaliserad form. Just nu är det ingen som riktigt sköter om bildarkivet, 
menar bibliotekschefen som hänvisar till de ekonomiska resurser som finns för tillfället. 
Men det finns här och får användas och tittas på av alla som vill. Bibliotekschefen 
tycker att sådant material som anknyter till hembygden på något sätt är viktig. Det 
förankrar intrycket av den bygd där vi finns och verkar, säger hon. Bildarkivet används 
tämligen ofta av människor som kommer för att titta på bilderna. Hembygdsföreningen 
lånar regelbundet foton från arkivet i arbetet med årsskrifter eller för att göra 
utställningar i sina egna lokaler. Enligt bibliotekschefen är kommunens Kultur- och 
fritidkontor beläget i bibliotekets lokaler. Därigenom har det blivit ganska naturligt att 
biblioteket har kontakt med de olika föreningarna och genomför samarbeten då och då. 
På små ställen som det här vet man vem som gör vad, säger bibliotekschefen.241 
Biblioteket erbjuder möjligheten att utöva släktforskning. Här samarbetar man med 
kommunens släktforskarförenig, som deponerar mycket av sitt material på 
biblioteket.242 
 
På min fråga om vilka yttre faktorer som påverkar folkbiblioteksverksamheten svarar 
bibliotekschefen att utvecklingen av teknik och medietyper inverkar. Hon tycker även 
att biblioteket i hög grad är påverkat av det samhälle som det är beläget i. Det är ju 
också vår uppgift att spegla samhället, säger hon. Bibliotekschefen menar att det finns 
saker på global, nationell och lokal nivå som påverkar biblioteket. Regering, 
kulturpolitik och bibliotekslag har inverkan. Även utbildningspolitiken som förs har 
betydelse. Ytterligare faktorer är hur läsandet ser ut i samhället och hur mycket böcker 
människor köper. Lokalt handlar det i hög grad om hur stora anslag biblioteket blir 
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beviljat och därmed vilken syn politikerna har på bibliotekets verksamhet. Men 
verksamheten påverkas även av vilket samarbete vi själva kan skapa med andra delar i 
kommunen, säger bibliotekschefen. För har man ett bra samarbete med exempelvis 
socialtjänst och skola, så följer av det att de också tycker att bibliotekets verksamhet är 
någonting som är viktigt. I själva verket så tror jag att biblioteket kan bidra till att spara 
pengar åt andra delar av den kommunala verksamheten med de hjälpmedel och olika 
typer av tjänster vi kan erbjuda, säger hon.243 
 
Ett antal bibliotek, inklusive detta, i regionen samarbetar sedan 2004 kring ett projekt 
som vill samla biblioteken kring en gemensam vision: Bibliotek är KUL – Kultur – 
Utveckling – Lärande. Genom att erbjuda information och omvärldsbevakning till 
enskilda, till andra kommunala förvaltningar och till intressegrupper av olika slag kan 
biblioteket bidra till det lokala samhällets utveckling. Samarbetet benämns i 
biblioteksplanen som BRO-samverkan.244 
 
De förändringar, under en femtonårsperiod, bibliotekschefen ser handlar delvis om 
utvecklingen av teknik. Med datorer, fulltextdatasystem, Internet, som påverkar både 
hur vi arbetar och vad låntagarna efterfrågar, säger hon. Hon säger även att Komvux 
fick sin topp någon gång under de senaste femton åren, vilket märktes på biblioteket 
eftersom de Komvuxstuderande är flitiga biblioteksanvändare. Numera är antalet 
studerande på Komvux betydligt färre och även det uppfattas på biblioteket. Sedan är 
det annat som efterfrågan också minskat på, menar bibliotekariechefen. Som exempel 
på aktiviteter som avtagit nämner hon bibliotekets sagostunder. Förskolan ser lite 
annorlunda ut nuförtiden, nästan alla barn går i förskolan och det är få som är hemma 
med sina barn hela tiden. Vi hade massor av sagostunder på många olika platser i 
kommunen förut, men de sista åren vi anordnade sådana kom det bara tre, fyra stycken 
barn. Så för tillfället ligger den verksamheten nere. Det måste ju finnas en efterfrågan 
på det vi håller på med, menar bibliotekschefen.245      

5.3.4 Folkbiblioteket i det lokala samhället  
Det här folkbiblioteket är mycket synligt både i förhållande till politikerna och till 
invånarna i kommunen. Kommunen är liten och jag får intrycket att biblioteket har ett 
nära samarbete såväl med de olika avdelningarna inom kommunen som med externa 
parter utanför de kommunala förvaltningarna. Bibliotekschefen tycker att hon med gott 
samvete kan säga att biblioteket har ett gott rykte i det lokala samhället. Att folk tycker 
att de får bra service och att de tycker att det är trevligt på biblioteket, säger hon. Hon 
tror att även de som inte kommer så ofta hit har en positiv syn på biblioteket. Enligt 
bibliotekschefen arbetar biblioteket med sin synlighet även via hemsidan och genom att 
synas i tidningen då och då. De ser även till att få komma till kommunfullmäktige 
någon gång ibland, för att berätta om biblioteksverksamheten. Bibliotekschefen menar 
att biblioteket nästan är den enda kulturella institutionen i det här lokalsamhället. 
Kultur- och musikskolan är också viktig i sammanhanget, anser hon.246 
 
Biblioteket är lokalt förankrat genom sina många samarbeten. Skall man värdera 
bibliotekets profil i detta samspel är det på det sociala området man förankrar sig mest, 
enligt min uppfattning. Här har biblioteket nära samarbete med Socialförvaltningen. 
Man samarbetar med syninstruktör, omsorgerna, anhörigstödjare, äldrevården med 
flera. På kulturområdet samarbetar biblioteket med lokala föreningar. Kultur- och 
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fritidskontoret är beläget på andra våningen i biblioteket och enligt bibliotekschefen blir 
kontakten med de olika föreningarna därmed ganska naturlig. På kunskapsområdet 
samarbetar biblioteket med skolorna i kommunen och på biblioteket finns en 
barnboksbibliotekarie som arbetar med barn i sexårsåldern och upp till högstadieåldern. 
Det är personal från biblioteket som sköter högstadieskolans bibliotek under tio timmar 
i veckan, en tjänst som köps av skolan. På informationsområdet samarbetar biblioteket 
med andra delar av den kommunala förvaltningen samt med andra kommuner.    
  
