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Abstract: The purpose of the present thesis is to investigate the interaction 

between the branches in the different villages and its users and the 
importance of the branches for democracy. To illustrate these 
points, I have focused on Högsby municipality, a local council in 
Kalmar county. Högsby municipality is of particular interest in this 
connection, since all seven of the branches have been closed 
recently; only the main library remains. Moreover, three of the 
closed branches were, in 2005, taken over by citizen organizations 
local to the part of Högsby municipality where the libraries were 
located.  

 
 The specific issues that were addressed were: 

-  What needs were satisfied by the local libraries in Högsby 
council and is it possible to satisfy these needs in other ways 
and then, how? 

-  Does the absence of a local library affect democracy? 
 
 Interviews were performed. Protocols from council meetings and 

newspaper articles have been studied and supplemented with 
statistical information from “Statistics Sweden” and “Swedish Art 
Council”. Although no general conclusions can be reached on basis 
of the present investigation it is reasonable to presume that the 
situation as regards local libraries in other parts of Sweden exhibits 
similarities to the situation in Högsby municipality. Thus, it seems 
likely that the local libraries fulfil important functions as centra of 
knowledge, culture and information and as meeting place, but to 
varying degrees depending on the local circumstances. If the local 
libraries fulfil their roles in these contexts it is very likely that they 
also are very important for the democracy.  

 
Nyckelord:  folkbibliotek, filialbibliotek, folkbibliotekets uppgifter, demokrati, 

Högsby kommun 



 3 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ............................................................................................5 
1.1. Bakgrund................................................................................................................... 5 
1.2. Syfte .......................................................................................................................... 6 
1.3. Disposition ................................................................................................................ 6 
1.4. Avgränsningar........................................................................................................... 7 
 
2. Metod och material ......................................................................8 
2.1. Material ..................................................................................................................... 8 

2.1.1 Intervjupersoner .............................................................................................................................8 
2.1.2 Protokoll ........................................................................................................................................9 
2.1.3 Statistik ..........................................................................................................................................9 
2.1.4 Tidningsartiklar..............................................................................................................................9 
2.1.5 Tidigare forskning och litteratur ....................................................................................................9 

2.2. Metodologiska överväganden. ................................................................................ 10 
2.3. Tolkning av källorna ............................................................................................... 10 
 
3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning..12 
3.1. Folkbibliotekets uppgifter....................................................................................... 12 

3.1.1. Kunskapsförmedlare ...................................................................................................................16 
3.1.2. Kulturförmedlare.........................................................................................................................17 
3.1.3. Informationsförmedlare ..............................................................................................................17 
3.1.4. Mötesplats...................................................................................................................................18 

3.2 Folkbiblioteken och den deliberativa demokratimodellen....................................... 18 
3.3. Demokratiutredningen ............................................................................................ 19 
3.4. Folkbiblioteken och demokratin ............................................................................. 20 
3.5. E-demokrati............................................................................................................. 20 
3.6. Den offentliga sektorn............................................................................................. 20 
3.7. Folkbiblioteket och civilsamhället .......................................................................... 21 
3.8. Audunsons undersökning från artikeln ”Folkbibliotekens roll i en digital framtid: 
Medborgarnas, politikernas och bibliotekariernas bilder” (i Det siviliserte 
informasjonssamfunn, Audunson, 2000). ...................................................................... 22 
 
4. Svensk biblioteksutveckling ..................................................24 
4.1. År 1900 – 1980 ....................................................................................................... 24 
4.2. 1980-2005 ............................................................................................................... 25 
4.3. Statistik ................................................................................................................... 25 
4.4. Filialundersökning .................................................................................................. 26 

4.4.1. Nedläggning av filialer/utlåningsstationer/stadsdelsnämndsbibliotek ........................................27 
 
5. Högsby kommun ..........................................................................29 
5.1. Ruda ........................................................................................................................ 30 
5.2. Fågelfors ................................................................................................................. 30 
5.3. Fagerhult ................................................................................................................. 30 
5.4. Statistik Högsby kommunbibliotek......................................................................... 31 



 4 

6. Undersökningen. ..........................................................................34 
6.1. Processen kring nedläggningen av filialerna. ......................................................... 34 
6.2. Sammanfattning av de 9 intervjuerna och presentation av intervjupersonerna ...... 35 

6.2.1. Intervjupersonerna ......................................................................................................................35 
6.2.2. Kommunpolitikern......................................................................................................................36 
6.2.3. De tre filialföreståndarna ............................................................................................................38 
6.2.4. De tre från samhällsföreningarna ................................................................................................40 
6.2.5. De tre låntagarna .........................................................................................................................41 

6.3. Folkbibliotekens och filialbibliotekens uppgifter enligt de intervjuade. ................ 42 
6.4. Argument för och emot nedläggning av filialerna.................................................. 43 

6.4.1. För...............................................................................................................................................43 
6.4.2. Emot............................................................................................................................................44 
6.4.3. Kommentar till argument för/emot nedläggning av filialbiblioteken..........................................44 

 
7. Analys/Diskussion .......................................................................46 
7.1. Vilka behov tillgodosåg filialbiblioteken i Högsby kommun och hur kan dessa 
behov tillgodoses utan filialerna? .................................................................................. 46 
7.2. Hur kan behoven tillgodoses utan filialerna?.......................................................... 52 
7.3. Avslutande diskussion ............................................................................................ 54 
 
8. Sammanfattning...........................................................................56 
 
Källförteckning..................................................................................58 
Opublicerat material....................................................................................................... 58 
Tryckta källor................................................................................................................. 58 
Elektroniska källor ......................................................................................................... 60 
 
Bilaga 1. Intervjuguider................................................................61 
Intervjuguide som avser användarna ............................................................................. 61 
Intervjuguide avseende filialföreståndarna samt de ideella verksamhetspersonerna .... 62 
Intervjuguide avseende politiker.................................................................................... 63 
 



 5 

1. Inledning 
 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till varför jag anser att detta ämne är angeläget. 
Därefter presenteras syfte, disposition och avgränsningar.  

1.1. Bakgrund     
 
Vad betyder folkbiblioteket för människor? Jag tror att många som har nära tillgång till 
ett folkbibliotek tar för givet att det finns och inte reflekterar över hur det skulle vara 
om det inte fanns. Det har även jag gjort tills för några år sedan då jag upptäckte att 
många filialbibliotek hade lagts ned och att nedläggningen av filialer bara fortsatte.  
 
Kommuner är olika stora. Hur många invånare är det tänkt ska samsas om ett bibliotek? 
Och hur stor yta ska ett bibliotek serva?  I Kulturrådets statistik kan man läsa att sedan 
1980 och tom 2007 har det lagts ner 669 filialer runt om i Sverige. Så mycket som 40 % 
av filialbiblioteken har alltså lagts ned sedan 1980! Antalet bokbussar har också 
minskat. År 2000 var antalet bokbussar 112 och 2007 var antalet 93 
(www.kulturradet.se)  
 
Redan första terminen av utbildningen till biblioteks- och informationsvetare hade jag 
filialbiblioteken som ett tänkt uppsatsämne. Under utbildningens gång har det dykt upp 
andra tänkbara ämnen men när jag läste om filialnedläggningarna i Högsby kommun så 
bestämde jag mig definitivt. Frågan engagerar mig mycket och jag tyckte att det skulle 
vara intressant att försöka ta reda på vilken betydelse filialbiblioteken egentligen har för 
människor.  
 
En hel del arbete har ägnats åt förberedande efterforskning. Jag har velat hitta platser i 
Kalmar län där det lagts ner filialbibliotek för inte så längesedan. Det kan vara viktigt 
att det inte har gått för lång tid sedan nedläggningen eftersom de fd låntagarna då är 
svåra att få tag på. De har inte heller nedläggningen i färskt minne och det kan då vara 
svårt för dem att komma ihåg vad de hade för nytta av filialen och på ett levande sätt 
beskriva vad filialen betydde för dem. För några år sedan skrevs det mycket i de lokala 
tidningarna i Småland om några filialer i Högsby kommun som var hotade av 
nedläggning. Invånarna i de aktuella orterna engagerade sig och skrev protestlistor. 
Detta var 2002. Dessa tre filialer i Högsby kommun är nu nedlagda men det intressanta 
är att i alla tre orterna tog samhällsföreningar över verksamheten och drev den ideellt. I 
april 2007 fanns ej heller de ideellt drivna biblioteken i Ruda och Fagerhult kvar. 
 
Det har skrivits många tidningsartiklar som handlar om nedläggning av filialbibliotek 
och i  en artikel av Esbjörn Börjeson i ”Biblioteksbladet” 2003:10 (Biblioteksbladet 
2003 s. 3-4) uttalar sig  Jan Englund fd låntagare på Lövgärdets bibliotek i Gunnared 
som lagt ner. Jan säger: ”…biblioteket betyder ALLT för en stadsdel. De pratar om att 
integrera invandrare och så tar de bort biblioteket. Hur skall de lära sig svenska då? Här 
i Lövgärdet är hälften invandrare”. Jan är tillsammans med sin vän Lage, som är 
sjukpensionär sedan 1981, Lövgärdets främste gräsrotsaktivist. Det beskrivna scenariot 
tänker man kanske är sällsynt men det utspelar sig i ett stort antal kommuner i Sverige! 
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Det finns olika skäl till att jag som utgångspunkt valt filialer som lagts ned. Det är, tror 
jag, lättare att ha en uppfattning om vad ett bibliotek har betytt för en när man inte 
längre har tillgång till det, förutsatt att det inte gått för lång tid sedan biblioteket 
försvann. Då har man ännu inte hunnit anpassa sig och man vet vad man saknar. 
Människan är, för det mesta, väldigt anpassningsbar vilket inte alltid är en fördel. Man 
tar då inte vara på och kämpar för sina rättigheter. Vissa människor hittar andra 
alternativ medan andra inte har den kraften eller förmågan. Ett annat skäl till att jag 
valde en kommun där filialerna lagts ned var att jag ville uppmärksamma den utbredda 
filialnedläggningen med ett konkret exempel.  
 
Intervjuerna syftar till att få fram på vilket sätt filialbiblioteket är viktigt för 
lokalbefolkningen, vilka uppgifter de anser att biblioteket har, vilka var orsakerna till 
att man lade ned filialerna? Hur ska politikerna tillgodose lokalbefolkningen med denna 
service framöver?  
 
För mig hänger bibliotek och demokrati ihop. På vilket sätt har demokrati med 
filialbibliotek att göra? Utgångspunkten i uppsatsen är att folkbibliotek och demokrati 
hör ihop. Hur påverkas demokratin av filialnedläggningarna.? Är det av betydelse för 
demokratin enbart att filialen finns oavsett vad den har att erbjuda? Om filialen endast 
har öppet 4 timmar i veckan? Har det någon betydelse för demokratin hur många som 
utnyttjar filialen? Kan det vara en tillräcklig kompensation om den ersätts av något 
annat, tex med ökade resurser till huvudbiblioteket, eller med bokbuss? 
 
Med filialbibliotek avses i denna uppsats en filial till ett huvudbibliotek.  

1.2. Syfte 
 
Mitt syfte är att undersöka och beskriva vad ett filialbibliotek betyder för sina 
användare och för demokratin. För att belysa dessa frågeställningar har jag gjort en 
undersökning i Högsby kommun.  Denna kommun är intressant som studieobjekt då sju 
filialer har lagts ned, endast huvudbiblioteket finns kvar. Tre av filialerna togs över av 
samhällsföreningarna under 2005 för att driva biblioteksverksamheterna ideellt. De 
frågeställningar jag utgår ifrån är:  
 

- Vilka behov tillgodosåg filialbiblioteken i Högsby 
kommun?  

- Hur kan dessa behov tillgodoses utan filialerna? 

1.3. Disposition 
 
Inledningen, kap 1, börjar med en bakgrund och motivation till ämnet. Vidare ges en 
kort översikt av ämnet. Därefter beskrivs uppsatsens syfte och frågeställningar. I kapitel 
2 beskrivs den använda metoden, metodologiska överväganden samt hur tolkningen av 
källorna gjorts. Kapitel 3 behandlar teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 
Kapitel 4 ger en sammanfattning av biblioteksutvecklingen i Sverige, hur diskussionen 
har gått de senaste åren samt lite statistiska uppgifter. I kapitel 5 beskrivs Högsby 
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kommun samt de tre orter, Ruda Fågelfors och Fagerhult som är fokus för studien. I 
kapitel 6 visas resultatet av undersökningen som är en sammanfattning av 
intervjumaterialet samt statistik. I kapitel 7 diskuteras resultatet av undersökningen med 
utgångspunkt från frågeställningarna och konklusioner sammanfattas. Jag redogör för 
hur jag tolkat materialet och försöker svara på frågeställningarna om vilken betydelse 
filialbiblioteken har för användarna som jag intervjuat. Vidare ges i detta kapitel förslag 
på andra frågeställningar som kan vara av relevanta för fortsatt forskning inom detta 
område. Avslutningsvis en sammanfattning i kapitel 8. 
 

1.4. Avgränsningar 
 
Antalet intervjupersoner (Ip) bestämde jag till tio. Då samhällena är tre till antalet 
kändes det naturligt att intervjua de tre filialföreståndarna, de tre som förestod 
samhällsföreningarna och att intervjua tre låntagare, samt en politiker. Det skulle vara 
intressant att intervjua fler låntagare men det hade inte varit realistiskt ur tidsaspekten.  
Dessutom antar jag att inte resultatet skulle påverkas nämnvärt av det. Då detta är en 
kvalitativ undersökning har jag endast undersökt en kommun för att kunna gå mer på 
djupet. Alternativet hade kunnat vara att göra en enkätundersökning och då undersöka 
flera olika kommuner. 
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2. Metod och material 
 
Det finns en mängd olika metoder att använda sig av vid en undersökning som denna. 
Jag har valt en kvalitativ metod med kvantitativa inslag. Den kvalitativa delen består av 
intervjuer med textanalys för att försöka få svar på ovanstående frågeställningar. Det 
finns olika kvalitativa metoder, de vanligaste är observationer, intervjuer, text- och 
bildanalyser. Det finns inga tidigare texter att utgå ifrån när det gäller frågeställningen 
avseende hur människorna i Högsby kommun upplever filialbibliotek och 
nedläggningen av dessa bortsett från de tidningsartiklar som publicerats i samband med 
beslut om nedläggning av filialbiblioteken i Högsby kommun. Utifrån uppsatsens 
frågeställningar är inte observationer den metod som bäst skulle ge svar på desamma. 
Jag anser det viktigt att möta personerna ansikte mot ansikte för att få en bättre 
förståelse av människan bakom orden. Det finns också möjlighet för intervjupersonerna 
och intervjuaren att fråga om något är oklart. På detta sätt blir det, tror jag, färre 
missförstånd och därmed en mer korrekt tolkning (se 2.3) av svarsmaterialet än om jag 
valt att använda mig av en enkätundersökning. Det material jag använt mig av är i 
första hand intervjuer men också kommunala handlingar samt litteratur relevant för 
ämnet (se nedan). Den kvantitativa delen utgörs i huvudsak av statistik för att få en 
uppfattning av hur mycket, eller lite, resurser som satsats i Högsby kommun vid en 
jämförelse med några, i befolkningsmängd, jämförbara kommuner.  
 
Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut i sin helhet så att en textanalys 
kunde göras. Då jag både intervjuade låntagare, professionell bibliotekspersonal, ideella 
krafter och politiker har jag gjort tre intervjuguider (bilaga 1).  
 

2.1. Material 
 
Det material jag använt mig av är intervjuer, kommunprotokoll, statistik, 
tidningsartiklar samt annan litteratur. 
 

2.1.1 Intervjupersoner 
 
För att hitta lämpliga intervjupersoner började jag med att kontakta biblioteket i 
Högsby. Där fick jag namnen på de personer som hade hand om 
biblioteksverksamheten efter det att samhällsföreningarna hade tagit över. De i sin tur 
bidrog med namn på låntagare.  
 
Jag har intervjuat de tre personer som var filialföreståndare på respektive ort, en person 
i varje orts samhällsförening som är engagerad i biblioteksverksamheten samt några 
låntagare på varje bibliotek.  Jag har även intervjuat en politiker som var med och 
beslutade om nedläggningen av filialerna. Detta för att få en, så långt det är möjligt, 
objektiv bild av nedläggningsprocessen och av för- och nackdelar med nedläggningen 
av filialerna.  
 
De tre aktiva i samhällsföreningarna valde ut de tre låntagarna och det blev tre kvinnor. 
En i 35-årsåldern som är gift och har två barn och två gifta kvinnor i 60-årsåldern med 
vuxna barn som flyttat hemifrån. Trots att det endast är tre intervjuade låntagare har det 
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ändå blivit en bra spridning då den ena kvinnan är invandrad och de två andra 
kvinnorna har olika bakgrunder. Den ena kommer från mer lantlig miljö och den andra 
från en större stad. En har småbarn. Alla tre är bosatta i de samhällen där filialerna är 
nedlagda.  
 