Biblioteket medverkar till att stärka den lokala identiteten i lokalsamhället genom att 
förvara och tillgängliggöra den lokalhistoriska litteraturen och bildarkivet. Jag uppfattar 
det som att biblioteket är en mötesplats i det lokala samhället. Biblioteket är den enda 
kulturella institution i det lokala samhället dit man bara kan komma, man pratar ju 
numera om det som kommunens ”vardagsrum”, säger bibliotekschefen. Det tycker hon 
är viktigt, att det finns ett ställe att komma till utan att det ställs några krav på 
besökaren. Man behöver inte ens ha något ärende, utan man kan komma och sitta en 
stund om man vill. Det ”sociala rummet”, eller hur man skall uttrycka det, är också en 
viktig del, inte bara kulturen och informationen, tycker bibliotekschefen. Det är ganska 
ont om sådana platser överhuvudtaget, där det inte kostar någonting att vara.247  
 
Min uppfattning är att folkbiblioteket i den här kommunen är välförankrat i det lokala 
samhället och utgör en resurs i kommunen. Skall man summera bibliotekets 
huvudfunktion i detta samspel det ingår i, kan man framhäva bibliotekets roll som social 
resurs. Det är på det sociala området som biblioteket har sin främsta styrka. Genom att 
aktivt satsa på att specialanpassa medier för människor med funktionshinder samt att 
bedriva uppsökande verksamhet för dem som själva har svårt att ta sig till biblioteket, 
gör biblioteket det möjligt för alla kommuninvånare att använda sitt bibliotek. 
Biblioteket är även förankrat inom de andra områdena i modellen över det lokala 
folkbibliotekets profil: kunskapscentrum, kulturcentrum och informationscentrum. 
Bibliotekschefen anser att det är bra om man från politiskt håll inser att biblioteket är 
viktigt för det samhälle som det finns i. För samhällsutvecklingen, för nyföretagare och 
föreningsmänniskor, för lärandet på alla nivåer är biblioteket en viktig resurs. Men även 
ur demokratisynpunkt genom att göra informationen tillgänglig för alla människor, 
menar hon. Bibliotekschefen har uppfattningen att bibliotekets samarbetspartners på 
olika områden också uppskattar dem, men hon tycker att hon och de andra 
biblioteksföreträdarna kunde bli bättre på att marknadsföra biblioteket. Detta genom att 
tala om vad vi gör och vad som finns här, säger hon. Det gäller marknadsföring 
gentemot både allmänheten, politiker och tjänstemän. Men man kan ju aldrig 
marknadsföra sig tillräckligt, tillägger bibliotekschefen.248  
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 
 
Att folkbiblioteket spelar roll i det lokala samhället är något den här studien visar med 
all tydlighet. Syftet med studien var att undersöka vilken roll folkbiblioteket spelar i det 
lokala samhället. Det här kapitlet innehåller ett antal slutsatser jag tycker mig kunna dra 
efter genomförd undersökning. Kapitlet utgörs även av en avslutande diskussion kring 
resultaten i förhållande till studiens teoretiska ram för analys och tolkning samt litteratur 
och tidigare forskning som jag hänvisat till i studien.  

6.1 Om användningen av fallstudier som metod och av begreppet ”det lo-
kala samhället”  
Som framgått vid det här laget, utgörs denna studie av tre kvalitativa fallstudier. Studien 
är avgränsad till tre specifika miljöer, tre folkbibliotek belägna i tre olika kommuner. 
Genom en analys av studiens genomförda intervjuer och insamlade dokument har jag 
lagt fokus vid att förstå innebörden av den företeelse som studerats och att nå kunskap i 
hur alla delarna i företeelsen fungerar för att bilda en helhet. Det har jag gjort genom att 
ta reda på vilken position folkbiblioteken har i den lokala kulturpolitiken, vad som 
karakteriserar biblioteksverksamheterna och vad som prioriteras i dem, hur biblioteken 
profilerar sig, vilka samarbeten som bedrivs och vad de har för betydelse för 
biblioteken, samt på vilket sätt folkbiblioteken kan sägas utgöra en resurs i 
lokalsamhället. På så sätt har jag skapat en bild av vilken roll studiens folkbibliotek 
spelar i det lokala samhället.  
 
Jag har tidigare i studien varit inne på att man kan beskriva en fallundersökning utifrån 
hur slutrapporten ser ut. Resultatet av en fallstudie kan i grunden vara beskrivande, 
tolkande eller värderande. De flesta fallstudier innehåller en kombination av 
beskrivning och tolkning eller av beskrivning och värdering.249 Med hänvisning till nyss 
sagda och med utgångspunkt i resultatet skulle jag vilja hävda att den här studiens 
fallundersökningar innehåller en kombination av beskrivning och tolkning. I 
studieresultatet presenteras en tämligen detaljerad beskrivning av fallen utifrån de 
frågor som ställdes inledningsvis. Denna deskriptiva information har sedan använts till 
att belysa de teoretiska utgångspunkter som ingår i studien och som i huvudsak utgörs 
av Anderssons och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets profil i det lokala 
samhället, men även delar av de texter som hänvisades till i studiens 
litteraturgenomgång. 
 
Som redogjordes för i studiens inledande kapitel utgörs begreppet ”det lokala 
samhället” enligt definitionen i denna studie av tre delar: en politiskt administrativ del, 
en geografisk del samt en social del. Som jag redan varit inne på har jag använt mig av 
begreppet med främsta utgångspunkt i den politiskt administrativa delen. Med den 
politiskt administrativa delen åsyftas i denna studie kommunerna, som är administrativa 
enheter med politisk styrning. Jag har sökt nå kännedom om bibliotekets roll med 
utgångspunkt i offentliga dokument samt i bibliotekschefers och kommunpolitikers 
uppfattningar, genom att undersöka vilken position biblioteken har i den lokala 
kulturpolitiken, vad som karakteriserar biblioteksverksamheterna, vilka aspekter i 
verksamheterna som prioriteras och varför, vilka samarbeten folkbiblioteken har och 
vad de betyder för biblioteken och slutligen huruvida folkbiblioteken kan sägas utgöra 
en resurs.  
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Användningen av begreppet i studien har även vidrört den geografiska delen såtillvida 
att de fall som undersökts är specifika, geografiskt avgränsade platser, i detta 
sammanhang tre svenska småkommuner. Som jag tidigare varit inne på står den sociala 
delen av begreppet för en icke-politisk del av samhället, det civila samhället. Även 
denna del har berörts i studien på så sätt att jag i de offentliga dokumenten och i 
intervjuerna med bibliotekschefer och politiker inhämtat information om de samarbeten 
som bedrivs utanför kommunen och vad man från kommunens sida vill göra för 
medborgarna i form av kultur- och biblioteksverksamhet utifrån en analys av rådande 
behov av kultur och information.   

6.2 Folkbibliotekens position i den lokala kulturpolitiken   
När det gäller de studerade folkbibliotekens placering i den lokala kulturpolitiken 
framkom i alla tre fallen att kommunerna lägger ansenliga resurser på 
kulturverksamheten och att varje bibliotek har en framträdande plats i lokalsamhället. 
Detta går inte minst att utläsa ur kommunernas planer för kulturverksamheten och i de 
ekonomiska medel som satsas på kultur och bibliotek. Samtidigt är dessa ting relativa, 
det råder säkert olika uppfattningar om huruvida det satsas tillräckligt eller inte, ute i 
kommunerna bland politiker, kommunala tjänstemän och medborgare. 
 