2.1.2 Protokoll 
 
För att få kunskap om processen som föregick beslutet om filialnedläggningen har jag 
använt mig av kommunprotokoll, dels från kommunstyrelse och dels från 
Kommunfullmäktige. Dessa protokoll har funnits att hämta på Högsby kommuns 
hemsida. 
 

2.1.3 Statistik 
 
Statistik från Kulturrådet och Statistiska centralbyrån (SCB) har använts för att få en 
bild av hur utvecklingen sett ut för filialbiblioteken i helhet samt hur utvecklingen av 
biblioteksverksamheten sett ut i Högsby kommun. 

2.1.4 Tidningsartiklar 
 
En och annan tidningsartikel finns som referens. I ett tidigt skede var min tanke att 
referera till fler tidningsartiklar eftersom det har varit ganska mycket om 
nedläggningarna i de lokala tidningarna men jag omvärderade betydelsen av dessa för 
studiens resultat. De artiklar som finns med kommer från de aktuella tidningarnas 
webbsidor. 
 

2.1.5 Tidigare forskning och litteratur 
 
Nyckelbegrepp i undersökningen är filialbibliotek, bibliotekets uppgifter samt 
demokrati. Som nämnts tidigare finns inte så mycket forskning kring filialbiblioteken 
och dess betydelse för demokratin. Någon svensk forskning om filialbibliotekens 
betydelse för demokratin har jag inte funnit Den litteratur som jag funnit och bedömt 
som särskilt relevant är Andersson, Marianne § Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale 
bibliotek – afvikling eller udvikling? Detta är en analysmodell som syftar till att ta reda 
på vilken profil ett visst bibliotek har. Den utgår från att lokalbiblioteket har fyra 
huvudfunktioner som kultur-, kunskaps- och informationsförmedlare samt som 
mötesplats. Dessa funktioner eller uppgifter har jag också valt som utgångspunkt i 
intervjuerna från Högsby.  
 
En annan studie som är relevant för föreliggande undersökning är Audunsson, Ragnar 
(2001). Folkbibliotekets roll i en digital framtid. I: Det siviliserte informasjonssamfunn. 
Folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid.  Där är det bibliotekets tre 
intressenter, låntagare, politiker och bibliotekarier som blivit intervjuade avseende vilka 
av bibliotekets uppgifter de anser vara viktigast. Det är också dessa grupper som blivit 
intervjuade i föreliggande undersökning. Bibliotek – mötesplats i tid och rum. En bok 
om demokrati (2000) har varit ett självklart val då den behandlar folkbibliotek och 
demokrati. Där finns också artiklar som behandlar just filialbibliotek och demokrati. En 
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del av litteraturen jag refererar till har jag tidigare haft som kurslitteratur. Övrig 
litteratur som förekommer i studien har jag funnit genom att söka i bibliotekskataloger 
på nyckelbegreppen samt i källförteckningar från olika böcker. Bibliotekslagen och 
Demokratiutredningen är viktiga källor som jag kände till och sökte upp via Internet. 

2.2. Metodologiska överväganden 
 
Enligt Widerberg  kan man vid intervjuerna antingen låta frågorna komma efterhand 
eller så kan man använda sig av en i förväg upprättad intervjuguide. Guiden bör inte 
vara standardiserad eller för detaljerad eftersom den kvalitativa intervjun bygger på att 
forskaren vid analysen ska uppmärksamma de uttalanden som är viktiga för de enskilda 
intervjupersonerna avseende ämnet i fråga (Widerberg 2002, s. 68).  
Syftet med intervjuerna är att få fram på vilket sätt filialbiblioteket är viktigt för 
intervjupersonerna, anledningen till att man lagt ned filialerna och om det är något 
låntagarna saknar och skulle önska att filialen kunde ge dem. Vilka olika uppgifter 
anser intervjupersonerna att biblioteket har? Hur tänker politikerna sig att tillgodose 
lokalbefolkningen med denna service? Uppgifterna avser bibliotekets uppgift som 
kunskaps- kultur- och informationsförmedlare samt bibliotekets uppgift att vara en 
mötesplats. Hur relaterar dessa uppgifter i sin tur till demokratibegreppet? Av 
intervjusvaren uttolkar jag vad som talar för eller emot att filialbiblioteken är viktiga för 
demokratin. Man kan naturligtvis tänka sig att filialföreståndarna har ett egenintresse i 
att framhålla filialernas förtjänster. Detta kan man inte utesluta men vid 
intervjutillfällena arbetade alla tre på huvudbiblioteket och  hade alltså hunnit få lite 
distans till omorganisationen. 
 
Av intervjumaterialet går det naturligtvis inte att dra några generella slutsatser om vad 
filialbiblioteket betyder för pensionärer, kvinnor i 35-årsåldern osv. men jag anser ändå 
det vara av intresse att uppmärksamma några låntagares åsikter och tankar om det 
lokala biblioteket. Intervjumaterialet ska ses som ett komplement till det som kommit 
fram i den refererade litteraturen och därmed ge en mer konkret bild av hur det kan se 
ut i en kommun som drabbats av filialnedläggningar.  

2.3. Tolkning av källorna 
 
I detta avsnitt beskrivs hur jag behandlat och tolkat källorna. Intervjumaterialet upptar 
en stor del av materialet. Sammanlagt är ca 10 timmars intervjumaterial inspelat på 
kassettband. Tolkningen kommer att gå till på det sättet att det finns vissa teman som 
jag söker efter i materialet. Dessa teman handlar om vilka bibliotekets uppgifter är, 
fördelar och nackdelar med nedläggning av filialerna samt uttalande som handlar om 
vad filialerna betyder för intervjupersonerna i ett demokratiperspektiv. Så fort jag i 
materialet stötte på ett uttalande som handlade om någon av dessa teman markerades 
detta och sedan listades det under ett eget avsnitt (se kap. 6). Jag tog inte bort något 
uttalande men om flera intervjupersoner gav uttryck för samma sak, exempelvis att de 
anser att biblioteket som uppgift har att vara en mötesplats, så listade jag bara 
”mötesplats” en gång. Detta innebär att det inte görs någon inbördes rangordning vad 
avser de olika uttalandena. I diskussionen (kap. 7) kommer jag att diskutera och tolka 
de olika uttalandena och påståendena. 
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När man använder sig av kvalitativ intervjuanalys innebär detta med automatik en 
hermeneutisk process dvs en tolkningsprocess. Bergström och Boréus beskriver olika 
tolkningstyper, som inte är renodlade. Den strategi som motsvarar min analys bäst är 
den avsändarorienterade tolkningsstrategin. Här är det väsentliga vad de som 
formulerade texten avsåg att den skulle betyda. Det är vad intervjupersonerna menar 
som är av intresse. I en annan tolkningsstrategi är inte några av aktörerna viktiga utan 
texten tolkas utifrån andra omgivande texter som är relaterade till denna och ””utifrån 
en ”ordning” som texterna är uttryck för””. Men texten tolkas också omvänt. Alltså de 
omgivande texterna som helhet förstås genom de enskilda texterna. Delarna förstås 
utifrån helheten och helheten utifrån delarna. (Bergström och Boréus, 2000 s.26-29). 
Även denna strategi är relevant eftersom jag i texten utläser vilka uppgifter 
intervjupersonen uttrycker att biblioteket har, samt om intervjupersonen på något sätt 
ger uttryck för att biblioteket är viktigt för demokratin. Jag söker alltså i intervjuerna 
efter uttryck för dessa olika teman och här kan tolkningsproblemen bli svåra att 
handskas med. Då hermeneutiska analyser innebär att forskaren tolkar utifrån sin 
förförståelse, sina förväntningar, är det enligt Widerberg viktigt att forskaren klargör 
dessa förväntningar och erfarenheter som kan ha betydelse för analysen. Det gör 
resultatet mera nyanserat och lättare att värdera (Widerberg, 2002 s.26) 
 
Jag hade ingen speciell förförståelse kring Högsby, hade faktiskt aldrig varit i 
kommunen, innan studien påbörjades. Min hypotes är att folkbiblioteken är viktiga för 
ett demokratiskt samhälle. Att mina värderingar påverkar min tolkning av resultatet av 
undersökningen är jag väl medveten om. På ett medvetet plan har jag dock vinnlagt mig 
om att få en så objektiv bild av verkligheten som möjligt.  
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras olika teoretiska utgångspunkter som bildar bakgrund till mina 
frågeställningar. I intervjuerna från Högsby kommun har jag försökt ta reda på vilka 
uppgifter intervjupersonerna anser att biblioteket har och vilka behov biblioteken 
tillfredställer. För att sätta in detta i ett större sammanhang är det relevant att titta på 
studier som gjorts tidigare i denna fråga. När det gäller den stora frågan om vilken 
betydelse folkbiblioteken har för demokratin har jag valt att referera till flera olika 
källor. Detta torde vara en indikation på att många anser att det är en viktig fråga. 
Sedan har jag endast fördjupat mig i några enstaka undersökningar. Centralt för studien 
är folkbibliotekets uppgifter och dess betydelse för ett demokratiskt samhälle. Studier 
av folkbibliotek finns det relativt mycket av och det finns, i den litteratur jag använt 
mig av, en i stort sett gemensam åsikt om vilka uppgifter ett folkbibliotek har. 
Uppgifterna är kunskaps-, kultur-, informationsförmedling samt att biblioteket fungerar 
som en mötesplats. De frågor jag ställer mig är vilka behov filialbiblioteken tillgodoser 
och vilken betydelse filialbiblioteken har för demokratin. (se kap 1.2). Det finns dock 
begränsad forskning kring filialbibliotek och än mindre finns kring effekten av att 
filialbibliotek läggs ned. Någon svensk studie som behandlar detta har jag inte funnit. 
Marianne Andersson och Dorte  Skot-Hansen har skrivit en bok som heter Det lokale 
bibliotek – afvikling eller udvikling (1994). Studien behandlar danska förhållandet men 
diskussionen är, anser jag, även relevant för svenska förhållanden. Andersson och Skot-
Hansen använder sig av en analysmodell när det gäller lokalbibliotekets profil. 
Lokalbibliotek jämställs med filial i föreliggande studie. Här beskrivs fyra 
huvudfunktioner: Biblioteket som kunskapscenter, kulturcenter,  informationscenter 
och socialcenter. Dessa profiler motsvarar de funktioner som jag har valt att studera när 
det gäller folkbibliotekets uppgift som kunskapsförmedlare, kulturförmedlare, 
informationsförmedlare samt biblioteket som mötesplats. Intervjupersonernas svar kan 
appliceras till Skot-Hansens analysmodell. Man kan då se vilken profil som dominerar 
dels inom intervjugrupperna och dels vid jämförelse mellan grupperna.  
 
Folkbibliotekets olika uppgifter som kunskapsförmedlare, kulturförmedlare och 
informationsförmedlare kommer att presenteras i detta kapitel. Demokratibegreppet 
behandlas senare i detta kapitel. Civilsamhället diskuteras också då den offentliga 
sektorn omedvetet eller medvetet tar hjälp av civilsamhället när den får ekonomiska 
problem. I Högsby har civilsamhället, i form av samhällsföreningarna, tagit över 
biblioteksverksamheten i de aktuella samhällena.  
 
I kap 3.9. presenteras Audunsons undersökning där bibliotekets tre intressenter; 
låntagare, politiker och bibliotekarier blivit intervjuade avseende vilka av bibliotekets 
uppgifter de anser vara viktigast. Det är också dessa grupper som blivit intervjuade i 
föreliggande undersökning. 
 
 

3.1. Folkbibliotekets uppgifter 
 
Vem grundar bibliotek och vilka uppgifter har de? Enligt Torstensson (1996, i 
Audunson 2001 s. 142-165) är sockenbiblioteken folkbibliotekens föregångare. 
Sockenbibliotekens ideologiska grund kommer enligt Hansson (1998, sid 59) från två 
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håll. Dels från kyrkobiblioteken som redan på 1600-talet började bildas runt om i 
Sverige och dels i den upplysningsorienterande filantropin i slutet av 1700- och början 
av 1800-talet. Kyrkan skulle i slutet av 1600-talet på uppdrag av Karl XI se till så att 
allmänheten skulle få sedelärande litteratur att fördriva sin lediga tid med istället för att 
använda tiden till olika olämpliga sysselsättningar såsom dryckenskap och lättja! 
Man grundade alltså bibliotek för att forma sina medborgare på det sätt som man 
önskade.  
 
”Folkbiblioteket har att förmedla vissa etablerade värderingar och på så sätt bidra till en 
samhällsutveckling och en institutionell struktur som gagnar en rådande elit. De 
ideologiska förutsättningarna som hänger samman med folkbibliotekens uppkomst 
håller på att luckras upp.” Hansson sammanfattar de ideologiska grundtankar som IFLA 
och UNESCO har formulerat för dagens bibliotek: 
 
- möjliggöra fri och jämlik tillgång till kultur och information för alla medborgare 
- möjliggöra deltagande i samhälleliga beslutsprocesser 
- möjliggöra tillgång till det gemensamma kulturarvet oberoende av sociala och 
ekonomiska förutsättningar 
- värna demokratiska ideal 
 
detta ska uppnås genom att: 
 
- kvalitet och inte efterfrågan ska vara ledstjärna i bibliotekens beståndsutveckling. 
- ett försvar av gratisprincipen. Det ska inte kosta att nyttja folkbiblioteket. 
- pluralism ska vara det grundläggande urvalskriteriet. 
- alla åsiktsriktningar ska kunna komma till tals i folkbiblioteket (Hansson, 1998 s. 29). 
 
Det råder ganska stor enighet internationellt när det gäller vilka huvuduppgifter 
folbiblioteket har i samhället, sammanfattat av Svanhild Aabö (2001) (för detaljer se: 
ALA 2000, Briggs et al. 1996, Greenhalgh 1995 och 1993, Unesco 1995, 
Bibliotekslagen 1996). Uppgifterna är enligt ovan: 
 
- Att främja demokratin genom att ge invånarna ett brett utbud av upplysningar och     
information som kan ligga till grund för ett aktivt deltagande i samhällsdebatter och val. 
 
- Att främja likhet och social rättvisa genom att vara gratis och att minska sociala 
klyftor genom att erbjuda alla gratis tillgång till Internet och ny informationsteknologi. 
 
- Att ge ökad tillgång till information genom att vara ett alternativ till andra källor och 
genom att vara ett offentligt resurscentrum som är lättillgängligt och där enskilda, 
organisationer och verksamheter kan finna information som de har nytta av. 
 
- Att sprida kultur och kunskap genom att ge kännedom om kulturarven och det främsta 
inom nationell och internationell litteratur både till nuvarande och framtida 
generationer och genom att erbjuda litteratur om historia och samhällsliv. 
 
- Att bidra till en meningsfull och utvecklande fritid genom att låna ut goda böcker, god 
musik och goda filmer. 
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-Att vara en gemensam institution och en social mötesplats genom att vara ett ställe där 
folk av alla kategorier träffas, och ett offentligt rum som är med på att binda samman 
lokalsamhället. 
 
Den modell jag kommer att utgå ifrån i analysen är Andersson & Skot-Hansens (1994, 
s. 18) modell. Författarna utgår från ett institutionsperspektiv och menar att modellen 
kan användas till att diskutera bibliotekets profil i lokalsamhället. De olika funktionerna 
kan vara mer eller mindre viktiga i olika lokalsamhällen. För denna uppsats är det också 
rimligt att använda modellen i ett användarperspektiv för att se vilka funktioner det 
finns behov av och vilka behov filialbiblioteket tillgodosåg för intervjupersonerna i 
Högsby. Modellen nämner de fyra begreppen videnscenter, kulturcenter, 
informationscenter och socialcenter och dessa motsvarar de fyra funktioner jag utgår 
ifrån som folkbibliotekets viktigaste nämligen som kunskapsförmedlare, 
kulturförmedlare, informationsförmedlare och att vara en mötesplats.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur. 1. Andersson och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets roller. Modellen är 
hämtad från Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling (1994 s. 18) 
 
Ovanstående modell försöker illustrera det lokala bibliotekets många olika funktioner. 
Biblioteket är inte bara ett ställe där man lånar böcker.  
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I bibliotekets funktion som ”videncenter” framkom i undersökningen att det finns 
många olika anledningar att använda sig av biblioteket. Det finns de som är i utbildning 
och av den anledningen använder sig av biblioteket och de som arbetar och som vill 
fördjupa sig.  En del läser tidskrifter då de inte anser sig ha råd att själva ha en 
prenumeration (ibid).   
 
I funktionen som ”kulturcenter” ligger att förmedla upplevelser i form av exempelvis 
utställningar, arrangemang och verkstäder men även att ha studierum och möteslokaler 
till förfogande.  I undersökningen visade det sig att de övervägande kulturella 
upplevelserna består i att låna skönlitteratur och att få råd och tips om böcker att läsa. 
Många barnfamiljer anser också det viktigt att introducera barnen i den goda vanan att 
använda sig av biblioteket. Man kommer också till de olika arrangemangen som 
biblioteket anordnar för barnen (ibid).  
 