I respektive kommun finns en biblioteksplan som deklarerar vilka mål och visioner som 
finns bakom biblioteksverksamheten. Folkbiblioteken i studien är enligt min 
uppfattning synliga i förhållande till både politikerna och kommuninvånarna. Samtliga 
av de kommunpolitiker som ingår i studien framhäver betydelsen av att kommunen har 
ett fungerande och trivsamt folkbibliotek och att kulturen är en resurs för det lokala 
samhället. De är även av uppfattningen att kulturen med biblioteket skall ingå som 
direkta och väsentliga delar i diskussionerna om kommunens utvecklingspotential och 
framtid. Således kan man konstatera att folkbiblioteken som ingår i studien har en 
framskjuten och synlig position i den lokala kulturpolitiken.   
 
Politikerna som deltar i studien är eller har varit verksamma på kulturområdet i olika 
omfattning i respektive kommun. Möjligtvis är det en av flera förklaringar till att dessa 
politiker har kunskap och förståelse för kulturen och folkbibliotekets betydelse för det 
lokala samhället. Men med politikerna i studien undantagna, menar en av 
bibliotekscheferna att det ibland finns okunskap avseende bibliotekets funktioner bland 
både politiker och kommunala tjänstemän. Många gånger kan det vara så att de har en 
annan syn på kultur och bibliotek. Från bibliotekets sida handlar det då om att ändra 
denna syn hos dem och på olika sätt förmedla vad biblioteket kan bidra med. Ett sätt att 
göra detta på kan enligt bibliotekschefen vara att bjuda in politiker och exempelvis 
chefer inom den kommunala ledningen till biblioteket. Att förmedla kunskaper från 
grunden om bibliotekets roll och uppgifter i lokalsamhället är viktigt eftersom det är 
politikerna som sedan fattar besluten. En annan bibliotekschef underströk dock att det i 
en liten kommun ofta finns en ömsesidig förståelse för respektive politiska område i 
kommunen, till viss del beroende på att man arbetar så tätt intill varandra och därmed 
vet vem som gör vad. 

6.3 Karakteristiskt för verksamheten på respektive folkbibliotek och prio-
riteringar man gör 
Andersson och Skot-Hansen understryker att deras analysmodell mesta av allt skall ses 
som en ram för en diskussion än en verklighet, som inte kan utmålas eller beskrivas 
exakt. De olika delarna i analysmodellen övarlappar varandra och folkbibliotekets profil 
hänger samman med så många interna och externa faktorer, att en helt enhetlig och 
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slutgiltig profil omöjligt kan uttolkas.250 Med hjälp av deras ord vill jag således än en 
gång poängtera att den uttolkning som görs i denna studie är min, baserad på en analys 
av de offentliga dokument och de intervjuer som ingår i studien. Som jag tidigare varit 
inne på har samtliga folkbibliotek i studien förankring inom varje område i Anderssons 
och Skot-Hansens biblioteksmodell, biblioteket som: kulturcentrum, kunskapscentrum, 
informationscentrum och socialcentrum. Samtidigt profilerar sig vart och ett av 
biblioteken särskilt mycket inom något av områdena, enligt min uppfattning. Detta har 
antagligen att göra med att kommunerna som biblioteken ligger i är små, har ett litet 
befolkningsunderlag och därmed en snävare budget att förhålla sig till än en större 
kommun. Skulle det finnas mer ekonomiska medel kunde kanske biblioteken profilera 
sig på fler områden alternativt ännu mer på de, som enligt min tolkning, redan är 
initierade. Prioritering tycks vara ett av ledorden för folkbiblioteken i små kommuner.  
 
I de kulturpolitiska målen ingår ett jämlikhetsmål som innebär att kulturpolitiken skall 
verka för alla människors möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 
kulturupplevelser samt till eget skapande. Som jag tidigare varit inne på så anges i 
anknytning till detta i Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik att 
kulturinstitutionernas arbete i stor utsträckning skall utgå från ovana deltagares villkor. 
Man menar att det är hos den unga människan som förutsättningen för kulturell 
jämlikhet skapas och därför skall kulturpolitiken bidra till den kulturella stimulansen i 
förskola och skola.251 Detta är något man tagit fasta på vid de folkbibliotek som ingår i 
studien. På barnavdelningarna, i intervjuerna med bibliotekscheferna och politikerna 
samt i biblioteksplanerna framgår med all tydlighet att barn och ungdom är prioriterade 
grupper på dessa bibliotek. 
 
Fram träder bilden av tre småkommuner med folkbibliotek som i grunden har en 
likartad sedvanlig biblioteksverksamhet. Men vart och ett av biblioteken har lagt fokus 
och profilerat sig i enlighet med de lokala behov som finns i respektive kommun. Enligt 
min tolkning formar sig bibliotek A särskilt mycket gentemot barn och ungdom, är en 
resurs på kunskapsområdet, samt betonar vikten av att biblioteket skall fungera som 
kommunens ansikte utåt. Bibliotek B profilerar sig genom sin kultur- och 
programverksamhet, är en resurs på kulturområdet, samt betonar vikten av att etablera 
nätverk. Bibliotek C frambringar social verksamhet, är en resurs på det sociala området, 
samt har etablerat samarbeten med två närliggande kommuner för att utöka servicen då 
kommunen är liten och liksom de två andra biblioteken i studien emellanåt har svårt att 
mäkta med ekonomiskt.  
 
De prioriteringarna i verksamheten de undersökta folkbiblioteken gör har flera 
förklaringar och bygger enligt min uppfattning på en analys av de behov som finns i det 
lokala samhället, något som vi sett att bland andra Vestheim samt Andersson och Skot-
Hansen påpekar nödvändigheten av.252 Orsaken till bibliotek As eftertryckliga 
satsningar på barn och ungdom har dels att göra med de under en period låga resultaten 
i mätningarna av elevers läsutveckling i kommunen, dels att man från politiskt håll 
fastställt att denna grupp skall vara i fokus för kommunens hela kultur- och 
fritidsverksamhet.253 Samtliga folkbibliotek i studien prioriterar barn och ungdom, något 
som också är stadgat i bibliotekslagens 9 §.254 På bibliotek A är man mest konsekvent i 
denna prioritering.  

                                                 
250 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 245 
251 Regeringens proposition 1996/97:3, Kulturpolitik, s. 28f 
252 Vestheim 1992, s. 22f och Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 10f 
253 Kultur- och bildningsplan 2005 
254 Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596. www.lagrummet.se. Åtkomst [2007-03-29] 
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Bibliotek B gör en rad prioriteringar avseende programverksamhet med 
kulturanknytning, generöst öppethållande, teknisk utrustning, barn och ungdom samt 
tjänster gentemot kunskaps- och informationsområdet.255 Förklaringen till dessa är 
enligt min uppfattning att man från kultur- och fritidnämndens, kultur och 
fritidsförvaltningens samt bibliotekets sida strävar efter att ge lokalbefolkningen ett rikt 
utbud på kultur- och bibliotekstjänster. Denna ansträngning är något som gäller för 
samtliga tre studieobjekt i studien, att man arbetar hårt för en väl fungerande kultur- och 
biblioteksverksamhet i det lokala samhället. Bibliotekschefen för folkbibliotek B 
återkom flera gånger under intervjun till en mer övergripande prioritering som hon 
implementerar bland bibliotekarierna på biblioteket. Denna prioritering handlar om att 
marknadsföra biblioteket samt ständigt föra en diskussion om vad biblioteket gör och 
kan bidra med i lokalsamhället. Orsaken till denna prioritering är enligt bibliotekschefen 
att det ibland förkommer okunskap bland politiker och chefer i kommunledningen 
gällande bibliotekets verksamhet och vad det kan bidra med i fråga om en positiv 
utveckling i lokalsamhället.256   
 
Bibliotek C prioriterar barn- och ungdomsverksamhet, service till studerande samt 
service till funktionshindrade. Förklaringen till att biblioteket prioriterar barn och 
ungdom är enligt bibliotekschefen central såtillvida att det är själva 
grundförutsättningen för bibliotekets fortsatta verksamhet, att barn och unga läser och 
att de kan fortsätta läsa som vuxna.257 Orsaken till bibliotekets satsning på att serva 
studerande är att utbildningsnivån bland invånarna i kommunen är relativt låg. 
Kommunpolitikern menar att bibliotekets service till studenter medverkar till att hålla 
kvar dessa invånare på orten vilket är positivt för kommunen.258  Anledningen till 
bibliotekets prioritering av att ge service till människor med funktionshinder är att detta 
stöd anses vara viktigt då det verkar utjämnande i samhället, att alla har en likvärdig 
tillgång till litteratur och information.259   
 
Som tidigare angetts är bibliotekslagen bland annat tänkt som ett skydd för 
folkbiblioteken och som en garanti för att medborgarna utan kostnad för den enskilde 
och oberoende av bostadsort får tillgång till kultur och information. Lagen fastställer att 
det i varje kommun skall finnas folkbibliotek samt vilka syftena är för 
biblioteksverksamheten. Bland de bibliotekschefer som intervjuats i denna studie råder 
en aning olika uppfattningar om bibliotekslagens vara eller inte vara. De är dock till att 
börja med eniga om att lagen, som den ser ut idag, är för vagt formulerad. En 
bibliotekschef vill att den skall vara mer konkret och önskar att den skulle anta tydligare 
och mer detaljerade riktlinjer för folkbiblioteken att följa. Hon betraktar lagen som ett 
viktigt verktyg att ta till i bibliotekets försvar. En annan åsikt är att bibliotekslagen är 
tämligen överflödig. Bibliotekschefen med den uppfattningen menar att planer för 
biblioteksverksamheten fanns formulerade redan innan lagen stiftades och innan 
tillägget om att varje kommun skall anta en biblioteksplan kom.  
 
Peter Almerud menar att biblioteksplaner kan bli effektiva instrument för politiker på 
regional och lokal nivå att ”återta makten” över biblioteken, att ta första steget i den 
bibliotekspolitiska utvecklingen genom att i biblioteksplanerna uttrycka en väl 
genomarbetad lokal bibliotekspolitik, där mål och ambitioner för 
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biblioteksverksamheten samspelar med mål och ambitioner för andra politikområden.260 
Gott och väl så anser jag. Men vem eller vilka är det som i praktiken utformar 
biblioteksplanerna? I de fall jag studerat är det bibliotekspersonal som gjort det, 
eftersom de är mest insatta i det som rör biblioteket. Det innebär att planerna kanske 
snarare kan fungera som effektiva instrument för biblioteksföreträdarna att upplysa om 
vilken betydelse folkbiblioteket har för det lokala samhället och utvecklingen av 
detsamma, i de fall detta av olika anledningar ännu inte är förankrat hos en del av 
kommunpolitikerna.   
 
De kommuner och bibliotek som ingår i studien har som framgått tidigare alla utformat 
en biblioteksplan. Planerna ser dock väldigt olika ut till både innehåll och omfång. 
Studieobjekts C:s plan handlar helt om folkbiblioteket. Studieobjekt A:s och B:s 
biblioteksplaner handlar om såväl folkbiblioteket som kommunens kulturverksamheter i 
övrigt. Studieobjekt A håller för närvarande på att revidera sin biblioteksplan. Den 
kommer att vara fortsatt övergripande i sin utformning, samtidigt som en för 
folkbiblioteksverksamheten mer detaljerad verksamhetsplan även är i framställande. En 
biblioteksplan är ett politiskt dokument och alltså inte detsamma som en 
verksamhetsplan.    

6.4 Folkbibliotekens lokala profil 
Studien visar, inte helt oväntat, att de tre folkbiblioteken i grunden har en förhållandevis 
traditionell biblioteksverksamhet och att allihop profilerar sig inom samtliga fyra 
områden i Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell över det lokala 
folkbiblioteket, det vill säga som kulturcentrum, kunskapscentrum, 
informationscentrum och socialcentrum. Samtidigt kan vissa olikheter i fråga om hur 
var och ett av biblioteken profilerar sig i lokalsamhället uppfattas.  
 
I Anderssons och Skot-Hansens rapport ingår en kvalitativ analys av folkbibliotekets 
roll i tre olika typer av lokalsamhällen varav ett utgörandes en mindre kommun. Med 
utgångspunkt i analysmodellen kommer författarna fram till att folkbiblioteket i den 
mindre kommunen är särskilt förankrat inom kulturområdet. När det gäller 
kunskapsområdet och det sociala området är förankringen och samarbetet mer 
sparsamt.261 I min studie är resultaten olikartade. Bibliotek A profilerar sig särskilt på 
kunskapsområdet och dess mest synliga roll i det lokala samhället är som en 
kunskapsresurs. Bibliotek B profilerar sig till stor del på kulturområdet och dess mest 
tydliga roll i det lokala samhället är som en kulturresurs. Bibliotek C profilerar sig i 
synnerhet på det sociala området och dess mest påtagliga roll i det lokala samhället är 
som en social resurs.  
 
Inom folkbibliotekets funktion som kunskapscentrum definieras biblioteket som ett rum 
för utbildning och upplysning, enligt Anderssons och Skot-Hansens analysmodell. Här 
ingår bland annat studiehjälpmedel av olika slag samt målinriktad biblioteksorientering 
och informationssökning.262 Jag menar att bibliotek A har störst anknytning till 
folkbibliotekets funktion som kunskapscentrum med anledning av det uttryckliga 
engagemang som finns för barn och ungdom i kommunen och i 
biblioteksverksamheten.263 På biblioteket finns en heltidsanställd läslustbibliotekarie 
som engagerat och målinriktat arbetar på olika sätt med att stimulera läslusten hos barn 
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från förskoleklass och upp till och med årskurs 6.264 Biblioteket har dels ett brett 
samarbete med grundskolan i kommunen, dels en verksamhet som i övrigt på olika sätt 
framförallt prioriterar arbetet med barn och ungdom. Barn- och ungdomsavdelningen är 
den som ges störst utrymme i biblioteket.265 
 