När det gäller bibliotekets funktion som ”informationscenter” så kom det fram i 
undersökningen att det är naturligt att använda sig av biblioteket om det är något man 
vill ha upplysningar om. Antingen att man tar reda på det själv eller får hjälp av 
bibliotekspersonal. (ibid). 
 
I funktionen som ”socialcenter” fungerar biblioteket som en ”ram om vardagens 
sociala liv”. Det är en mötesplats och man har rådgivning och uppsökande verksamhet 
till utsatta grupper. Av intervjuerna i Andersson och Skot-Hansens undersökning 
framkom att brukarna talade om biblioteket som ett ställe där alla, oavsett smak och 
åsikter kunde gå och komma som man hade lust. Undersökningen visade att många 
barnfamiljer använder biblioteket som en mötesplats. Dels som ett utflyktsmål där både 
barn och vuxna kan vara tillsammans och ta del av utbudet. Dels som en lokal 
mötesplats där man kan träffa bekanta. I undersökningen framkom också att många 
kvinnor använder biblioteket som mötesplats för att träffa bekanta men också för att 
etablera nya kontakter. Många män som inte arbetar full tid använder biblioteket för att 
läsa tidningar, lyssna på musik och ta en kopp kaffe. Biblioteket används både som en 
omväxling från hemmet och också som ett sätt att få struktur på vardagen. Många 
pensionärer använder biblioteket för omväxling och struktur och många personer i 
undersökningen över 60 år som inte använder biblioteket ser det som en möjlighet att i 
framtiden använda det (ibid). 
 
Jochumsen och Rasmussen har gjort en kvalitativ studie ”Gör biblioteken en forskel?”. 
Undersökningen är gjord i Danmark. Man gjorde år 1999 djupintervjuer med 32 
personer. Man delade in intervjupersonerna utifrån, dels deras ekonomiska kapital och, 
dels deras kulturella kapital. Det kulturella kapitalet bedömde man utifrån utbildning. 
Detta har gett fyra olika livsstilar: lågt ekonomiskt kapital men högt kulturellt kapital, 
både lågt ekonomiskt och kulturellt kapital, högt ekonomisk men lågt kulturellt kapital 
och så både högt ekonomiskt och kulturellt kapital. I denna studie redogör jag inte för 
skillnaderna mellan de olika livsstilarna då det inte är relevant för mina 
frågeställningar. Jochumsen och Rasmussen har tagit reda på vad folkbiblioteket 
betyder för intervjupersonerna och om det uppfyller behov som inte kan tillfredställas 
genom andra informations- och kulturutbud. Det handlar både om betydelsen för den 
enskilda individen och om den samhällsmässiga betydelsen. J och R kom till slutsatsen 
att biblioteket ger en känsla av lokal identitet. Detta gällde särskilt de nyinflyttade eller 
arbetslösa men också de som inte har något fritidsintresse i det lokala området. För dem 
får biblioteket betydelse som en lokal mötesplats där sociala relationer kan skapas. 
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Undersökningen visade att biblioteket är en mötesplats för många grupper men på olika 
sätt. För de arbetslösa och pensionärerna blir biblioteket en plats att fördriva tiden 
medan det för barnfamiljerna blir en mötesplats där man kan umgås på ett informellt 
sätt och som tillfredställer både de vuxnas och barnens intressen. Intervjupersonerna 
ger uttryck för att biblioteket tillfredställer olika behov såsom kunskaps- och 
informationsbehov såväl som ett ställe att mötas på och få sig till livs lite kultur. 
(Jochumsen och Rasmussen 1999, s. 116).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nedan beskrivs fyra huvudfunktioner som filialbiblitoteket har, enligt mina data och 
som också kom fram i både Jochumsen & Rasmussens och i Andersen & Skot-Hansens 
undersökning. Dessa funktioner kommer jag att arbeta med i analysen av 
undersökningsmaterialet.  

3.1.1. Kunskapsförmedlare 
 
Bibliotekens roll som folkbildare började i slutet av 1800-talet. Folkrörelsernas 
bibliotek kan enligt Torstensson ses som demokratins förstuga för rörelsernas 
medlemmar att inhämta kunskaper så att de skulle kunna ta sig in i kommuner, 
landsting och riksdag när det blivit allmän rösträtt (i Audunson 2001 s.142). 
 
I ett institutionsperspektiv enligt Andersson & Skot-Hansens modell innebär uppgiften 
som kunskapsförmedlar exempelvis att folkbiblioteket är en länk till skolan genom att 
det kan tillgodose elevernas behov av användarundervisning samt en studieplats som är 
öppen när skolan är stängd. 
 
Ett av slagorden under industrialismen var ”kunskap är makt”. En lönearbetarklass 
började ta form både fackligt och politiskt. Det fanns dock många hinder på vägen för 
denna klass att erövra ordens och kunskapens makt. Hindren var både ekonomiska, 
politiska och ideologiska. Kunskap, bildning och rösträtt var beroende av 
egendomsinnehav, viss inkomst och kön. (Gustavsson, 2000 i Bibliotek – mötesplats i 
tid och rum). 
 
Enligt den tyske filosofen Jürgen Habermas (1995 kap. 4) är folkbildning viktig för den 
deliberativa demokratin( se kap. 3.2.) som han förespråkar: ”en hög bildningsnivå hos 
massan av befolkningen och en hög grad av frihet att söka och formulera teoretiska 
alternativ skall säkra demokratin”    
 
Jan Hansson, rektor på Edboskolan i Trångsund, skriver i artikeln ”Uppleva, leva sig in, 
leva samman” att det är en demokratisk rättighet att få möjlighet att bli bokslukare. I 
FN:s barnkonvention finns en inofficiell femtiofemte artikel som fastslår varje barns 
rätt att bli bokslukare. Enligt Hansson vet vi genom erfarenhet och undersökningar att 
de ungdomar som läser skönlitteratur får bättre betyg i naturorienterande ämnen än de 
som inte läser. ”Förmågan att samtala om, analysera och granska hypotetiska 
frågeställningar och abstrakta fenomen utvecklas genom läsning av skönlitteratur. 
Hansson har också en hypotes om att människor som läser lättare får en förmåga att 
leva sig in i andra människors förhållanden och därför har lättare att känna empati. 
Detta leder i sin tur till ett mer demokratiskt samhälle. Hansson ställer frågan vem som 
har rätt att begränsa barns och ungdomars tillgång till bibliotek och litteratur (Bibliotek- 
Mötesplats i tid och rum, 2000). 
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3.1.2. Kulturförmedlare 
 
Folkbiblioteket som kulturförmedlare är kanske för många den mest uppenbara 
uppgiften då böcker, musik och film, som kan lånas på de flesta folkbibliotek, för alla 
är en självklar form av kultur. I ett institutionellt perspektiv enligt Andersson & Skot-
Hansens modell har folkbiblioteket som uppgift att anordna aktiviteter såsom 
föreläsningar, utställningar, kulturaftnar, bokprat mm.  
 
Enligt kultursociologen Pierre Bourdieu (1995) har människor olika stort kulturellt 
kapital. Bourdieu menar att man i sitt val av livsstil är påverkad av sin placering i den 
sociala strukturen och att utbildningsnivå och inkomstförhållanden har ett samband 
med bruket av folkbibliotek. Biblioteken skall ge människor möjlighet att skaffa sig 
kulturellt kapital men storleken på det kulturella kapitalet som människor har skall inte 
vara en förutsättning för att bruka biblioteket (Rasmussen og Jochumsen, 2000 i 
Audunson 2001 s.188). I en fransk studie intervjuade man 90 ungdomar och deras 
förhållande till det lokala biblioteket. Ungdomarna kom från dåliga sociala förhållanden 
och från olika socialt belastade områden. Det var till stor del första eller andra 
generationens invandrare med en förväntad framtid av arbetslöshet, kriminalitet och 
social isolation. Studien visade att de som tog sig över tröskeln till det lokala biblioteket 
ofta förmådde att skapa sig en bättre tillvaro (Petit, Balley, Ladefroux och Rossignol 
1997).  
 

3.1.3. Informationsförmedlare 
 
För att förstå bibliotekets uppgift som informationsförmedlare krävs det en definition 
av hur ordet information kan tolkas. Jag har valt nationalencyklopedins definition: 
 
Information (lat. Informa´tio, av info´rmo ´utbilda`, ´undervisa´, eg. ´ge form åt något´), 
generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs i kommunikation i olika 
former. En strikt gräns mellan information och kunskap är svår att dra. Information 
innebär att någon får kännedom om någonting (”blir informerad”). Den kan ses som en 
nödvändig men ej tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt. 
Information kan uppfattas som en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser. 
Termen syftar då på själva meddelandet, dvs det innehåll som förmedlas. Ofta görs en 
skillnad mellan information som i princip har krav på sig att vara saklig eller objektiv, 
tex nyhetsförmedling och konsumentupplysning, och en subjektiv information som 
syftar till att övertala eller påverka, tex propaganda och reklam. All information kan 
emellertid innebära någon form av påverkan på mottagaren, tex ökad kunskap. 
Information kan därmed även uppfattas som resultatet av ett meddelande. Sedd ur ett 
användarperspektiv kan information sägas uppstå först när ett meddelande tolkas av 
mottagaren, tex när en följd av skrivna bokstäver uppfattas som en mening med en viss 
innebörd. Information är beroende av en mottagare – frågor om reception (tolkning och 
förståelse) och användning av ett meddelande kommer därmed i centrum (Sjölin i 
Nationalencyklopedin 2008).  
 
Tom D Wilson (1981) visar i sin artikel ”On user studies and information needs” på 
vilken betydelse information har i vardagslivet och menar att informationsbehovet och 
informatiossökningsbeteendet påverkas av det sociala sammanhang vi lever i. Wilson 
betonar bibliotekets roll som informationskälla. 
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Utifrån Andersson & Skot-Hansens modell innebär folkbibliotekets roll som 
kulturförmedlare ur ett institutionsperspektiv att exempelvis stå för att förmedla 
samhällsinformation till allmänheten. 
 
 

3.1.4. Mötesplats  
 
Det finns mycket skrivet om biblioteket som mötesplats. Det är lätt att förstå. 
Biblioteket är en ideal mötesplats då det är ett av få offentliga platser där aktiviteterna 
inte går ut på att spendera pengar. Jag vill gärna citera omslagstext från boken 
”Bibliotek – mötesplats i tid och rum” då denna text sammanfattar vad detta avsnitt 
handlar om: ”I biblioteket möjliggörs verkliga möten i tid och rum mellan människor 
och media. Var annars kan man träffa såväl Mandela och Madonna som Hitler, Gandhi, 
Dalai Lama, Brögger, Bergman, grannen och stadsdelsnämndens politiker. I biblioteket 
finns det demokratiska underskottet, den tilltagande segregationen, kommunismen, 
kapitalismen, kulturkrockarna och informationsklyftorna bara på hyllan eller nätet – 
inte i verkligheten.” (SAB:s demokratigrupp, 2000). 
 
Amanda Peralta som är forskare i idé- och lärdomshistoria skriver i sin artikel 
”Mångfald och möjligheter” om hur viktigt det lilla filialbiblioteket är för demokratin. 
Hon berättar om när hon som flykting från Argentina kom till Sverige med sin familj i 
slutet av sjuttiotalet. Familjen bosatte sig i en förort till Göteborg och där fanns just 
denna lilla filial som blev en central plats för henne och hennes barn. Efter ett antal år 
ersattes det lilla biblioteket av ett större och finare men efter ytterligare några år lades 
biblioteket ned. Peralta skriver i sin artikel att hon fortfarande upplever det som en 
diskriminerande och aggressiv handling, som ett irrationellt beslut och som ”ett mycket 
påtagligt hot mot demokratin”. Peralta menar också, när det är tal om invandrares 
dåliga valdeltagande, att man inte kan klandra människor för passivitet när man tar 
ifrån människorna deras möjlighet att bli informerade. (Bibliotek- Mötesplats i tid och 
rum, 2000) 
 
Ovan har beskrivits fyra uppgifter som personerna i Skot-Hansens undersökning 
upplever som bibliotekets viktigaste. Dessa uppgifter betonas också i undersökningen 
som gjorts i Högsby. Vilka behov tillgodoser uppgifterna? Och om dessa uppgifter 
tillgodoser ett behov, har det då någon betydelse för demokratin?   

3.2 Folkbiblioteken och den deliberativa demokratimodellen 
 
Den demokratimodell som Demokratiutredningen förespråkar är den deliberativa 
demokratin. Modellen bygger på att människor inte bara har rätt att tycka och välja 
utan också betonar vikten av att människorna verkligen har möjlighet att sätta sig in i 
olika frågor, höra andra argument, reflektera, diskutera och förhoppningsvis först 
därefter ta ställning i en fråga. 
 
Denna modell ska jag diskutera i relation till folkbiblioteken, dels utifrån ”Biblioteket - 
mötesplats i tid och rum” (2000) och dels utifrån Scot Hansens analys av 
folkbiblioteken och civilsamhället (2001).   
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Bibliotekstjänst har tillsammans med SAB:s demokratigrupp gett ut en bok som heter 
Bibliotek – mötesplats i tid och rum. De tio författarna som bidragit med artiklarna i 
boken har utgått från var sin av de tio teser om bibliotek och demokrati som SAB:s 
demokratigrupp har formulerat. Teserna är tänkta att uppmuntra till reflektion och 
inspiration att ta initiativ kring frågor om bibliotek – demokrati. Av de tio teserna har 
jag speciellt valt ut några som är relevanta för uppsatsen och som jag redogör för 
nedan. 
 
Göran Greider menar i sin artikel ”Mötesplats i tid och rum” att bibliotekens 
huvudansvar är att ge en grund för att demokratin fungerar. Greider menar att ett 
minimikrav för folkbiblioteken är att förutom ansvaret för skönlitteraturen så måste 
medborgarna på folkbiblioteket kunna ta reda på vad som sker i riks- och 
kommunalpolitiken. (Greider 2000). 
 
Skot-Hansen menar att folkbiblioteken har en viktig roll som debattforum vad avser 
den politiska aspekten av civilsamhället och folkbiblioteket är därför viktig för 
demokratin i det att de fungerar som ett offentligt rum där det kan pågå en ständig 
debatt och diskussion. Det faktum att biblioteket fungerar som en mötesplats som 
respekterar olikheter mellan människor kan ses om en förutsättning för att det ska 
uppstå dialog, kritisk reflektion och debatt. Skot-Hansen betonar alltså diskussionen 
mellan medborgarna och därför kan man relatera hennes analys av civilsamhället  till 
den deliberativa demokratimodellen (Skot-Hansen i Audunson 2001, s.58).  

3.3. Demokratiutredningen 
 
1997 tillsattes Demokratiutredningen, som är en parlamentarisk utredning 
Utgångspunkten var varje medborgares rätt till full delaktighet i samhället. 1998 kom 
ett tilläggsdirektiv som innebar att man skulle studera det låga valdeltagandet samt 
föreslå åtgärder för att öka medborgarnas engagemang i det demokratiska systemet. En 
viktig uppgift var att stimulera det offentliga samtalet kring demokrati så att det 
svenska folkstyret utvecklades.  
 
Demokratiutredningen betonar vikten av att om kommunerna får större grad av 
självstyre så ökar förutsättningarna för ett politiskt deltagande av medborgarna. Enligt 
demokratiutredningen bör medborgarna ha större möjligheter att delta i och påverka 
den lokala politiken. Det självstyre som staten ger kommunerna bör de i sin tur ge 
vidare till medborgarna. IT erbjuder stora möjligheter att öka kommunikationen mellan 
de styrande och invånarna och medborgarna kan därigenom både tillföra och inhämta 
kunskaper.  
 
Demokratiutredningen har undersökt det politiska engagemanget och menar att det 
finns skillnader mellan olika grupper. Exempelvis var skillnaden mellan 
höginkomsttagarnas och låginkomsttagarnas valdeltagande 1998 14,2 %. Alltså, 14,2 % 
fler röstar bland höginkomsttagarna. Man har även sett att högutbildade oftare gör sin 
röst hörd medan lågutbildade håller sig mer i periferin av politiken. När det gäller 
samhällsengagemang finns ett klart samband till utbildning och klass. Också bland 
ungdomarna märks ett minskat politiskt engagemang och att de känner maktlöshet inför 
politiken. Klyftan mellan svenska medborgare och personer med utländsk bakgrund 
ökar också. Man menar i demokratiutredningen att segregation bidrar till att 
invandrarna känner ett utanförskap. ”Det står alltså utom allt tvivel att det Svenska 
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samhället är politiskt ojämlikt utifrån ett utbildnings- och klassperspektiv” (Prop. 
2001/02:80 En uthållig demokrati, s.219). 
 