Inom folkbibliotekets funktion som kulturcentrum definieras biblioteket som ett rum för 
kulturella upplevelser och utveckling, enligt Anderssons och Skot-Hansens 
analysmodell. Här ingår bland annat program- och utställningsverksamhet av olika 
slag.266 Jag menar att bibliotek B har störst anknytning till folkbibliotekets funktion som 
kulturcentrum på grund av de kultursatsningar man gör i form av många program på 
biblioteket. Folkbiblioteket ligger i kommunens kulturhus. Programverksamheten är 
bibliotekets kännetecken och den riktar sig till barn och vuxna i alla åldrar.267 I samband 
med kulturarrangemangen samarbetar biblioteket med skolor, hembygdsföreningar och 
så kallade byalag. Intresset för den lokala kulturen och fornminnena är stort bland 
befolkningen, vilket är en av orsakerna till bibliotekets kraftfulla engagemang i att 
arbeta med att synliggöra dessa i och utanför kommunen.268 Biblioteket arbetar mycket 
med sin funktion på kulturområdet och betonar kulturen som en samhällsutvecklande 
faktor.269  
 
Inom folkbiblioteket funktion som socialcentrum definieras biblioteket som ett rum för 
vardagligt, socialt liv enligt Anderssons och Skot-Hansens analysmodell. Här ingår 
bland annat uppsökande verksamhet i förhållande till utsatta grupper och 
tillhandahållande av medier anpassade till personer med något funktionshinder.270  Jag 
menar att bibliotek C har störst anknytning till folkbibliotekets funktion som 
socialcentrum till följd av de prioriteringar som görs i biblioteksverksamheten avseende 
service till människor med funktionshinder. På biblioteket finns medieanslag och 
personaltid avsatt till detta ändamål. Biblioteket har ett nära samarbete med 
Socialförvaltningen. På området samarbetar man bland andra med synkonsulent, 
omsorgerna, anhörigstödjare samt äldrevård. Biblioteket har uppsökande verksamhet i 
form av ”Boken kommer” där låntagaren får bibliotekstjänsterna via hembesök eller 
post, här finns ett samarbete med hemtjänsten.271 En del av servicen till 
funktionshindrade är den läs- och skrivstation, Open Media, som biblioteket 
tillhandahåller och som bidrar till att göra biblioteket tillgängligt för alla.272 
 
Jag får uppfattningen om att man från de undersökta bibliotekens sida tycks vara positiv 
till lokalt biblioteksarbete, att biblioteket utformar sin verksamhet i enlighet med det 
lokala samhälle i vilket det är verksamt. På ett av biblioteken efterfrågas dock mer stöd 
från regionalt håll för att underlätta och stärka det lokala biblioteket på olika sätt i 
personalens dagliga arbete. Enligt bibliotekslagen skall folkbiblioteken verka för att 
databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Även detta är något som 
prioriteras hos de undersökta folkbiblioteken i studien. Men detta är dock svårt att 
mäkta med ekonomiskt för små kommuner. Därför efterfrågas mer hjälp och stöd från 
regionalt håll, så att dessa små kommuner med sina bibliotek inte halkar efter i 
utvecklingen. 
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Den nya tekniken är bra för biblioteken, det gör att man kan förbättra en del av 
bibliotekets tjänster och föra ut dem på nya sätt. Det är givetvis viktigt att man inom alla 
verksamhetsområden följer med i samhällsutvecklingen, inte minst den teknologiska. 
Ljudböcker, talböcker, möjlighet att ladda ner litteratur från nätet (e-böcker), förnya lån 
på webbplatsen, göra reservationer hemifrån, undersöka om olika medier finns inne, 
filmer, musik, med mera. Nu kan man på vissa bibliotek, dock inget av de i studien än 
så länge, få meddelande via SMS (Short Message Service) när en tjänst/litteratur har 
inkommit till biblioteket för avhämtning.  
 
Jag har som sagt sett i mina undersökningar, som gjorts i mindre kommuner, att den 
tekniska biten är ganska svår att förmå på grund av litet befolkningsunderlag och 
därmed begränsad ekonomi. Teknik är kostsamt. Men de är på biblioteken ändå måna 
om att satsa på detta efter bästa förmåga, eftersom man inte vill hamna på efterkälken, 
vilket skulle kunna få konsekvenser på sikt. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 
menar att det vid denna tidpunkt är naturligt med fokus på de utmaningar som den 
informationsteknologiska utvecklingen ställer biblioteken inför. Samtidigt låter det i 
mina öron betryggande att denna fokus inte är detsamma som att det fysiska biblioteket 
blir nedprioriterat i diskussionen om framtidens bibliotek. Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen tycker, som jag tidigare varit inne på, sig tvärtom se ett nytt och mycket 
framträdande intresse för bibliotekets fysiska utformning.273  
 
Jag skulle vilja hävda att dessa folkbibliotek fungerar som positiva företrädare för 
kommunerna. Bibliotekschefernas egna formuleringar kring detta är att biblioteket 
fungerar som ”kommunens ansikte utåt” eller ”kommunens förlängda arm”. Två 
uttryckssätt som handlar om samma sak, att göra folkbiblioteket synligt i det lokala 
samhället. Från bibliotekens sida är man mån om att den lokala befolkningen skall 
känna till sitt bibliotek och veta att de kan vända sig dit i många frågor. Biblioteket är 
till för invånarna och inte tvärtom. Biblioteken i studien har blivit betydligt mer öppna 
för användarinflytande på olika sätt. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen kommer i 
sin forskning fram till att folkbiblioteken blivit mer upplevelseorienterade och att det 
från bibliotekets sida handlar såväl om att fokusera på vad det kan göra för att tilltala 
biblioteksanvändarna som varför det skall göra det. Enligt dem är dagens folkbibliotek 
ett som i högre grad vill användarna något.274  
 
I de fall jag undersökt kan man se en gemensam tendens i att folkbiblioteket fått mer av 
en social roll under senare år. Kanske har folkbiblioteket extra stor betydelse som 
mötesplats i en mindre kommun, där det vanligen inte finns så många offentliga 
institutioner där man kan vistas utan krav på att ha ett ärende eller att man krävs på 
betalning. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen konstaterar att dagens folkbibliotek 
karakteriseras av sin ojämförliga rumslighet, något som hänger samman med dets 
flerfaldiga funktioner som informations-, kunskaps- och kulturcentrum samt som en 
mötesplats som är fri från kommersiella intressen.275 Några sådana mötesplatser finns 
det knappast heller i större kommuner längre. Med utgångspunkt i folkbibliotekets 
historia säger Joacim Hansson att många bibliotek lyckades bättre än de flesta andra 
offentliga institutioner med att skapa en miljö som var i stånd att välkomna olika 
samhällsgrupper och att många ännu idag menar att just folkbiblioteket är den offentliga 
institution som upplevs som mest kravlös och lättast att finna sig tillrätta i.276 
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Folkbiblioteken i studien innehar rollen av att människor skall kunna vända sig dit i 
samband med de flesta frågor och blir eventuellt hänvisade vidare om biblioteket inte 
kan hjälpa till i just den frågan. Greider säger i sin artikel att folkbiblioteket spelar en 
viktig roll för en orts identitet och för människorna som bor där, både 
biblioteksbesökare och de som inte besöker biblioteket. Själva förekomsten av ett 
offentligt bibliotek talar om för invånarna att demokratin sträcker sig också hit.277 
Greider säger även att bibliotekens växande roll som informationscentrum, det vill säga 
att det inte alltid är för att låna böcker man går dit som han uttrycker det, i sig inte är 
något att oroa sig över, biblioteken förblir mötesplatser.278 Jag skulle vilja säga att det 
mycket är just tack vare folkbibliotekets mångskiftande funktioner såsom 
kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialcentrum, som gör att 
biblioteken växer sig ännu starkare som mötesplatser. Alla tre bibliotek i studien gav 
uppfattningen av att fungera som träffpunkter i sina lokalsamhällen. Vid mina 
fältstudier åsåg jag hur biblioteksmiljöerna ”levde” genom de biblioteksbesökare som 
fanns på plats och tycktes finna sig sina aktiviteter.    

6.5 Folkbibliotekens samarbeten och betydelsen av dessa 
Folkbibliotekens samarbeten bidrar till folkbibliotekets förankring i det lokala 
samhället. När Geir Vestheim talar om vad det är för slags roll folkbiblioteken kan spela 
som samhällsutvecklare i regionerna de ligger i understryker han hur viktiga 
samarbetena i regionerna över kommungränserna är just för många små bibliotek som 
vart och ett inte kan vara lika bra på allt. Samarbeten är en väg att gå för att möta kraven 
idag och i framtiden, säger Vestheim.279 Olika former av samarbeten är viktiga för 
folkbiblioteken. Studien visar att biblioteken samarbetar med en rad aktörer i det lokala 
samhället och även över kommungränserna.  
 
Den största andelen samarbeten sker inom kommunen. Biblioteken samarbetar även 
med lokala föreningar, statliga myndigheter och i viss mån näringslivet, men det 
sistnämnda är dock i väldigt liten utsträckning. Utanför kommungränserna samarbetar 
folkbiblioteken med andra bibliotek, framförallt gällande fjärrlåneverksamhet. Ett av 
biblioteken i studien har ett stadigvarande samarbete med två andra folkbibliotek i 
grannkommunerna i form av ett gemensamt biblioteksdatasystem.  
 
Med utgångspunkt i Anderssons och Skot-Hansens analysmodell över folkbiblioteket i 
det lokala samhället har bibliotek A störst andel samarbeten på kunskapsområdet. 
Bibliotekets samarbete med skolan är viktigt eftersom biblioteksverksamheten 
uppdragsmässigt är inriktad på barn och ungdom. Utan samarbetet skulle man inte 
kunna nå dessa grupper på ett så brett sätt som man gör idag, menar bibliotekschefen.280 
Biblioteks B har en stor andel samarbeten på kulturområdet, men även på 
kunskapsområdet med utgångspunkt analysmodellen. Som jag varit inne på tidigare 
överlappar delarna i analysmodellen varandra. På kulturområdet har bibliotek B 
samarbeten med skolan, hembygdsföreningar och så kallade byalag. Dessa samarbeten 
är en form av nätverksbyggande menar bibliotekschefen. Relationerna som skapas i 
samarbetena medverkar till att det blir en kontinuitet i arbetet med 
kulturverksamheten.281 Bibliotek C har en stor andel samarbeten på det sociala området, 
men även på kunskapsområdet med utgångsläge i analysmodellen. Biblioteket har ett 
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nära samarbete med Socialförvaltningen, syninstruktör, omsorgerna, anhörigstödjare 
och äldrevården. 282 
 
Av min studie framkommer att samarbetena är viktiga för folkbibliotekens 
verksamheter.  De är viktiga när det kommer till att synliggöra biblioteket, att fästa 
biblioteket i människors minne så att de betraktar biblioteket som ett hjälpmedel de kan 
vända sig till, att nå ut till olika grupper i samhället, att få till stånd arbeten och projekt 
inom olika områden, att förhindra att eventuella nedskärningar i kommunen drabbar just 
biblioteket genom att kunskapen om vad biblioteket har för mening är utbredd bland 
människor. Detta är överensstämmande med de resultat som Andersson och Skot-
Hansen presenterar beträffande folkbibliotekens samarbeten i deras undersökning. De 
menar att det utåtriktade samarbetet gör biblioteket mer synligt för befolkningen och 
därmed medverkar till fler utlån och större besökarantal i någon grad eller i högre 
grad.283         

6.6 Folkbiblioteken som resurser i det lokala samhället 
Som påvisats tidigare är folkbiblioteken i studien resurser för sina samhällen. Inte bara 
på ett område, även om de enligt min tolkning profilerar sig lite mer på något, utan på 
alla områden i Anderssons och Skot-Hansens modell det vill säga på kultur-, kunskaps-, 
informations- och socialområdet. Från mina fältstudier med intervjuer av biblioteksche-
fer och kommunpolitiker framkommer klart och tydligt att man ser på folkbiblioteket 
som en betydande resurs i lokalsamhället och att det i förlängningen även har betydelse 
för kommunens tillväxt i ekonomiska termer.  
 
Hansson samt Andersson och Skot-Hansen anser att folkbiblioteket är en resurs i 
lokalsamhället på många sätt: ur jämlikhetssynpunkt, ur studie och studieförberedande 
synpunkt samt att det kan bidra till kreativitet, identitet och initiativ i lokalsamhället.284  
Har jag uppfattat dem rätt menar de dock att folkbiblioteket bidrar högst marginellt på 
det ekonomiska planet. Vestheim menar till viss skillnad från de andra att om 
folkbiblioteket klarar av att leva upp till sina mål kommer det på längre sikt även kunna 
bidra till både social och ekonomisk utveckling.285 Liz Greenhalgh, Ken Worpole och 
Charles Landry är av samma uppfattning som Vestheim och anser att folkbiblioteket 
genom sina tjänster bidrar till människors självförverkligande och att det i 
förlängningen kan leda till ekonomisk livskraft, något som är till nytta för alla.286  
 
Jag är beredd att instämma i Vestheims samt Greenhalgh, Worpoles och Landrys 
resonemang efter genomförd undersökning. Kulturen, vari folkbiblioteket ingår, har en 
unik ställning i fråga om att göra ett samhälle tilldragande att leva, bo och verka i. 
Erbjuds denna service, som det ju faktiskt är, i en kommun ökar chanserna för att 
människor skall vilja flytta dit och ett stigande befolkningsantal ger ökade skatteintäkter 
och så vidare. Ett par av intervjupersonerna tillförde ytterligare en dimension till hur 
folkbiblioteket kan bidra till kommunens ekonomiska välstånd. De menar att 
bibliotekets läs- och skrivfrämjande verksamheter kan bidra till att färre elever avbryter 
sin gymnasieutbildning, något som annars kostar pengar för kommunen. I slutänden är 
det dock ändå kanske bara en fråga om hur man väljer att definiera biblioteket i termer 
av en resurs? Prat om ekonomi kan ofta tyckas fyrkantigt och till och med krasst 
emellanåt.  Men alla dessa definitioner, såväl andliga som materiella, av biblioteket som 
                                                 
282 Intervju med bibliotekschef 2007-05-07 
283 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 243 
284 Hansson 2005, s. 30ff och Andersson och Skot-Hansen 1994, s. 259 
285 Vestheim 1992, s. 22f 
286 Greenhalgh, Worpole & Landry 1995, s. 15 
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en resurs i lokalsamhället är lika viktiga och behöver inte ta ut varandra enligt min 
mening. 
 