När det gäller sysselsatta kontra arbetslösa finns också en tydlig ojämlikhet. De 
arbetslösa är betydligt mindre aktiva än de som har ett arbete. Man har inte kommit 
fram till varför det förhåller sig så men man har en teori om att när man är utanför 
arbetsmarknaden en längre tid så resulterar detta i en känsla av utanförskap även från 
den politiska gemenskapen.  
 

3.4. Folkbiblioteken och demokratin 
 

Följande är ett utdrag från Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 (www.kulturradet.se): 
 
”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga 
värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att 
utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. 
Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod 
utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och 
information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning 
för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling 
för den enskilde och för olika grupper i samhället”. 
 
I manifestet står vidare att folkbiblioteket ska göra all kunskap och information 
lättillgänglig för alla oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller 
samhällsklass. Manifestet räknar upp 12 uppgifter som folkbiblioteket har och punkt 9 
är att ”Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation”. 
 

3.5. E-demokrati 
 
År 2000 kom från Regeringen ett slutbetänkande från Demokratiutredningen. I 
utredningen betonar man vikten av e-demokrati, dvs elektronisk-demokrati. I 
propositionen Demokrati för det nya seklet (prop. 2001/02:80, sid. 61) skrev regeringen 
att ”medborgarnas förmåga att söka och hitta information, skaffa sig kunskap liksom att 
föra en dialog med de förtroendevalda på Internet kommer att ha en stor betydelse för 
medborgarnas deltagande i den politiska processen i framtiden”. Man ämnade utveckla 
tekniker och metoder inom IT för att främja en representativ demokrati med brett 
medborgeligt deltagande”.  Regeringen ansåg att frågorna måste samordnas på ett 
organiserat sätt och att många aktörer måste samarbeta för att utveckla 
informationstekniken som stöd för demokratin.  
 

3.6. Den offentliga sektorn 
 
I Sverige, och många andra länder, har ansvaret för det offentliga alltmer delegerats till 
kommunerna. Förr var statens bidrag till kommunerna specialdestinerade. Dessa har nu 
avskaffats och staten har övergått till att ge en klumpsumma som kommunerna själva 
får fördela mellan olika områden. Hela tiden försöker kommunerna hitta mera 
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kostnadseffektiva sätt att producera tjänster på. Man har försökt med privatisering, 
bolagisering och nedskärningar. (Petersson 2002 kap 6)  
 
1990-talets krav på effektivitet har medfört förändringar inom den offentliga sektorn. 
Samtidigt som man varit tvungen till att minska de offentliga utgifterna har bla den 
ökade arbetslösheten krävt ökade offentliga insatser. Detta har lett till att man sökt 
organisatoriska lösningar och man har då haft det privata näringslivet som förebild. 
Detta har medfört att resultat- och kostnadsmedvetandet har ökat i de offentliga 
förvaltningarna. 
 (Petersson 2002 s.24). 
 
När den offentliga sektorn får ekonomiska problem och man söker kostnadseffektivitet 
tar den hjälp, medvetet eller omedvetet, av civilsamhället genom att många ideella 
organisationer engagerar sig i olika frågor och kanske tar över uppgifter som den 
offentliga sektorn tidigare har utfört. Diskussioner uppstår då om detta är rätt eller fel 
(Petersson, 2002 kap. 3).  
 
Joacim Hansson (1998) har skrivit en diskursstudie, Om folkbibliotekens ideologiska 
identitet som också är relevant för min studie i det att den, som titeln antyder, handlar 
om folkbibliotekens ideologiska identitet och att de som styr dess verksamhet måste 
bestämma vilken inriktning och funktion den ska ha i den samhälleliga kontexten. En 
intressant fråga, anser jag, är hur stor betydelse kommunpolitikernas personliga intresse 
av bibliotek har för filialbibliotekens vara eller icke vara. I föreliggande studie 
framkommer att många politiker inte besöker biblioteket. Om detta har påverkat 
beslutet om nedläggning finns inget svar på. 
 
 

3.7. Folkbiblioteket och civilsamhället 
 
Skot-Hansen menar att civilsamhället är en förutsättning för demokratin som 
samhällsform och att folkbiblioteken har en viktig uppgift för demokratin i det att de 
fungerar som ett offentligt rum där det kan pågå en ständig debatt och diskussion. Det 
är dock inte meningen säger hon, att folkbiblioteket skall överta eller ändra 
civilsamhället utan bara att det fungerar som ett rum där en kritisk offentlighet kan 
komma till uttryck. (Skot-Hansen i Audunson 2001 s. 45 -46). Skot-Hansen refererar 
till den danske kulturministern Elsebeth Gerner Nielsen som menar att en förutsättning 
för att bli en del av den globala världsstaden är att man har en grundläggande känsla av 
tillhörighet. Hon menar att kulturpolitiken i större grad ska omfatta ansvar för 
värderingar och deltagande i samhällslivet. Hon menar också att om inte det offentliga 
värnar om civilsamhället kommer globalisering och marknadskrafter att ta över (ibid s. 
53-54).    
 
Skot-Hansen menar att lösningen på välfärdsstatens kris varken ligger i mera stat eller 
mera marknad utan i utvecklingen av det civila samhället som en tredje instans. Hon 
talar om tre  diskurser: en moralfilosofisk, en sociologisk och en politisk och på vilket 
sätt biblioteken kan uppfylla de krav som finns i dessa tre diskurser. Den 
moralfilosofiska talar om en moralisk verkstad där samhällets grundläggande värden 
upprätthålls och får konsekvenser. Den sociologiska diskursen fokuserar på frivilliga 
organisationer som präglas av frivillighet, medkänsla och solidaritet. Enligt den 
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politiska diskursen ska det finnas möjlighet att utöva kritik i det moderna samhället, ett 
socialt rum dit alla har tillgång och där det kan föras en fri debatt. Skot-Hansen anser 
inte att folkbiblioteket kan eller ska vara det moraliska rummet då folkbiblioteken ska 
vara neutrala och utan värderingar. Hon frågar sig om folkbiblioteken kan vara en 
mötesplats där människor möts och samtalar. Skot-Hansen menar att det då måste vara 
mycket arrangemang på biblioteket så att folk kommer dit och att det finns något att 
samtala kring. Hon menar dock att biblioteket i många samhällen är det enda offentliga 
stället där man gratis och frivilligt kan vistas inomhus och då uppfyller det kravet för 
den sociologiska diskursen av civilsamhället som en mötesplats (ibid s. 54 -60).            

3.8. Audunsons undersökning från artikeln ”Folkbibliotekens roll i en 
digital framtid: Medborgarnas, politikernas och bibliotekariernas 
bilder” (i Det siviliserte informasjonssamfunn, Audunson, 2000) 
  
De tre viktigaste intressenterna i förhållande till folkbiblioteken är användarna, 
politikerna och bibliotekarierna. Audunson har gjort en undersökning hur dessa olika 
intressenter tänker vad avser vilka uppgifter och roller folkbiblioteken har i dagens och 
morgondagens samhälle. Har de olika grupperna någorlunda samma uppfattning eller 
skiljer de sig åt? 
 
Undersökningen i Audunsons artikel omfattade 665 bibliotekarier, 630 politiker och ett 
representativt urval ur befolkningen över 15 år på 1001 personer. Politikerna och 
bibliotekarierna skulle av tio tjänster prioritera och rangordna de tre som de ansåg vara 
de viktigaste uppgifterna för folkbiblioteket. I befolkningsundersökningen skulle 
respondenterna kryssa i fyra tjänster av tio som de ansåg skulle prioriteras.  
De tre grupperna hade samma uppfattning om vilka tjänster som bör prioriteras. Först 
och främst ansåg man att biblioteket skulle betjäna elever och studenter i traditionell 
utbildning och människor som engagerar sig i livslångt lärande. Därefter ska de 
förmedla gott och underhållande fritidsläsningsmaterial till medborgarna i kommunen. 
Utbildningsbiblioteket och det litteraturförmedlande biblioteket ser ut att vara de 
bärande bjälkarna i uppfattningen av vad det kommunala biblioteket skall vara. En 
punkt som skilde grupperna åt var tjänster för äldre och sjuka. Där var det 22 % som 
ansåg att dessa tjänster borde prioriteras medan siffran för politiker var 5 % och för 
bibliotekarier 3 %. Man hänvisar differensen en del på att befolkningen fick välja 4 
tjänster och de andra endast 3 men det förklarar inte helt den stora differensen. 
Audunson ger inte någon förklaring till varför befolkningen fick välja 4 tjänster medan 
de andra bara fick välja 3. 
 
När det gäller den samhällsmässiga nyttan med att ge resurser till folkbiblioteket fick 
respondenterna välja en av följande och som bör prägla huvudmålsättningen i en 
eventuell kommunal biblioteksplan. Nedan är de rangordnade efter hur många röster de 
fick. Det kan alltså vara många som anser att bibliotekets roll som en social mötesplats 
är viktig men det är få som menar att det är det viktigaste: 
 
Nyttiga i konkret problemlösning 
Främjar demokrati och likhet 
Främjar samhällskultur -  utbildning 
Bidrar till meningsfull fritid 
Social mötesplats i kommunen 
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Det påfallande är den uppslutning som bibliotekets kulturförmedlande och utbildande 
roll har fått särskilt bland politiker och bibliotekarier men också bland befolkningen. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras avseende Audunsons undersökning att det är en 
stor enighet i de tre grupperna om betydelsen av bibliotekets utbildningsfunktion. Även 
om det främst är bibliotekarierna som betonar den heroiska rollen knutet till biblioteket 
som försvarare av demokrati och likhet så är det påfallande att var femte politiker ser 
detta som bibliotekets viktigaste tanke. Allmänheten är mer instrumentellt orienterade 
än både politiker och bibliotekarier. Allmänhet och politiker betonar mer bibliotekets 
roll som förmedlare av god fritidsläsning än bibliotekarierna. De tjänster som får mest 
uppslutning är knutet till utbildning medan bibliotekets roll knutet till förmedling av 
utbildningskulturen allt som allt är den viktigaste tanken. Dock är utbildningstanken 
knuten till prioritering av litteraturförmedling och lokalt kulturcenter medan prioritering 
och utbildning hänger samman med en instrumentell och nyttoorienterad tanke.   
 
Svaret på Audunsons frågeställningar: 
 
Bibliotekets potential som instrument för livslångt lärande är betydlig. Bland 
politikerna är det en betydande andel som ser bibliotekets viktigaste uppgift knutet till 
att förhindra nya klasskillnader som följd av olika tillgång till IKT. 
 
Alla grupperna betonar bibliotekets betydelse som förmedlare av kulturella 
samhällsvärden men de tjänster som oftast prioriterades – utbildningstjänster- ser ut att 
dra i riktning av en instrumentell tanke. 
 
De tre centrala intressegrupperna är i huvudsak eniga om vilka tjänster som bör 
prioriteras och vad som är den grundläggande poängen med att ha folkbibliotek. 
Allmänheten vill mer betona bibliotekens instrumentella roll särskilt knutet till 
utbildning och dess roll som fritidsutbud än bibliotekarierna. 
 
Alla tre grupperna är eniga om att folkbiblioteken är en institution som vi behöver 
också i det IKT-baserade samhället. Man är också eniga om att vi behöver 
bibliotekarierna som kulturförmedlare och informationsnavigatörer. Man ansåg också 
att biblioteket var viktigt som en kulturell och social mötesplats.  
 
De svar som framkommer i föreliggande uppsats stämmer ganska väl överens med de i 
Audunssons undersökning (jmf kap.6). 
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4. Svensk biblioteksutveckling 
 
Nedan beskrivs svensk biblioteksutveckling. I stora drag före 1980 och i större detalj 
för perioden därefter. 
 
Magnus Torstensson (1996) har i  Att analysera folkbiblioteksutvecklingen –exemplet 
Sverige och några jämförelser med USA analyserat framväxten av folkbiblioteket och 
menar att det i studiet av samhällsutvecklingen är viktigt att analysera vad människor 
har för avsikt med sitt handlande. Denna studie anser jag är intressant för min analys av 
nedläggningen av filialbiblioteken samt befolkningens övertagande av verksamheten. 

4.1. År 1900 – 1980 
 
Varför grundades de svenska folkbiblioteken? I  Att analysera 
folkbiblioteksutvecklingen – exemplet Sverige och några jämförelser med USA 
analyserar Torstensson (i Audunson 2001) denna fråga. De svenska folkbiblioteken 
utvecklades i början av 1900-talet. Enligt Torstensson kan man se grundandet av 
folkbibliotek ur två perspektiv. Det ena är ett strukturperspektiv, hur samhället ser ut 
socialt, ekonomiskt och politiskt. Det andra är ett aktörsperspektiv och avser vilka som 
verkar för folkbiblioteket och varför. Den gemensamma nämnaren för samhällen där 
folkbibliotek grundats är att samhället haft en snabb förändringstakt. Dessa snabba 
förändringar har gjort samhället instabilt och de styrande har då sett folkbiblioteken 
som ett verktyg för stabilitet. Torstensson relaterar till kunskapssociologin och betonar 
att det är människor som grundar folkbibliotek och när det gäller studier av 
samhällsutvecklingen så är människors avsiktliga handlande en viktig faktor att 
analysera. Torstensson menar att aktörerna handlar eftersom de har förväntningarna att 
de kan påverka utvecklingen. Förväntningarna har i sin tur med erfarenheter att göra. 
Har man tidigare varit med om att det går att förändra något så är man mer benägen att 
agera igen (Ibid s. 149ff). 
 
Torstensson använder sig av begreppen kontinuitet och diskontinuitet för att försöka 
förklara den svenska samhällsutvecklingen under decennierna runt sekelskiftet. Under 
den aktuella perioden fick statsmakten en ändrad roll för att lösa problemen i samhället. 
Torstensson menar också att man kan se integrationssträvandena som en förklaring till 
att folkbiblioteksidéerna fick så stort intresse omkring 1910-talet men inte i mitten av 
1890-talet. Det var aktörerna som valde integration i stället för konflikt för att komma 
ur krisen och det fungerade tack vare den rådande samhällsstrukturen och svensk 
samhällstradition. Arbetarna ville integreras i samhället för att bli respekterade men 
man ville också genom bildning kunna förändra det. De svenska samhällstraditionerna 
tillät att aktörerna lyckades. Vad var det då som gjorde att aktörerna argumenterade för 
folkbibliotek? Torstensson menar att det är viktigt att ta reda på vad aktörerna har att 
vinna på det ena eller andra utfallet av agerandet och om det är en möjlighet som man 
vill uppnå eller ett hot som man vill avvärja. En viktig aspekt är också vad aktörerna 
riskerar med agerandet (jmf med aktörerna i Högsby, kap. 7).  
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4.2. 1980-2005 
 
Under större delen av 80-talet befann sig folkbiblioteken i en framgångsfas. 
Nyförvärven av böcker liksom bokutlåningen låg på en hög nivå. De reala 
driftskostnaderna ökade liksom öppethållandet och den uppsökande verksamheten till 
sjukhus, äldreomsorg, förskolor, fritidshem och arbetsplatser (Forslund 2003, s. 18).   
 
Under 1990-talet, med den nya informationstekniken, betonades biblioteken roll som 
informations- och kunskapscentra. Nya medier, CD och Video, gjorde sitt intåg. 
Intresset för debatter, författarbesök, bokmässor och andra evenemang i biblioteket 
återkom. Nilsson menar att det finns en rak linje mellan det demokratiska 
genombrottets samhälle och de moderna folkbiblioteken. Uppbyggnaden av biblioteken 
under 1900-talet har politiskt sett varit knuten till de grupper som genom det 
demokratiska genombrottet fick politiskt inflytande. Idag formas samhällsutvecklingen 
av globalisering, informationsteknik, kunskapskonkurrens mm men biblioteken behåller 
sitt demokratiska engagemang (Nilsson 2003, s. 173).  1997 får vi en bibliotekslag. 
Biblioteksutbildningen blir akademiskt ämne inom den nya högskolan. 
Författarförbundet som genomförde ”Nationalkampanjen rädda biblioteken” 
identifierade 70 kriskommuner. Värst var det för filialer, bokbussar, arbetsplatsutlåning 
och sjukhusbibliotek. Men man minskade också på öppettider och bokanslag. 
Kampanjen fick stort stöd och det skrevs många protestlistor mot nedskärningarna 
(Ristarp 2001, s. 208). Under 2000-talet betonas alltmer det livslånga lärandet och 
folkbiblioteken får en allt större roll i detta. Många studeranden söker sig till 
folkbiblioteken både för att studera för att fjärrlåna kurslitteratur (Nilsson 2003, s174). 
 

 4.3. Statistik 
 
Enligt statistik från SCB har det under 90-talet varit mycket nedskärningar i 
biblioteksverksamheten. Antalet årsarbeten har från 1991 – 2001 minskat med 20 % till 
4900. År 2007 var antalet årsarbeten 4800. Öppethållande har också minskat kraftigt, 
från 37200 timmar/vecka 1989 till 34400 timmar 2001. År 2007 var öppethållandet 
32300 timmar/vecka. Detta har delvis att göra med att många filialer lades ned under 
denna tid. Under hela 90-talet minskade antalet årsprenumerationen av tidskrifter vid de 
kommunala folkbiblioteken. Från ca 135000 årsprenumerationer 1989 till ca 95000 år 
2001. År 2007 var antalet prenumerationer 57800. (Forslund 2003).  
 
4.3.1. Investeringar 
 
För att få någon som helst uppfattning av hur politikerna prioriterar 
biblioteksverksamheten i Högsby kommun så har jag, när det gäller investeringar, gjort 
en jämförelse med fem andra kommuner med ungefär samma invånarantal dvs omkring 
6000. Dessa kommuner är Torsås, Grästorp, Norberg, Ockelbo och Laxå. Även 
Storuman har ca 6000 invånare men där fattades det siffror för fyra av åren därför är 
den kommunen inte medtagen. Torsås har ca 7000 invånare men den ligger i samma län 
som Högsby och därför är även den medtagen. Jag har även gjort en jämförelse av 
biblioteksbesök i dessa kommuner för att se om det finns ett samband mellan dessa 
variabler. I nedanstående tabell ser man hur förhållandet är mellan skatteunderlag, antal 
bibliotek och investering i tusentalskronor i ovanstående 6 kommuner. Alla dessa 
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kommuner får anses som ganska fattiga då medelindex är 100. Högsby är den fattigaste 
men ligger ändå inte lägst när det gäller investeringarna. Torsås har förhållandevis höga 
investeringssiffror med tanke på att index är på 85.  

Tabell 1. Skatteunderlag (index) och antal bibliotek och investering(tusen kronor) i 6 
jämnstora kommuner 

Kommun Skatte-
underl.  

Antal  
bibl. 

Invest-
ering 
2000 

 
 
-01 

 
 
-02 

 
 
-03 

 
 
-04 

 
 
-05 

 
 
-06 

 
 
-07 

Högsby 80                                                   1 2645 2964 2958 2604 2553 2766 2199 2467 
Torsås 85   4 3517 3190 3112 3246 3223 3190 2912 3064 
Grästorp 89 1 1476 1491 1491 1543 1619 1696 1721 1718 
Laxå 93 3 2955 2861 2914 3096 3026 3002 2961 3128 
Norberg   94   2                                                                                     2705 2551 2382 2380 2591 2518 2617 2782 
Ockelbo 89 4 1984 2271 2138 2113 1832 1877 1898 2002 
(uppgifterna är hämtade från Kulturrådets statistik www.kulturradet.se) 
 
4.3.2. Biblioteksbesök 
 
Antalet biblioteksbesök i de olika kommunerna framgår av tabellen nedan. I Högsby 
kan man se en minskning av antalet biblioteksbesök år 2005. Det är det året då 
filialerna lades ner men samtidigt bytte man lokaler och hade stängt biblioteket i ett par 
månader. En annan orsak är att barn och ungdomar nu lånar böcker på skolan och dessa 
lån kommer inte med i statistiken. Så kan det vara även i andra kommuner där filialer 
lagts ned. Om det beror på filialnedläggningen kan man inte säkert veta. Även år 2003 
blev ett dåligt år vad gäller biblioteksbesök, då sjönk antalet besökare med nästan 
hälften jämfört med 2002. Om man tittar på besökssiffrorna i förhållande till antalet 
filialer så kan man se att fler filialer innebär fler besök. Något anmärkningsvärt är 
Ockelbo där besöken minskade drastiskt år 2005. Dessvärre har jag inte någon 
förklaring till detta. 
 
Tabell 2. Antal biblioteksbesök åren 2000-2005 i 6 jämnstora kommuner 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Högsby 20171 20171 25001 13938 22568 14326 .. 25324 
Torsås 60245 57712 64984 59682 73066 69984 73320 61416 
Grästorp 42264 43606 55226 52000 51876 39026 41478 42208 
Laxå 57307 55802 59538 61590 63536 43123 35658 35684 
Norberg 22931 32131 26427 .. .. 25948 29068 30472 
Ockelbo 91540 97175 92322 86503 86398 21918 24570 25506 
Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån, www.scb.se (2008-05-19) 

4.4. Filialundersökning 
 
Detta delkapitel kommer att visa på omfattningen av och orsaker till filialnedläggning 
och hur den fördelar sig bland kommuner av olika storlek. Detta för att ha en bakgrund 
till redogörelsen av Högsby kommun och dess filialnedläggningar.   
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4.4.1. Nedläggning av filialer/utlåningsstationer/stadsdelsnämndsbibliotek 
 
I Kulturrådets statistik kan man läsa att sedan 1980 och tom 2003 har lagts ner 579 
filialer runt om i Sverige. 2003 fanns det 1091 filialer, 2005 fanns det 1031och 2007 
var siffran nere på 1001 filialer. Det har alltså lagts ner ca en tredjedel av 
filialbiblioteken sedan mellan 1980 och 2003! Antalet bokbussar har också minskat. År 
2000 var antalet bokbussar 112 och 2003 var antalet 104, 2005 var antalet 93 samma 
som år 2007.  
 
I juni år 2000 skickade Statens kulturråd ut en enkät till alla kommunbibliotek i Sverige 
med fyra frågor. Första frågan gällde vilka 
filialer/utlåningsstationer/stadsdelsnämndsbibliotek som lagts ned åren 1989 – 1999, 
årtalet de lagts ned, öppettider och orsaken till nedläggningen. Andra frågan gällde 
vilka bibliotek som integrerats med skola, post, affär eller annat och i så fall vad. Den 
tredje frågan avsåg antalet bokbussar som lagts ned och orsaken till detta. I den fjärde 
frågan ville man veta antalet bibliotek som öppnats under de undersökta åren. Alla 
kommuner har svarat på enkäten(http://www.kulturradet.se).  
 
Enligt SCB definitioner menas med filialbibliotek ”fast fristående avdelning med ett till 
största delen fast bokbestånd som inkluderar såväl referenslitteratur som barn- och 
ungdomslitteratur. I definitionen ingår även biblioteksfilialer på vårdinstitutioner med 
kommunal biblioteksverksamhet”. 
 
Av enkäten framkom att det under den aktuella perioden lades ned 376 
filialer/utlåningsstationer/stadsdelsnämndsbibliotek. Av enkäten framgår att i 71 
kommuner har det ej skett någon nedläggning av bibliotek. Det är nästan enbart i små 
kommuner som det inte förekommit några nedläggningar (ibid). En förklaring kan vara 
att det i många av dessa kommuner kanske bara finns ett eller ett par bibliotek och då är 
det svårt att lägga ned något. Om det finns flera filialer kanske det är så långa avstånd 
emellan så att man av den anledningen har svårt att lägga ned något. 
 
I enkäten skulle kommunerna uppge orsaken till nedläggningarna. Det fanns i enkäten 
två, på förhand definierade, orsaker som biblioteken kunde kryssa i och dessa var 
besparingskrav och minskad utlåning/verksamhet. Biblioteken kunde också redovisa 
eventuella andra orsaker. 321 bibliotek anges ha lagts ned till följd av besparingskrav. 
För 23 bibliotek anges orsaken till nedläggningen vara minskad utlåning. För 32 
bibliotek anges orsakerna vara bla att biblioteken ersatts med bokbuss (3), biblioteket 
lades ned i samband med att filialföreståndaren slutade (3), bokbeståndet är föråldrat 
(3), skolan behöver lokalerna (2), biblioteket har ersatts av lantbrevbärare (1),  pga 
omorganisation (2), mögel i lokalen (1). Alla dessa orsaker kan man räkna in i 
kategorin besparingsorsak. 
 
Under den senare delen av den undersökta perioden avtog nedläggningarna allteftersom 
de ekonomiska förhållandena förbättras i många kommuner. Enligt sammanställningen 
från Kulturrådet visar nedläggningarna ett sammanhang med de ekonomiska 
förhållandena i kommunerna (ibid). En annan orsak till minskningen i antalet nedlagda 
bibliotek den senare delen av perioden kan också bero på att man inte kan lägga ned i 
samma takt som tidigare för då finns det snart inga bibliotek kvar (min amn). 
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De genomsnittliga öppettiderna för de 376 nedlagda biblioteken var 6,8 tim/v. 37% av 
dessa hade ett öppethållande på 4 tim/v och mindre Under den undersökta perioden har 
207 bibliotek integrerats med annan verksamhet. 140 bibliotek har integrerats med 
skolbibliotek och 14 med posten medan föreningar har tagit över skötseln och driften av 
53 bibliotek. År 1999 är drygt 40 % av alla filialbibliotek integrerade med skolbibliotek 
jämfört med 26 % år 1989 (http://www.kulturradet.se). 
 
Under den aktuella perioden 1989 – 1999 har 54 kommuner upphört med 
bokbussverksamheten. I stort sett alla kommuner uppger att man upphört med 
bokbussarna av besparingsskäl. Under perioden har 19 nya bibliotek öppnat med ett 
något övervägande antal under den senare halvan av perioden. 7 stycken under de första 
fem åren och 12 stycken under de sista fem åren (Ibid). 
 
Hur ska man kunna vända trenden av nedläggningar. I artikeln ”Marknadsföring och 
servicekvalitet” (1992) frågar sig Greta Renborg varför biblioteken alltid kommer i 
kläm i kristider, varför få politiker känner till och själva utnyttjar bibliotekens tjänster. 
Greta Renborg besvarar själv frågorna med att biblioteken ofta har oklara mål, om de 
överhuvudtaget har några. Hon menar också att orsaken är att biblioteken inte 
marknadsför sina olika verksamheter. Sedan 1992 har det dock hänt en del och av egen 
erfarenhet det senaste året så vet jag att biblioteken arbetar med måldokument och att 
de har fått upp ögonen för marknadsföring. Man ordnar utbildningstillfällen i dessa 
frågor, i alla fall i Kalmar län där också Högsby ingår. Bibliotekshögskolan har numera 
också kurser i marknadsföring av bibliotek. 
 
I nästa kapitel kommer jag att presentera Högsby kommun och de tre orterna Ruda, 
Fågelfors och Fagerhult.  
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5. Högsby kommun 
 
Högsby ligger i en glesbygd med odlingar och ett omfattande skogsbruk. Kommunens 
största privata arbetsgivare är ett husbyggarföretag i Fågelfors med 75 anställda. 
Kommunen har stor utflyttning och en stor del äldre befolkning. 28% av befolkningen 
är 65 år och äldre. Arbetslösheten är stor och näringslivsutvecklingen svag. Kommunen 
har ca 6000 invånare. Högsby tätort har 1940 invånare (år 2000, Wikipedia). Högsby är 
Sveriges näst fattigaste kommun räknat efter skattekraft kr/inv. I Högsby hade de 
socialistiska partierna majoritet fram till senaste valet, -06, då de borgerliga tog över 
makten.  
 
I tidningen Barometern kunde man 070227 läsa att barnfattigdomen i Högsby ökar mest 
i Sverige sedan den senaste mätningen år 2000. Då levde 16 % av barnen i fattigdom 
och 2004, som är den senaste tillgängliga uppgiften, var det 20 %.  Uppgifterna 
kommer från Rädda barnens statistik och avser barn mellan 0-17 år. Högsby och 
Emmaboda är de enda kommunerna i Sverige där barnfattigdomen ökar. I Sverige totalt 
ökade barnfattigdomen för första gången sedan 1997, ca 13 % lever i fattigdom. 
Barnfattigdomen räknas utifrån hushåll med låg inkomststandard och hushåll med 
socialbidrag. Barn som lever med endast en förälder samt barn i familjer med utländsk 
bakgrund är mest utsatta. Av Högsbys 1352 barn mellan 0-17 år var det 271 stycken 
som levde i fattigdom. Av dessa kom 55 % från familjer med utländsk bakgrund. 43 % 
av barnen kom från familjer med endast en förälder. Stellan Lindeberg som är 
socialchef i Högsby kommun menar att det beror på att Högsby som är en liten 
kommun har tagit emot en stor andel flyktingar (Barometern 2007-02-27).  
 
Övriga orter i Högsby kommun är Berga, Ruda, Fagerhult, Fågelfors, Långemåla och 
Grönskåra. Alla dessa orter hade filialbibliotek i början av 1996. Sedan 2005 finns bara 
huvudbiblioteket i Högsby kvar. Berga hade också en bokbuss men den drogs in 2005.  
 
1996 hade Högsby kommun 6 filialer. I mars -97 stängdes filialen i Grönskåra och det 
var 5 filialer kvar. På hösten -97 slogs filialerna i Berga, Långemåla, Fågelfors och 
Fagerhult ihop med skolbiblioteken. I Ruda fanns filialen kvar tack vare att Ruda 
samhällsförening fått EU-bidrag för ”Grannskapscentralen”. Samhällsföreningen stod 
för merparten av hyran. Under slutet av 90-talet stängdes skolorna i Berga och 
Långemåla och därmed försvann även biblioteksfilialerna. Det återstod 3 filialer och 
dessa lades alltså ner 2005. Samhällsföreningarna i de tre orterna Ruda, Fågelfors och 
Fagerhult tog över verksamheten, vilket innebär att de fick behålla böckerna och ideella 
krafter sköter utlåningen av böcker några timmar per vecka. I var och en av dessa orter 
har jag intervjuat en låntagare, den person som arbetade som bibliotekarie i filialen 
samt den person i samhällsföreningen som tog över biblioteksverksamheten när filialen 
lades ner. För att få en bild av orterna kommer nedan en beskrivning av dessa. 
 
De tre filialerna som lades ned sist låg i Ruda, Fagerhult och Fågelfors. Där fick 
samhällsföreningarna förfrågan från politikerna om de ville driva biblioteken vidare i 
egen regi. Då skulle man få överta böckerna. Men villkoret var att biblioteket skulle 
drivas i organiserad form och att någon skulle stå som ansvarig.  



 30 

5.1. Ruda 
 
Ruda har ca 700 invånare och är det tredje största samhället i Högsby kommun. 
Medelåldern är väldigt hög med 22% som är över 65 år. Det finns en 1-6-skola med ca 
70 elever. Skolan har inget bibliotek. 
 
Ruda är ett karaktäristiskt industrisamhälle. Ca 75% av invånarna i Ruda bor i egna 
hem (villa). Resterande 25% bor i någon av ortens 92 lägenheter.  
 
Förutom de ordinarie bussförbindelserna med Kalmar länstrafik (KLT) finns det 
skolskjutsar, kompletteringstrafik (skolans matbilar) bilar till Linneagården m fl 
transporter som kan användas av allmänheten. Möjlighet finns att åka med då 
färdtjänsttransporter går från byar som saknar annan förbindelse. Bilar med elever från 
Långemåla som läser b-språk kan också användas av allmänheten. Det finns föreningar 
inom olika intresseriktningar såsom badhusförening, bridgeklubb, 
församlingsverksamhet, hembygdsförening, hem& skolaförening, missionsförsamling, 
pensionärsföreningar, revy & teaterförening, bredbandsförening, folkets husförening, 
idrottsförening, samhällsförening och grannsamverkan 
(http://forening.hogsby.se/ruda/samfor/nole/nulage, 2008-09-13).  

5.2. Fågelfors   
 
Fågelfors har 465 invånare (år 2005). Befolkningen har en väldigt hög medelålder. De 
flesta arbetstillfällen finns inom träindustri och mekanisk tillverkning och det finns 
också en del arbeten inom skogsnäring och den kommunala sektorn. I Fågelfors finns 
Konsumbutik, bensinmack och Fågelfors Hattateljé samt några andra småföretag. Det 
finns ett vandrarhem som är öppet året om. Biblioteket drivs, sedan 2005, i 
samhällsföreningens regi på ideell basis och man har öppet två timmar en kväll i 
veckan. Distriktssjukvården har en mottagning. Det finns förskola, låg- och 
mellanstadium och svenskundervisning för invandrare. Busskommunikation finns till 
Högsby. Samhället har ett rikt föreningsliv varav den största är Fågelfors 
samhällsförening med 430 medlemmar. Övriga föreningar är fiskeklubb, 
hembygdsförening, idrottsförening, pensionärsförening, skytteförening, Nostalgia samt 
Folkets park. (http://www.fagelfors.se/, 2008-09-13) 

5.3. Fagerhult 
  
Fagerhult har 300 invånare. Samhället  har låg- och mellanstadium. Samhället har 
kyrka, affär, bank, brandstation, äldreboende, hembygdspark, bad- och campingplats. 
Fagerhult har ett rikt föreningsliv med fotboll, tennis och skytte samt samhällsförening, 
hembygdsförening och flera byalag. Det är 2,3 mil till Högsby. Fagerhult har dock ett 
upptagningsområde som sträcker sig 6 mil från norr till söder. Inga industrier finns här. 
Biblioteksfilialen i Fagerhult stängdes 1 april 2006. (www.fagerhult.nu, 2008-09-13) . 
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5.4. Statistik Högsby kommunbibliotek 
 
Från SCB har jag tagit fram nedanstående statistik gällande Högsby kommuns bibliotek 
år 2000 – 2007. När politikerna i Högsby tog beslut om nedläggning av filialerna 
uppgav de att man skulle satsa extra mycket på huvudbiblioteket. Detta visar inte 
statistiken. Totalt sett har biblioteksservicen, avseende öppettider och personalstyrka, 
minskat. Som framgår av tabellerna nedan hade kommunen 5 filialer och en bokbuss år 
2001 (för år 2000 finns inga siffror i tabellen) för att år 2007 inte ha några filialer och 
ingen bokbuss. Under samma tid minskade öppethållandet från totalt 59 timmar till 41 
timmar. Huvudbiblioteket har från 2001 ökat öppethållandet med 3 timmar från 38 till 
41 timmar.  
 
Personalstyrkan har man minskat från 4,8 (varav 1 bibliotekarie och 3,8 övrig personal) 
år 2001 till 3,9 (varav 1 bibliotekarie och 2,9 övrig personal) år 2007. 
 
Tabell 3. Öppethållande i Högsby kommunbibliotek, totalt antal timmar åren 
2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Huvudbibliotek 38 38 38 26 26 41 41 41 
Filialbibliotek .. 20 19 20 20 0 0 0 
Bokbuss .. 1 1 3 3 0 0 0 
Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån, www.scb.se 
 
Tabell 4. Filialer och bokbussar tillhörande Högsby kommunbibliotek åren 2000-
2007 
  

2000                               
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Filialbibliotek    .. 3 3 3 3 0 0 0 
Filialbibliotek 
integrerade med 
skolbibliotek       

 
 .. 

      
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

Bokbussar  .. 1 1 1 1 0 0 0 
Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån, www.scb.se 
 
Tabell 5. Utlåning i Högsby kommunbibliotek av olika media under åren 2000-
2007 

 
Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån, www.scb.se 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Skönlitteratur för 
vuxna 

19381 15194 16093 11253 10084 8552 7336 8079 

Barnböcker 37210 27149 23462 18909 15680 14583 12057 12923 
Facklitteratur för 
vuxna 

12592 14327 13318 11788 13468 6855 7544 8159 

Musikfonogram 985 1109 1163 1166 1218 1111 1611 2070 
Kassettböcker mm 778 978 832 1070 716 539 1235 1591 
e-böcker .. .. .. 0 0 50 144 110 
Talböcker 452 621 510 987 931 710 781 1097 
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Som framgår av tabell 5 har utlåning av böcker minskat kraftigt efter år 2000, speciellt 
när det gäller barnböcker. Här kan finnas en förklaring i att skolbiblioteket tidigare 
tillhörde kommunbiblioteket som köpte in och lånade ut böckerna. Numera finns ingen 
bibliotekspersonal i skolan och jag vet inte hur tillgången på böcker ser ut där.  
 
Tabell 6. Besök i Högsby kommunbibliotek under åren 2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Högsby 20171 20171 25001 13938 22568 14326 .. 25324 
Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån, www.scb.se 
 
Ovanstående tabell visar antalet biblioteksbesök och här ser man att besöken minskade 
kraftigt från 2004 till 2005, året då de tre filialerna lades ned. Som nämnts tidigare bytte 
man också lokaler och hade stängt biblioteket i ett par månader. Vidare lånar barn och 
ungdomar nu böcker på skolan och dessa lån kommer inte med i statistiken. Men år 
2007 ser man verkligen en ljusning! Folk går till biblioteket, men många uppenbarligen 
inte för att låna böcker. Vad gör de på biblioteket? Om vi tittar på tabell 9 kan där 
finnas en förklaring. Antalet datorer med Internetuppkoppling har ökade kraftigt år 
2006. Det kan också finnas andra förklaringar. Enligt tabell 8 mer än fördubblades 
antalet prenumerationer på svenska tidningar år 2006.   
 
Tabell 7.  Antal låntagare i Högsby kommunbibliotek åren 2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Låntagare inskrivna 31 dec. .. 1681 2377 959 849 774 1479 1490 
Lånt. med hemsändning av böcker 
och  
andra medier inkl. talböcker 31 dec. 

.. 24 35 20 20 17 19 18 

Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån, www.scb.se 
 
När det gäller aktiva inskrivna låntagare så har dessa minskat från 1681 år 2001 till 
1490 år 2007. Den största minskningen skedde år 2003 och detta sammanfaller med 
året då öppethållandet minskade mest, från 58 timmar år 2002 till 49 timmar år 2003. 
Antalet låntagare har dock ökat mycket från 2005 till 2006 och kanske kan detta ha med 
Internet att göra då det krävs antingen ID-kort eller lånekort för att låna 
Internetdatorerna. Många ungdomar, i yngre tonåren, har inte ID-kort och upplever det 
kanske som enklare att skaffa ett lånekort. 
 
Tabell 8. Mediebestånd i Högsby kommunbibliotek under åren 2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Vuxenböcker 28179 24716 26648 25094 24505 16497 15520 15544 
Barnböcker 14985 16964 13776 14032 14396 19782 21135 20935 
Referenslitteratur 1178 1289 781 1711 1726 1608 1486 1481 
Musikfonogram 198 283 384 498 429 848 1088 1211 
Kassettböcker mm 276 296 312 310 314 268 452 429 
Talböcker 495 500 498 507 469 121 252 504 
Videogram(för 
utlåning/uthyrning) 

131 201 237 240 291 324 365 339 

Bok och band 19 20 21 31 41 42 55 66 
Övriga AV-medier 1 7 0 16 16 38 38 38 
Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån, www.scb.se 
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I ovanstående tabell ser vi en kraftig minskning av vuxenbokbeståndet år 2005. Detta 
kan  bero på att de tre filialerna lades ned år 2004 och samhällsföreningarna i respektive 
ort fick behålla böckerna för att själva fortsätta verksamheten.  
 
Tabell 9. Personal i Högsby kommunbibliotek, årsverken, personalkategori åren 
2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Bibliotekarier   1.1 1.0 1.5 0.8 0.8 0.8 1,0 1,0 
Övrig 
personal 

3.4 3.8 2.9 2.3 2.3 1.8 2,0 2,9 

Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån, www.scb.se 
 
 Tabell 10. Årsprenumerationer i Högsby kommunbibliotek, svenska/utländska 
tidningar/tidskrifter under åren 2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Svenska tidningar 7 7 7 8 8 7 15 15 
Utländska tidningar 1 1 1 0 0 0 0 1 
Svenska tidskrifter 156 117 110 125 125 53 75 91 
Utländska tidskrifter 2 .. 0 1 1 0 0 0 
Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån, www.scb.se 
 
Tabell 11. Allmänhetens tillgång till datorer/terminaler i Högsby 
kommunbibliotek åren 2004-2007 
 2004 2005 2006 2007 
Datorer enbart för 
katalogsökning 

1 1 0 0 

Övriga datorer med  
Internetuppkoppling 

1 2 6 6 

Övriga datorer 
med/utan Internetupp- 
koppling 

1 3 6 6 
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6. Undersökningen 
 
I detta kapitel beskrivs först lite om processen kring nedläggningen av filialerna. 
Därefter presenteras intervjupersonerna och deras synpunkter med utgångspunkt från 
frågeställningarna. Till sist en sammanställning av svaren, vilka argument som 
framkommit för och emot nedläggning av filialerna samt kommentarer till dessa. 

6.1. Processen kring nedläggningen av filialerna 
 
Nedan görs ett försök att beskriva vad som ledde fram till nedläggning av de tre 
filialerna. Texten bygger på dokument från kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
och belyser processen av det som hände i samband med besparingar och nedläggning 
av de återstående tre biblioteksfilialerna i Högsby. Från protokollen har det inte 
framkommit att det förekom någon direkt diskussion om argumenten för eller emot en 
nedläggning av filialerna utan för mig framstår det som om det var en ren 
besparingsåtgärd som det inte fanns någon diskussion om. Inte heller de inkomna 
protestlistorna finns det någon diskussion om enligt protokollen. 
 
Första gången frågan om biblioteken dyker upp i kommunfullmäktiges protokoll är 
021024. Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterade då att nämnden 
saknade medel i budget för att behålla alla bibliotek. Barn- och utbildningsnämnden 
föreslog på kommunfullmäktiges sammanträde 021121 att biblioteksfilialerna skulle 
läggas ned och ersättas med bokbuss. Det fanns då fem personer anställda på 
biblioteken. Enligt det nya förslaget skulle det endast finnas två personer anställda med 
placering på huvudbiblioteket i Högsby. Skolbiblioteken skulle skötas av lärarna. Vid 
detta sammanträde meddelades att det inkommit protestlistor från personal vid 
Fagerhults skola, Fågelfors samhällsförening, Ruda PRO, Ruda samhällsförening, 
Fagerhults PRO, invånarna i Fågelfors, Ruda och Fagerhult samt från Fagerhults 
föräldraförening. 
 
Kommunfullmäktige beslutade dock enligt kommunstyrelsens förslag att filialerna 
skulle behållas och att filialen i Ruda skulle flytta till skolan. Barn- och 
utbildningsnämnden fick ett sparbeting på 363 000:- som fick tas inom annan 
verksamhet.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde 040330 meddelades att kommunens ekonomiska 
situation var ytterst allvarlig. Kommunen hade inte lyckats återställa tidigare års 
underskott. Underskotten som skulle återställas var 29,3 milj. kr. Det skulle sparas 15 
milj. kr varav 1 milj. på samordnad biblioteksverksamhet.  
Kommunstyrelsen beslutade 040617 om besparingar på sammanlagt 16,9 milj. kr under 
2005, 2006 och 2007 varav samordning av biblioteksverksamhet skulle spara 1 milj. kr 
år 2005.  
 
Hösten 2004 tog kommunfullmäktige ett politiskt beslut att endast kommunbiblioteket i 
Högsby skulle vara kvar och att alla de tre återstående filialerna i Ruda, Fagerhult och 
Fågelfors skulle läggas ned. Skrivelser kom in från de tre filialerna till Barn- och 
utbildningsnämnden. Skolchef Anders Johansson uttalade sig med anledning av 
skrivelserna och uttryckte att man hoppades att ideella krafter skulle ställa upp med 
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insatser för att mildra effekterna av nedläggningen av filialerna ( Ingvar Gunnarsson, 
Barometern 041111).  
 
En av anledningarna till att man skulle lägga ner filialerna var att man i Barn- och 
utbildningsnämnden ville satsa mer på att öka servicen i kommunbiblioteket i Högsby. 
Man menade att med den ökade datoriseringen och Internet fanns det mycket mer att 
erbjuda än endast utlåning av skönlitteratur och att man avsåg att utöka öppettiderna på 
kommunbiblioteket från 040901 (Barometern 041111). 
 
På kommunstyrelsens sammanträde 041221 redovisades överklagande av fullmäktiges 
beslut om nedläggning av biblioteksfilialer. Berth Sandin klagade på 
kommunfullmäktiges beslut 041118 § 174 . Beslutet som Berth Sandin klagat på var 
2005 års budget. I princip hade all verksamhet blivit föremål för neddragningar även 
biblioteksverksamheten där neddragningen gjorts med 1 milj. kr. Den totala kostnaden 
för biblioteksverksamheten var 2 724 782 kr. Det innebar en minskning med 37 %. Att 
minska biblioteksverksamheten med drygt en tredjedel innebär en total 
strukturförändring. Med små resurser måste en kraftsamling och en prioritering till. 
Huvudbiblioteket skulle utvecklas till den flexibla arena för kunskapsinhämtande som 
omvärlden kräver. Skolbiblioteken skulle skötas av skolans personal. Kommunstyrelsen 
beslutade att hemställa att länsrätten tillbakavisade kraven då beslutet var tillkommet i 
laga ordning. 
Under året 2005 var det mycket turbulens kring kommunbiblioteket. I april 2005 fick 
det stänga eftersom Migrationsverket skulle flytta in i bibliotekets lokaler. Biblioteket 
var stängt i 8 veckor för att man skulle hitta nya lokaler att flytta in i. Flytten tog också 
sin tid. I maj 2005 flyttade barnavdelningen till lokaler i turistbyrån och 
vuxenavdelningen till bibliotekets hörsal. De olika avdelningarna hade olika öppettider 
så barn och vuxna kunde inte låna samtidigt. Enligt de intervjuade anställda på 
biblioteket så har man förlorat en del låntagare p g a detta. De flesta är också oerhört 
irriterade över hur kommunpolitikerna har behandlat sina medborgare i kommunen 
genom att först lägga ned alla filialerna och sedan stänga biblioteket och försämra 
servicen. Det har inte heller funnits en färdig plan för biblioteket utan allt har varit 
ovisst fram tills januari 2006, då man slutligen bestämt att biblioteket ska överta 
Konsums lokaler. Inflyttning till Konsums lokaler skedde januari 2008.  
 

6.2. Sammanfattning av de 9 intervjuerna och presentation av 
intervjupersonerna 
 
Nedan följer först en presentation av intervjupersonerna och därefter en 
sammanfattning av intervjumaterialet. Kapitlet är indelat så att kommunpolitikern, de 
tre tidigare föreståndarna, de tre från samhällsföreningarna samt låntagarna får var sitt 
delkapitel. I delkapitlen har jag samlat intervjupersonernas kommentarer avseende vilka 
behov folkbiblioteket/filialbiblioteket tillgodoser samt på vilket sätt dessa i sin tur är 
viktiga för demokratin.  

6.2.1. Intervjupersonerna 
 
Den politiker, P, som jag intervjuade var med och beslutade om nedläggningen av 
filialerna. 



 36 

Intervjupersonerna X1, X2 och X3 var tidigare föreståndare för de tre nedlagda 
filialerna. 
 
Intervjupersonerna YA, YB och YC är samhällsföreningarnas representanter för de 
nuvarande biblioteksverksamheterna i orterna A, B resp. C. 
 
I ort A intervjuades låntagare Agnes. Agnes är 39 år, gift och har två flickor 4 och 6 år. 
Agnes och hennes familj kommer från ett annat europeiskt land och har bott på orten i 
några år. Agnes och hennes man är akademiskt utbildade men har också 
yrkesutbildning. Agnes arbetade vid intervjutillfället som träslöjdlärare på en skola på 
annan ort. Intressen är natur, cykling, vandring, snickeri, resor. 
 
I ort B intervjuades låntagare Beata som är pensionär och har utflugna barn. Hon har 
jordbruk tillsammans med sin man. Intressen: böcker, handarbete, trädgård, resor. Beata 
kommer från ett litet samhälle söder om Kalmar. 
 
I ort C intervjuades låntagare Cecilia, en 68-årig gift kvinna med vuxna barn. Cecilia 
har ideella uppgifter i en förening. Fritidsintressen: läsa, väva, sjunga i kör, gudstjänst. 
Cecilia kommer ursprungligen från en större stad i Mellansverige. 

6.2.2. Kommunpolitikern  

 
Den första frågan jag ställde till P var varför man lade ned filialerna och hon svarar att 
anledningen var att kommunen hade dålig ekonomi. Besparingar på 15,3 miljoner 
skulle göras varav 1 miljon skulle sparas inom biblioteksverksamheten enligt 
kommunstyrelsens beslut. Skolbiblioteken fick lärarna sköta själva. ”Vi hade att välja 
på att de skötte biblioteken i sina tjänster eller att vi sa upp lärare och anställde 
bibliotekarier”. P menade också att eftersom alla ändå åker in till apotek, systembolag, 
läkarstation och tandläkare så kan också biblioteket vara där. P menar att biblioteket 
betyder olika saker för olika människor: ”Egentligen ska det betyda lika mycket för alla 
men det kanske betyder olika saker. Så jag tror inte alla tycker att det betyder samma 
sak utan olika människor använder det på olika sätt.” 
 
Kunskapsförmedlare 
P anser det viktigt att ha kvalificerad personal på biblioteken: ”Det var inte så svårt 
tidigare att ha öppna filialer när man inte behövde ha utbildad personal. Utav den 
personalen som vi har så är det bara X som har utbildning och det märks att de här unga 
som studerar när de har sökt hjälp så har de inte fått den hjälp de behövt för de har inte 
kunnat hjälpa”. 
 
Kulturförmedlare 
P hade en dröm om hur huvudbiblioteket skulle se ut och när det gällde kultur så 
önskade hon ”Sagostund en gång i veckan och bokprat för vuxna”. 
 
Informationsförmedlare 
Information anser P vara en viktig uppgift för biblioteket: ”Det ska naturligtvis finnas. 
All kommuninformation ska finnas på biblioteket. Mycket är nätbaserat och det är inte 
alla som har datorer hemma”. ”Min dröm är att ha ett levande bibliotek här i Högsby 9-
22. Och för invandrare att kunna gå och få information och kunna läsa tidningar på sitt 
eget språk”. 
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Mötesplats 
P menar att biblioteket är ”en lokal som alla ska kunna använda och det är ju väldigt 
mycket det här med vuxenutbildning och att man ska kunna gå till biblioteket och vara 
där när man studerar, de här som studerar hemma och så” (distansutb. Min anm). 
”Biblioteket ska ju vara en mötesplats dit man går. Egentligen tycker jag det skulle vara 
öppet från 8 till 22”. 
 
Demokrati 
En viktig fråga när filialerna lagt ned är hur kommunen klarar att ge biblioteksservice åt 
handikappade, synskadade och äldre som bor i Ruda, Fagerhult och Fågelfors och på 
det svarar P: ””Jo, det ska jag tala om att när vi gjorde den här omläggningen så tyckte 
jag att det kunde vara så att de äldre som satt runt om i sina byar, detta tyckte jag som 
inte tycker att saker och ting är så svårt, att de kunde ringa till biblioteket och tala om 
vad de ville ha. Ofta så känner ju bibliotekspersonalen till vad de tyckte om, och så 
kunde personalen plocka ihop en kasse och så kunde hemtjänstpersonalen komma in 
och hämta kassen när de ändå åkte till den här personen. Jag tyckte det skulle vara 
smidigt. Men det tyckte inte hemtjänstpersonalens chef. De tyckte att då skulle de bli 
utslitna. Men då sa x att man kunde ju skicka per post, kassettböcker och sådana saker. 
Och ”boken-kommer” har vi ju haft, men jag vet inte hur det är nu om personalen har 
tid med det, men jag tror det. Likadant kan man tänka sig Kvillgården har ju böcker 
från biblioteket. Och Mogården har ju också haft bokvagn. Förskolorna byter ju böcker 
här med jämna mellanrum. Idealet är ju att man ska ha en dator ute i byarna så man kan 
knappa in sig, göra en beställning och få böckerna ut till affären. Vi har ju kommunala 
skjutsar som går. De missar ju det här med att gå och bläddra och titta det kan man ju 
inte erbjuda.”” 
 
Och hjälp från bibliotekspersonal? Undrar jag. ”Nä, men det finns ju telefon. Det kan ju 
alla använda. Även om du är blind så finns det ju hjälpmedel för det.” 
 
Jag frågar vad P menar med ”de kommunala skjutsarna”. ”Ja, det är ju mat-transport 
och skolskjutsar. Skolan fraktar ju material med de här skjutsarna hit och dit. Alltså när 
man bor så här i en kommun som är så vid med så få invånare då gäller det att alla 
tänker till lite extra. Även om jag heter Beda och bor i en stuga långt ut i skogen så 
måste jag ju tänka att om jag ringer till biblioteket nu och så ska jag dit till sjukhemmet 
då kan jag fixa så att de gör i ordning det här så kan jag bara gå in och hämta det. Alla 
måste hjälpas åt. Det är ju inte bättre för dem i Kalmar som sitter högst upp i en 
lägenhet. Hur får de sina böcker. Det går inte att ha ett bibliotek när det bara finns några 
personer som lånar utan det viktigaste är att det biblioteket som finns är öppet. Går jag 
till doktorn kl 9 så ska jag kunna gå till biblioteket sedan.” 
”Högsby är för svag centralort. Hälften bor i Högsby. Byapolitiken är jättestark. Får 
Högsby något så vill man utikring ha samma sak. Jag tycker man måste se till kvalitet. 
Kvantitet behöver inte vara så himla bra. Men det är viktigt att det är kvalitet på det 
som finns. Och bor du ute i kanterna och har färdtjänst till affärer och så vad är det då 
som säger att du inte kan gå in till biblioteket. Bara det är öppet. Om du har ett 
filialbibliotek som har öppet mellan 16 och 18 på ett ställe men du måste ta färdtjänst 
till affären och där är du kl 11. Du är inte närmre det biblioteket än vad du är det här 
biblioteket idag”. 
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Men barnen? Undrar jag. ”Jag tycker också det är viktigt att barnen lär sig att gå till 
biblioteket men jag kan inte se att det är mitt ansvar som politiker att lära barn att gå till 
biblioteket men däremot är det mitt ansvar att se till att det finns ett bibliotek som är 
öppet. Sen är det föräldraansvar och personalens ansvar och använda sig av biblioteket. 
Och de barn som har föräldrar som inte tycker att det är viktigt med böcker, som inte 
har en bokhylla hemma, men hur ska vi kunna kräva att de barnen tycker det är 
viktigt”? 

6.2.3. De tre filialföreståndarna 
 
X1 och de andra som stod för de nedlagda filialerna tycker att politikerna får det väldigt 
lätt. De kan lägga ned filialerna och spara pengar och sedan säga att biblioteken ändå 
finns kvar eftersom samhällsföreningarna har tagit över. Så skriver tidningarna positivt 
kring det och så tror alla att det var som när kommunen stod för det. De känner att de 
blir utbytta på ett  lättköpt sätt och som om deras yrkeskunnande och yrkesutövande 
inte har något värde.  
De menar att politikerna räknar med de nuvarande biblioteken som tidigare. 
Kunskapsförmedlare 
De tidigare föreståndarna menar att biblioteken har en viktig uppgift som 
kunskapsförmedlare bl. a. för de många vuxenstuderande. ”Det är ju många som 
studerar och läser vidare och många vuxna studerar och det var ju många som kom in 
och beställde fjärrlån där (på filialbiblioteket, min anm.) likaväl som här (Hb). Ja, det är 
många som saknar det, det vet jag”. (X2) ”Det var ju folk som studerade som beställde 
böcker, lite fjärrlån”(X1) 
 
Kulturförmedlare 
Många av lokalbefolkningen är intresserade av bygdehistoria och till Högsby kommun 
kommer ganska många turister, speciellt från Tyskland. ”Många som var intresserade 
av lokalhistoria, sommargäster som kom och lånade böcker om samhället”. (X1) 
 
Informationsförmedlare 
På huvudbiblioteket, där de tre tidigare filialföreståndarna arbetar nu har man 
information till medborgarna. Jag undrar om alla får tillgång till den informationen nu. 
 
”Nä, för vi fick ju den informationen utsänd till alla våra filialer. Vi hade ju samma som 
fanns här i Högsby. Så det fanns en speciell hylla på varje filial. Det som kom. Ja, om 
allt. Men nu är det ju inte så längre. Det finns ju inget sånt. Så de missar ju en del det 
gör de ju”. (X3)”Man kunde ju få kommunal information, EU-information”. (X1) 
 
En av ip berättar om det samhälle som hon var filialföreståndare i.  
”Man märkte ju att de gick omkring där i C och träffades lite, där var ett litet torg 
därute. Där satt de och diskuterade. Men kvinnorna, de var ju mycket mer hemma. 
Männen träffades mer och höll sig kanske á jour med vad som hände. Men mammorna 
vet jag att det var många som inte var så långt. Jag tror det är viktigt för dem när de 
kommer till ett annat land att då är det en människa där som de känner igen. De känner 
inte så många svenskar men då visste de att jag var där, det blev en trygghet. Dit kunde 
de gå och fråga och det är samma person som sitter där”. (X2) 
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Mötesplats 
Alla ip är överens om att filialbiblioteken var mycket viktigt som mötesplats.   
De säger så här:  
 
”Ett litet filialbibliotek där du bor betyder jättemycket. För det finns inte så mycket. Det 
finns nästan inga samlingsplatser eller mötesplatser. Som lilla C där finns det ju inget 
mer som samlingsplats för folk att samlas och prata och sitta och läsa det finns inte och 
det tycker jag bör finnas. Det är väl ett minimum kan man tycka.” (X2) ”Jag tror mer 
det är den här mötesplatsen i den här lilla byn. Den tror jag är viktigare i 
filialbiblioteket än vad den är här i Högsby. För det är ju aldrig man ser fyra-fem 
Högsbybor tillsammans någonstans och diskuterar så som de gjorde i C eller de andra 
filialerna. Nej, jag tror det är viktigare på nåt sätt i lilla byn. Man sätter sig inte så gärna 
i en grupp på det stora biblioteket.(X2) ”Ja, det ska ju fungera som en mötesplats. Det 
tror jag de här små filialbiblioteken gjorde”. ”Och då (90-talet) fungerade det som en 
träffpunkt, man lånade böcker, tittade efter evenemang, en del satte upp afficher”.(X1) 
”Vi hade flera dagmammor som kom och lånade och de dagmammorna har jag inte sett 
här i Högsby. Det är inte så lätt om du har många barn, då sätter du dig inte på bussen. 
Du kan ju inte åka bil med dem det går ju inte. Och det vet jag att de här barnen tyckte 
ju det var jättekul att komma till biblioteket och vi hade lite kuddar och så där och de 
satt och läste själva” (X1).  ”Jag tänkte på människorna som kom dit, på alla barnen, 
allmänheten som inte har någon annanstans att gå. Det var ju en träffpunkt” (X3). ”Ja, 
det är en mötesplats. De kommer dit och slår sig ner och tittar i tidningen och pratar 
med varandra”(X3) 
  
Demokrati 
Vad anser då ip, är filialerna viktiga för demokratin?  
 
”Det kan man väl säga som vi hade ju kallelser till de här mötena härinne och protokoll 
ifrån mötena. Nu ligger ju mycket utav det på Internet så man har ju tillgång till dem 
om man har Internet. Men det är å andra sidan inte alla som har Internet och inte alla 
som kan behärska en dator heller. Sen också som en samlingsplats, en demokratisk 
diskussion alltså diskussioner om samhälle och styrande förekom ju hela tiden där. Det 
var ju alltid mycket om vad som hade hänt, ja som ett diskussionsforum kan man säga. 
Ja, och så är det väl det här ur rättvisesynpunkt. Det finns ju en lag som säger att vi ska 
ha tillgång till ett bibliotek och jag vet inte om man verkligen kan säga att våra 
kommuninvånare har tillgång när de har 2 ½ mil in. Det tycker jag inte att man kan.” 
(X1) ”Ta det här med böcker och det fria ordet och sånt. Det är inte så lätt och vi har 
blandad befolkning, vi hade mycket invandrare som inte har så mycket tillgång”. (X2) 
”Ja, det har funnits många nationaliteter genom åren. Jag kan inte se så många av de 
låntagarna här inne i Högsby som jag hade i C av invandrarna. Det är några stycken 
som jag vet men inte de som var inne nästan varje vecka. De ser inte jag.”(X2) ”Det är 
klart att det är. Det är lika viktigt för oss som bor ute i glesbygden som det är för folk 
som bor i Stockholm. Det är bara det att vi har snart ingen tillgång till det alls så som 
man krymper ner det”.(X2) ”Ja, och sen är det ju viktigt det här med böcker, hur viktigt 
det är för oss människor. Att det ska finnas där alla kan gå och låna Om du är fattig 
eller rik så ska du ha samma förutsättningar att låna böcker och få all den information 
som du vill. Det ska inte ha någon betydelse vem jag är. Det finns inte så många såna 
platser idag.”(X2) 
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Och vilka grupper tror du är som drabbas av filialnedläggningarna? Undrar jag. 
 
”Ja, det är som alltid i samhället. Det är de svaga. Det är barnen, invandrarna och de 
handikappade. Så det är ju som det alltid är. Andra människor de kan ta för sig det tror 
jag inte är någon större sak för dem. De söker sig ju till andra ställen lika fort även om 
de saknar sin plats och tycker det var trevligt. ”Svenskan är ju inte vad den borde vara i 
skolan. Så visst drabbar det de svaga det gör det, som alltid”. (X2) ” Och de flesta ta 
invandrarna har ju inga datorer så de missar ju mycket information”. (X2) 
 

6.2.4. De tre från samhällsföreningarna 
 
Kunskapsförmedlare 
Biblioteken behövs för att ge människor kunskap. ”Kunskap är makt. Det går aldrig att 
komma ifrån. Kan jag någonting och kan visa att jag kan det, då måste den som inte kan 
ge sig. Så det är hur enkelt som helst. Kunskap är makt. Och makten åt folket. Det är 
demokrati”. 
 
”Så det är viktigt, inte bara att man träffas för det är viktigt att läsa böcker. Det tycker 
jag är det viktigaste. Det spelar ingen roll vilka böcker”. (YB) 
”Det kom in en dam här, det var innan semestern hon kom hit. Hon är tyska och hon 
ville läsa sagoböcker som hon kunde läsa och höra. Hon ville ha både skivorna och 
böckerna för hon skulle lära sig svenska. Och det har gått väldigt bra, hon pratar en bra 
svenska idag. Det var meningen hon skulle bli sommargäst men hon har blivit 
permanent”. (YB)  ”Biblioteken är en vidareutbildning för människor”. (YC) 
 
Kulturförmedlare 
Ja, det ska väl vara en samlingspunkt kan jag tycka och låna saker och uppleva kultur. 
(YA) 
 
Informationsförmedlare 
När det gäller information menar YA att de som inte har dator hemma måste åka ända 
till Högsby. Men från tex Fagerhult är det tre mil till Högsby ändå mer om det är i de 
övre byarna där och YA gissar att om man inte har bil så avstår man.(YA) ”Filialen 
kommer närmare folket och kan bättre upplysa. Egentligen har de väl bättre tid med 
låntagaren på den lilla filialen än vad man har på det stora biblioteket. För jag har en 
känsla av när jag kommer dit (till Högsby) att jag måste veta exakt vad jag ska ha. Jag 
blir inte vägledd på samma sätt som jag kunde bli här”. (YB) 
 
Mötesplats 
”Ja, det har ju betytt väldigt mycket för dem det har det ju. De tycker det är mysigt och 
gå iväg då och låna sig en bok och prata lite. De är mycket för att prata. Det märkte jag 
ju, och hade man då tid så slog de sig gärna ner och pratade en stund. Ja att slippa ge 
sig iväg och köra bil så hade de sitt lilla bibliotek på orten. Och samtidigt fick en 
pratstund. Jag visste ju vem alla var”. (YB) ”Ja, det blev mer en mötesplats än vad det 
kan bli därinne och de har inte tid. De har inte tid så jag tycker nog att filialerna har 
faktiskt mycket att ge och det är synd att de är borta”. YB flyttade permanent till 
samhället för några år sedan och har lärt känna många människor genom att besöka 
biblioteket. (YB) 
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Demokrati 
”Ja, det har stor betydelse att du kan få och ge all information du vill egentligen så det 
kan man ju tycka att man drar in mer och mer på demokratin. Det gör man ju i och med 
att man stänger filialerna och det blir längre för människor att ta sig till 
huvudbiblioteket”. ”Jag tycker det är viktigt för allt kan inte ligga i centralorten och att 
man lägger ner hela landsbygden runt. Högsby kommun har ca 6000 invånare och i 
Högsby är det ca 2000 så då är vi 4000 utanför. Då kan man inte bara strunta i det.” 
(YA) YB menar också att filialbiblioteken är viktiga för demokratin. Hon säger att det 
är en del invandrare i samhällena och de har svårt att lätt få tag i information eftersom 
de inte har datorer. YB anser också att det är en laglig rättighet att ha tillgång till ett 
bibliotek och att alla inte har det då inte alla på orten har möjlighet att åka in till 
Högsby. ”Utan böcker och utan bildning så fungerar ju inte demokratin”. (YC) 

6.2.5. De tre låntagarna 
 
Kunskapsförmedlare 
”Den viktigaste uppgiften är att vara där så att man kan gå dit. För mig är det viktigast, 
inte att få information utan att man kan få veta saker om världen och att man blir 
entusiasmerad och inte passiv. I A finns många invandrare och jag tycker det skulle 
vara bra om man kunde ta dem till biblioteket då lär man sig språket lättare. Det hjälpte 
mig mycket. Där kan man låna och prova. Jag och mina barn lånade en fågelbok och 
lärde fåglarna på svenska. I Högsby var det så att många kom dit och läste tidningar och 
träffades men i A finns inte tidningar”. (A)  
 
Kulturförmedlare 
Tycker barnen det är roligt att gå till biblioteket? 
 
”Ja och att vi kan låna dem. Det är en skatt för dem. Så man kan gå och låna och titta 
där hemma och sedan lämna tillbaka”. ”De var också med skolan där och med dagis. 
Och för alla gamla. Jag ser ofta några som promenerar dit. Och vi också. På sommaren 
gjorde vi det som en utflykt med mina barn. Vi cyklade och lånade någon bok och gick 
till någon lekplats”. (A) ”Det är viktigt, vi ska också ha tillgång till kultur” (B) 
 
Vad tycker du är viktigast med biblioteket? Alltså med ett filialbibliotek. 
 
”Närheten, naturligtvis. Sen är det ju roligt med lite nya böcker så man kan hänga med 
lite i debatten och kunna diskutera lite böcker” (C) 
 
Informationsförmedlare 
- 
 
Mötesplats 
Agnes tycker det vore förödande om det inte fanns bibliotek i A. ”Om biblioteket inte 
finns då saknas en bit till och de som inte har bil och inte åker till en annan stad för att 
jobba och som är lite äldre då har de ingenting. Då har de bara macken annars finns det 
ingenting. Om biblioteken är borta då finns ingenstans man kan gå till och träffa 
människor”. ”Det var nog så att man såg lite av de nyinflyttade som stod och pratade”. 
(B) 
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Demokrati 
Vad tycker du är viktigast med biblioteket? 
 
”Att vi har tillgång till det härute i byarna”. (B) ”Vi har varken tillgång till teater eller 
nånting. Tänk i städerna. Det kostar ju massor med transport och allt. Det är ju inte så 
roligt att ge sig iväg till Kalmar på teater. Det är ju våra skattepengar också som går till 
kulturen i Stockholm”. (B) 

6.3. Folkbibliotekens och filialbibliotekens uppgifter enligt de 
intervjuade 
 
Tabellen nedan anger de uppgifter som intervjupersonerna (ip) uppgett att de anser att 
Folkbiblioteken respektive filialbiblioteken har. Ett förtydligande kan här vara på sin 
plats; beteckningen ”folkbibliotek” avser folkbiblioteken som begrepp, alltså alla typer 
av folkbibliotek. Här ingår naturligtvis också filialbiblioteken. Ip har svarat på vad de 
har för tankar om vad folkbiblioteken i stort har för uppgifter för att sedan tala om vilka 
uppgifter de anser att filialbiblioteket har. Orden och meningarna i tabellen är ip:s egna. 
 
Vid urvalet av citat har jag tagit med allt som kan tänkas svara på mina frågor dels om 
folkbibliotek har betydelse eller ej för demokratin och dels vilka uppgifter 
huvudbibliotek respektive filialbibliotek har. Jag har valt att redovisa materialet från 
intervjuerna oberoende av vilken ort det gäller och blandat citaten så att inte citat från 
en ort anges först osv. Detta därför att det ska vara svårare eller omöjligt att identifiera 
intervjupersonerna. Vissa citat går att härleda till en viss person men detta har varit citat 
som jag bedömt vara ”okontroversiella”. 
 
Huvudbibliotekets 
uppgifterenligt ip 
 

 
P  XY  
L 

Filialbibliotekens uppgifter 
 enligt ip 
 

 
P  XY  L 

Lära sig svenska                                                 x    
x 

Lära sig svenska         x    
x 

Tidningsservice      x     x    
x 

Tidningsservice         x    
x 

Integrera folk i samhället                           x     x    
x        

Integrera folk i samhället         x    
x 

Böcker, musik, film, 
tidningar, föredrag     

x     x    
x 

Böcker, musik, film,  
tidningar, föredrag 

         x   
x 

Ge kulturupplevelser                                         x    
x 

Ge kulturupplevelser          x   
x 

Informationsförmedlare x     x Informationsförmedlare          x 
Kommunal inf. EU-inf x     x Kommunal inf. EU-inf.         x 
Livslångt lärande x     x     Livslångt lärande                 x 
Viktigt att läsa böcker                                        x     

x 
Filialen kommer närmare folket          x   

x 
  Kunskapsbank för lärarna          x 
  Har mer tid med låntagarna          x   

x 
  Mötesplats, träffpunkt          x    

x 
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De uppgifter som ip anser att biblioteken har passar tydligt in i de olika roller som 
många anser att folkbiblioteket har och som togs upp i kap. 4.3 dvs rollen som 
folkbildare, kulturförmedlare, informationsförmedlare och mötesplats.  Många av 
uppgifterna anser ip gäller både Hb (Huvudbibliotek) och fb (filialbibliotek). Några ip 
anser att Hb och fb har samma uppgifter men att man inte kan vänta sig lika hög grad 
av service på fb. Något som de flesta var överens om var att fililabiblioteket hade en 
viktig uppgift som mötesplats. En mötesplats som är viktig för gemenskapen i det lilla 
samhället och för att nyinflyttade ska ha lättare att integrera sig. En av ip hade själv 
kommit som nyinflyttad för 2 ½ år sedan och hade genom fb träffat och lärt känna 
många i samhället. Även om Högsby bara har ca 6000 invånare ansåg de flesta ip att 
Hb är för stort för att fungera som en mötesplats i den bemärkelsen att stanna upp och 
prata med de andra besökarna. Flera ip uttryckte också att låntagare kommer närmare 
personalen på fb, att man lär känna låntagarna eller bibliotekarien. 
En annan uppgift som skiljer Hb från fb enligt ip är fb:s uppgift som kunskapsbank för 
lärarna. I de aktuella samhällena finns inget skolbibliotek. En ip nämnde också som en 
skillnad att på fb har bibliotekarien mera tid med besökarna. Hon sa att när man 
kommer till Hb måste man nästan veta vad man vill ha men på fb känner bibliotekarien 
ofta besökarna så väl så att de vet vad hon/han kan tänkas vara intresserad av. 
 
För att relatera till Skot-Hansens analysmodell så ser vi att alla fyra profilerna är 
representerade i intervjusvaren. Profilerna är dock olika starka, speciellt om man jämför 
de olika intervjugrupperna; exempelvis har låntagarna inte nämnt 
informationsuppgiften. I kap. 7 kommer vi att titta närmare på dessa skillnader. 
En jämförelse kan göras med Audunsons undersökning (se kap. 3.9) där de intervjuade 
är uppdelade tre kategorier; användare, bibliotekarier och politiker. Det finns likheter 
men också skillnader med intervjusvaren i föreliggande undersökning. Alla tre 
grupperna i Audunsons undersökning betonade bibliotekets utbildningsfunktion. I 
Högsby var det i första hand politikern och bibliotekspersonalen som nämnde denna 
uppgift medan låntagarna ansåg att dess främsta uppgift var att ge kulturella 
upplevelser samt att vara en mötesplats. 22% av användarna i Audunsons undersökning 
ansåg att biblioteken skulle prioritera gamla och sjuka medan procenttalen för politiker 
endast var 5% och 3% för bibliotekarierna. Det låga intresset för gamla och sjuka 
stämmer överens med intervjusvaren från politikern i Högsby men övriga 
intervjugrupper betonade de äldre och sjukas situation och var oroliga för hur de skulle 
få service efter filialnedläggningarna. Kommentarer till dessa skillnader kommer i kap 
7. 

6.4. Argument för och emot nedläggning av filialerna 
 
Dessa var de argument för och emot nedläggning av filialerna som har kommit fram ur 
intervjumaterialet, utan inbördes rangordning. P= politiker, XY= bibliotekspersonal 
(föreståndarna för de nu nedlagda filialerna samt de tre i samhällsföreningarna som 
övertog verksamheten) L= låntagare 

6.4.1. För 
 

• Besparingar  P 
• Större satsning på biblioteket i centralorten   P 
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6.4.2. Emot  
 

• Viktigt att invandrare kan låna böcker för att lära sig svenska   XY  L 
• Barnen kan själva ta sig till biblioteket   XY 
• Gamla kan själv ta sig till biblioteket   XY   L 
• En viktig och enda mötesplats försvinner   XY  L 
• Ett filialbibliotek är en bra mötesplats   XY   L 
• Mycket glädje för så många, välbesökt    XY 
• Inte så stor besparing     XY 
• Dåligt för dagmammor och handikappade  XY 
• Sämre för de som jobbar tex i Oskarshamn eller Mönsterås – sätta sig och köra 

till Högsby.   L 
• Kommunen tappar låntagare   XY 
• Lika viktigt för folk i glesbygden att ha tillgång till ett bibliotek  XL  L 
• Det är de svaga grupperna som drabbas   XY 
• Påverkar läsvanorna negativt   XY 
• Viktig mötesplats, speciellt för invandrare   XY 
• Flitigt använt    XY 
• Filialen viktig för skolan    XY 
• Utan bildning fungerar inte demokratin   XY 
• Bra verksamhet  XY 
• Kulturell och social mötesplats  XY  L 
• Barn- och skolverksamhet   XY 
• Bra underlag – hög utlåning   XY 
• Inga skolbibliotek   XY 
• Inte bara satsa på centralorten   XY   L 
• De som bor i glesbygden betalar också skatt   L 
• Många får väldigt långt till kommunbiblioteket, upp till 6 mil  XY  L 
• Många människor går miste om samhällsinformation   XY 
• Rättvisesynpunkt   XY   L 
• Demokratin urholkas   XY 
• Lagvidrigt?   XY 
• Byn blir utarmad på service   XY 
• Inga bra kommunikationer, alla har inte bil    XY  L 
• Biblioteket – en självklar rättighet   XY 

 

6.4.3. Kommentar till argument för/emot nedläggning av filialbiblioteken 
 
De flesta argumenten kan tala för sig själv och jag kommenterar bara i korthet och med 
bakgrund av det intervjumaterial jag tagit argumenten ifrån. Det är endast politikern 
som har argument för en nedläggning av filialerna. Filialföreståndarna och de som 
övertog verksamheten har fler argument mot en nedläggning än låntagarna. De ser i 
större grad konsekvenser för hela samhället ur ideologisk synvinkel såsom exempelvis 
försämrad demokrati. Låntagarna betonar också rättviseaspekten men ser problemet lite 
mer ur lokal synvinkel. 
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Det som framkommer ur intervjuerna mot en nedläggning av filialerna är framförallt att 
det kommer att drabba de svaga grupperna, att en viktig mötesplats försvinner och att 
det påverkar demokratin negativt. Demokratin påverkas negativt bla genom att många 
människor går miste om samhällsinformation och att de barn som inte har läsvana 
föräldrar förlorar en person som genom sitt yrke har uppgiften att få dem att uppskatta 
böcker och läsning. Filialen ses, åtminstone i två av samhällena, som en viktig 
mötesplats. Många av invånarna i de små samhällena anser också att eftersom de 
betalar lika mycket skatt har de också rätt till den service som ett bibliotek erbjuder. De 
anser sig efter nedläggningen inte ha denna tillgång eftersom de har betydande 
svårigheter att ta sig till biblioteket.  
 
Argumenten för en nedläggning av filialerna är som framgår ovan besparingar samt att 
man vill satsa mer på huvudbiblioteket. Den politiker jag intervjuade uppgav att man 
vid beslutet om nedläggningen av filialerna resonerade som så att alla åker ju in till 
apoteket, läkarstation, tandläkare och systembolag och då kunde biblioteket vara där 
också. 
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7. Analys/Diskussion 
 
Då vi har intervjumaterialet i färskt minne från förra kapitlet analyseras detta nu utifrån 
frågeställningarna som är: 
 

- Vilka behov tillgodosåg filialbiblioteken i Högsby 
kommun?  

- Hur kan dessa behov tillgodoses utan filialerna? 

7.1. Vilka behov tillgodosåg filialbiblioteken i Högsby kommun och 
hur kan dessa behov tillgodoses utan filialerna? 
 
Behovet av kunskap, kultur, information och en mötesplats 
Centralt för studien är hur behovet av kunskap, kultur, information och tillgången till en 
mötesplats tillgodsågs med filialbiblioteken i Högsby kommun och hur dessa behov kan 
tillgodoses när alla filialer är nedlagda. Vad kan det tänkas få för konsekvenser för 
demokratin. I studien har jag använt mig av Skot-Hansens analysmodell av det lokala 
biblioteket där uppgifterna är kunskaps-, kultur-, informationsförmedling samt att 
biblioteket fungerar som en mötesplats. Som framgår av intervjumaterialet så finns de 
fyra biblioteksuppgifterna, kunskaps- kultur- och informationsförmedling samt 
mötesplats representerade. Alla intervjupersonerna tycker att bibliotekets uppgift som 
kunskapsförmedlare är viktig. I intervjusvaren kan man lägga märke till att låntagarna 
inte har nämnt uppgiften som informationsförmedlare. Den tolkning jag gjort är att 
låntagarna inte tänker att de går till biblioteket för att bli informerade utan kanske för 
att låna böcker eller läsa tidningar och kanske träffa någon att samspråka med. Detta ses 
förmodligen inte som informationsförmedling från låntagarnas sida. Det kan också 
förklaras utifrån att de aktuella filialerna inte erbjöd Internet. Från användarnas sida 
skulle alltså denna profil som informationsförmedlare vara obefintlig. Låntagarna ansåg 
att biblioteket som mötesplats var viktig samt att kunna låna böcker, vilket jag relaterar 
till både kultur- och kunskapsuppgiften. Politikern däremot betonade väldigt mycket 
informationsuppgiften så enligt Skot-Hansens modell skulle denna profil vara den 
starkaste. P menade att man skulle satsa resurser på huvudbiblioteket istället eftersom 
filialerna ändå inte hade så mycket att erbjuda, varken vad gällde resurser eller 
öppettider. Detta betyder nu inte, anser jag, att låntagarna och politikerna har helt olika 
uppfattningar om vilken profil det lokala biblioteket ska ha. Jag tror istället att det 
speglar de olika gruppernas vardag, kultur och referensramar. Denna tolkning stöds av 
det faktum att de som arbetade på biblioteken såg alla de fyra uppgifterna som viktiga. 
Politikern såg information och kunskap som viktigt, kanske för att det är viktigt för 
kommunen att unga studerande stannar kvar i kommunen och inte flyttar för att de inte 
kan få tillräcklig med service avseende studierna. Det är också så att politikerna har en 
budget som ska hållas och pengar ska fördelas. Det är naturligtvis ingen lätt uppgift i en 
fattig kommun. Inte oväntat såg de f.d. filialföreståndarna alla de fyra uppgifterna som 
viktiga. De träffar biblioteksanvändarna dagligen och ser att olika människor har olika 
behov. 
 
Enligt Andersson & Skot-Hansen (se kap. 3.1) kan deras modell användas för att 
diskutera t.ex. ett lokalbiblioteks profil för att tillgodose de behov som finns i 
lokalsamhället. Det är inte självklart att den profil som det lokala biblioteket har är den 
rätta för de som bor i samhället. Det kan därför vara viktigt för ett lokalbibliotek att 
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med jämna mellanrum göra undersökningar om hur behoven ser ut i det lokala 
samhället för att eventuellt kunna ändra på sin profil om så behövs. Kanske hade 
filialerna i Högsby haft ändå fler besökare om de haft en annan profil, kanske mera 
resurser avseende informationssökning men om det kan man bara spekulera. 
 
Resultatet av intervjuerna stämmer ganska väl överens med det resultat som Audunson 
kom fram till i sin undersökning. Användarna där relaterade i huvudsak bibliotekets 
uppgifter till de mer instrumentella, att låna böcker och media för fritidsbruk. Det 
framkom också där att politikerna betonade kunskapsförmedling som en viktig uppgift 
medan de som arbetade på biblioteken såg alla uppgifterna som viktiga. När det gäller 
äldre och sjuka skiljer sig svaren lite mellan Audunsons undersökning och svaren från 
Högsby. I Högsby var det både låntagare och biblioteksfolk som betonade dessa 
grupper medan det i Audunsons endast var användarna. Det är lite förvånande att 
bibliotekspersonal inte anser att dessa grupper ska prioriteras. En förklaring som 
Audunson anger är att användarna fick välja 4 tjänster medan övriga grupper endast 
fick välja 3. På detta vis blir det ändå svårare att göra en korrekt tolkning av resultatet i 
Audunsons undersökning men han menar att detta faktum inte helt försvarar 
differensen. I Högsbymaterialet talas det väldig mycket om de gamla och sjuka, kanske 
för att befolkningen i Högsby kommun har en väldigt hög medelålder. De som arbetade 
på filialerna, och nu arbetar på huvudbiblioteket i Högsby, träffade ofta de här 
människorna. De vet hur mycket biblioteket betyder för dem och att många av dem har 
betydande svårigheter att ta sig till huvudbiblioteket i Högsby. Många av dessa 
låntagare har man tappat. Politikern talade också om de gamla men hade uppfattningen 
att de gamla kunde ta sig till biblioteket samtidigt som de skulle till vårdcentral och 
apotek eller att hemtjänsten kunde leverera böcker. Men så enkelt är det inte. Gamla 
människor är rädda för att inte lämna böckerna i tid. Det är också dåligt med 
kommunikationerna i Högsby och det är inte säkert att tiderna passar. Man orkar 
kanske inte vara borta från hemmet så länge. Finns det en filial som är öppen 
regelbundet så kan det vara bättre för äldre även om det inte rör sig om så många 
timmar. När det gäller hemtjänstpersonal så tror jag de flesta är medvetna om vilken 
tidspress de arbetar under. Att de dessutom skulle leverera böcker är inte realistiskt, 
anser jag. Det är också en anmärkningsvärd inställning att bibliotekets tjänster till äldre 
endast handlar om leverans av böcker. Bara det faktum att man nått en viss ålder 
betyder inte att man har mindre krav på bibliotekets tjänster än man hade när man var 
yngre. Att politikern i Högsby ville prioritera de studerande tror jag, som jag nämnde 
ovan, är att man vill att de yngre ska stanna kvar i