Biblioteksväsendet vari folkbiblioteken ingår har en övergripande och viktig roll som 
medel för främjande av demokrati. Jag har i den här studien berört ett antal texter av 
forskare och författare som skriver om folkbiblioteket i ljuset av dess 
demokratifunktioner.  Greenhalgh, Worpole och Landry menar att folkbibliotekets 
legitimering bör ligga vid parollen ”rätten att veta”, som är en demokratisk rättighet 
inom många politiska traditioner. Informationen i biblioteket kan betraktas som en 
rättighet – individens rätt att veta – och biblioteket är kanske den mest centrala av 
offentliga institutioner att förmedla hjälpmedlen för detta.287  
 
Demokratiaspekterna har under senare år även kommit att innefatta alla medborgares 
rätt till att följa med i den teknologiska utvecklingen och här kan biblioteken bidra med 
att tillgängliggöra informationsteknologiska tjänster. Almerud understryker att det i ett 
jämlikhetsperspektiv är viktigt att biblioteken använder sin teknik och sin kompetens för 
att inte enbart nå dem som efterfrågar tillgång till information, utan även arbetar aktivt 
för att nå de grupper som av olika skäl inte använder Internet.288 Folkbiblioteken i den 
här studien lägger ner energi och medel för att vara uppdaterade i sina IT-tjänster. Men 
ett problem för dessa bibliotek som till storlek är små, är att teknik är kostsamt och 
därför svårt att mäkta emellanåt. 
 
Enligt Vestheim är tillgång den mest fundamentala aspekten i diskussionen om 
folkbibliotekets roll som demokratisk institution. Genom att tillgängliggöra bibliotekets 
material för alla, fungerar biblioteket som ett medel för medborgarna att nå information 
och kunskap och därigenom möjlighet att bilda egna uppfattningar i frågor av olika 
slag.289   Jan Ristarp och Lars G Andersson menar att den avgörande faktorn i 
bibliotekens roll för medborgarnas deltagande i det demokaratiska samhället är 
möjligheten att genom biblioteken komma åt en nästan i bokstavlig mening 
oöverskådlig mängd information.290 Flera av intervjupersonerna i den här studien vill 
framhålla hur viktigt det är med böcker, litteratur och texter, ”det skrivna ordet”. Det är 
genom att läsa en text som man själv blir delaktig och börjar reflektera. Man kan gå 
tillbaka till texten och läsa den igen för att sedan ta ställning till innehållet. Det är bland 
annat här som förmågan till det kritiska tänkandet grundläggs hos individen.  

6.7 Några avslutande ord 
Jag tycker mig ha mött en positiv respons från både bibliotekschefer och 
kommunpolitiker avseende ämnet för studien: folkbibliotekets roll i det lokala 
samhället. En bibliotekschef menar att det sätter i gång tankar som inte begrundas i 
vardagslag, då tiden tas upp av praktiska sysslor. Jag är av uppfattningen att det är 
viktigt att hålla denna överordnade debatt om folkbibliotekets roll i samhället levande. 
För som Andersson och Skot-Hansen säger, det är i den här debatten som den 
ideologiska kampen äger rum och som är avgörande för vilka värden som styr och 
kommer att styra folkbibliotekets verksamhet.291 Det är angeläget att folkbibliotekets 
roll på en vardaglig nivå synliggörs. Att så sker framgår av den här studien. Lika 
betydelsefullt är att synliggöra den oumbärliga roll folkbiblioteket har i en demokrati. 
Detta är förhållanden som är djupt förankrade bland verksamma inom 
                                                 
287 Ibid. 
288 Almerud 2005, s. 25ff 
289 Vestheim 1997, s. 84f 
290 Ristarp & Andersson 2001, s. 218f 
291 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 13 
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”biblioteksvärlden” och med visshet bland människor i samhället i stort. Låt oss verka 
för att dessa kunskaper hålls vid liv och når alla medborgare i denna tid och i framtiden. 
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7. Sammanfattning 
 
Den här studien handlar om folkbibliotekets roll i det lokala samhället.  
 
I samband med att Sveriges kommuner under andra hälften av 1980-talet och i början av 
1990-talet fick det kärvare ekonomiskt drabbades folkbiblioteken av åtstramningar och 
ekonomiska nedskärningar. Därmed ställdes biblioteken inför en situation som handlade 
om att man på nytt behövde legitimera och definiera sin verksamhet med utgångspunkt i 
samtida kontextuella villkor. 
 
Folkbibliotekets övergripande uppgifter finns formulerade i ett antal styrdokument på 
olika nivåer. Bibliotekslagen säger bland annat att folkbiblioteket skall främja läsning, 
upplysning, utbildning och kulturell verksamhet. Det skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter, liksom det 
skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar. Men bibliotekslagen 
innehåller inga normer eller konkreta direktiv för hur uppgifterna skall lösas och därför 
kan den tolkas på olika sätt av den enskilda kommunen och det enskilda folkbiblioteket.  
 
Syftet med studien var att ta reda på vilken roll folkbiblioteket spelar i lokalsamhället 
idag, en bit in på 2000-talet. Detta gjordes genom tre kvalitativa fallstudier: Tre 
folkbibliotek belägna i tre olika kommuner undersöktes. Materialet utgjordes dels av 
offentliga dokument, dels av intervjuer med bibliotekschefer och kommunpolitiker. 
Eftersom jag valde att anonymisera studieobjekten omnämndes de som studieobjekt A, 
B och C. 
 
För att ta reda på vilken roll studiens folkbibliotek spelar i det lokala samhället ställdes 
följande frågor: 

• Vilken position har folkbiblioteket i den lokala kulturpolitiken?  
• Vad karakteriserar verksamheten på folkbiblioteket, vilka aspekter prioriteras 

och varför? 
• Vilken är folkbibliotekets lokala profil?  
• Vilka samarbeten har folkbiblioteket och vilken betydelse har de för biblioteket?  
• På vilket sätt kan folkbiblioteket sägas utgöra en resurs i lokalsamhället? 

 
Studiens teoretiska ramverk utgjordes av en modell över folkbibliotekets profil i det 
lokala samhället, utformad av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen. Modellen 
är schematisk och verkar med att biblioteket har fyra huvudfunktioner. Funktionerna är 
folkbiblioteket som: kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och 
socialcentrum. Som underlag för att analysera och tolka materialet användes denna 
modell tillsammans med studiens frågeställningar och litteraturgenomgång i en 
kvalitativ innehållsanalys av hermeneutisk art. 
 
Det framgick av samtliga tre fall att kommunerna satsar på och stödjer den lokala 
kulturverksamheten, där respektive bibliotek har en framskjuten plats. Folkbiblioteken 
är i hög grad synliga både i förhållande till politikerna och till invånarna i kommunerna. 
Envar av de kommunpolitiker som ingick i studien framhöll vikten av att kommunen 
har ett väl fungerande bibliotek och att kulturen med biblioteket är resurser för det 
lokala samhället och vilka skall ingå som en naturlig och betydelsefull del i 
diskussionerna beträffande kommunens utvecklingspotential och framtid.  
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De tre undersökta folkbiblioteken har en rad samarbeten i det lokala samhället och även 
utanför kommungränserna. Störst del av samarbetena i lokalsamhället sker inom 
kommunen med andra förvaltningar. Biblioteken har även samarbeten med statliga 
myndigheter, föreningar och med näringslivet, men det sistnämnda är dock mycket 
begränsat. Över kommungränserna samarbetar folkbiblioteken med andra bibliotek, 
främst avseende fjärrlåneverksamhet. Ett av biblioteken har ett permanent samarbete 
med två andra folkbibliotek i angränsande kommuner i form av ett gemensamt 
biblioteksdatasystem. Studien visar att samarbetena är viktiga för folkbibliotekens 
verksamheter. Förutom att de är resursbesparande har de betydelse i flera avseenden: i 
fråga om att synliggöra biblioteket, att placera biblioteket i människors minne så att de 
ser på biblioteket som en resurs de kan vända sig till, att nå ut till olika grupper i 
samhället, att få till stånd arbeten och projekt inom olika områden, att förhindra att 
eventuella åtstramningar i kommunen drabbar just biblioteket genom att kunskapen om 
vad biblioteket har för betydelse är utbredd bland människor i det lokala samhället.  
 
Resultatet visade att de tre folkbiblioteken i grunden har en tämligen traditionell 
biblioteksverksamhet och att envar profilerar sig inom samtliga fyra områden i 
modellen över det lokala folkbiblioteket, det vill säga som kulturcentrum, 
kunskapscentrum, informationscentrum och socialcentrum. Ändå kunde vissa olikheter i 
fråga om hur vart och ett av biblioteken profilerar sig i lokalsamhället skönjas. Bibliotek 
A profilerar sig främst på kunskapsområdet och dess mest framträdande roll i det lokala 
samhället är som en kunskapsresurs. Bibliotek B profilerar sig särskilt på kulturområdet 
och dess mest påfallande roll i det lokala samhället är som en kulturresurs. Bibliotek C 
profilerar sig framför allt på det sociala området och dess mest märkbara roll i det lokala 
samhället är som en social resurs.  
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Käll- och litteraturförteckning   
  

Otryckt material 
Studieobjekt A 
E-postsvar från bibliotekschef 2007-05-24 
Intervju med bibliotekschef 2007-04-04 
Intervju med kommunpolitiker 2007-05-08 
 
Studieobjekt B 
E-postsvar från bibliotekschef 2007-05-21 
E-postsvar från kommunpolitiker 2007-05-24 
Intervju med bibliotekschef och kommunpolitiker 2007-04-11 
 
Studieobjekt C 
Intervju med bibliotekschef 2007-05-07 
Intervju med kommunpolitiker 2007-05-07 
 
Samtliga ljudupptagningar och intervjuutskrifter finns i författarens ägo  

Tryckt material 
Under denna rubrik har jag valt att skilja mellan empiriskt material och litteratur. Under 
”empiriskt material” har jag samlat det tryckta material som rör studieobjekten, det vill 
säga de tre undersökta folkbiblioteken med respektive kommun. Under ”litteratur” ingår 
övrigt tryckt material.  

Empiriskt material 
Studieobjekt A 
Kommunens årsredovisning 2005 
Kultur- och bildningsplan 2005 
Kultur- och fritidsavdelningens verksamhetsberättelse 2006 
Läsfrämjandeplan 2007 
Plan för 2007-2008 
 
Studieobjekt B 
Biblioteksplan 2007 
Kommunens årsredovisning 2005 
Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2006 
Översiktsplan för kommunen 2006 
 
Studieobjekt C 
Biblioteksplan 2006 
Kommunens årsredovisning 2006 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2006 
Sammanträdesprotokoll: Kommunfullmäktige och Kultur- och fritidsnämnden 1998 
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Bilaga 1  
 

Intervjufrågor till bibliotekscheferna: 
 
Här nedan följer de frågor som jag önskar ställa under intervjun. Frågorna kan betraktas 
som teman för det samtal intervjun utgör. Synpunkter på ytterligare teman som berör 
folkbibliotekets roll i det lokala samhället och som inte nämnts nedan, är varmt 
välkomna! 
 
Inledning:    
 

• Hur länge har du varit verksam som bibliotekschef? 
• Vilket är ditt nuvarande ansvar? 

 
Om folkbibliotekets verksamhet och rollen i det lokala samhället: 
 

• Hur skulle du beskriva verksamheten på folkbiblioteket i --- kommun? 
• Vilka uppgifter i verksamheten är centrala anser du? 
• Görs det prioriteringar i verksamheten? Om så är fallet, hur ser de ut? 
• Hur ser på du på folkbibliotekets roll i förhållande till biblioteksbesökarna? 
• Vilka institutioner, föreningar och andra verksamheter samarbetar 

folkbiblioteket med och vad betyder samarbetet för folkbiblioteket? 
• Berätta om vilken roll du anser att folkbiblioteket i --- har i det lokala samhället? 
• Vilka yttre faktorer påverkar verksamheten på folkbiblioteket? 
• Går det att se några förändringar i folkbibliotekets verksamhet som den ser ut 

idag jämfört med för femton år sedan? Om så är fallet, hur skulle du beskriva 
dem? 

 
Avslutning: 
 

• Eventuellt kan någon fråga ställas rörande innehållet i biblioteksplanen.  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till kommunpolitikerna:  
 
Här nedan följer de frågor som jag önskar ställa under intervjun. Frågorna kan betraktas 
som teman för det samtal intervjun utgör. Synpunkter på ytterligare teman som berör 
folkbibliotekets roll i det lokala samhället och som inte nämnts nedan, är varmt 
välkomna! 
 
Inledning: 
 

• Hur länge har du varit verksam som kommunpolitiker? 
• Vilket är ditt nuvarande ansvar? 

 
Om folkbibliotekets verksamhet och rollen i det lokala samhället: 
 

• Vilka uppgifter inom kultur- och fritidsverksamheten i --- kommun är centrala 
anser du? Motivera gärna varför.  

• Hur skulle du beskriva verksamheten på folkbiblioteket i kommunen? 
• Vilka uppgifter i en biblioteksverksamhet är centrala anser du?  
• Om man behöver prioritera i folkbibliotekets verksamhet, vilka delar av 

verksamheten bör i så fall prioriteras? 
• Berätta om vilken roll du anser att folkbiblioteket i --- kommun har i det lokala 

samhället? 
• Vilka yttre faktorer påverkar verksamheten på folkbiblioteket? 
• Går det att se några förändringar i folkbibliotekets verksamhet som den ser ut 

idag jämfört med för femton år sedan? Om så är fallet, hur skulle du kortfattat 
beskriva dem?  

 
Avslutning: 
 

• Eventuellt kan någon fråga ställas rörande innehållet i något av de kommunala 
dokumenten. 

 
 


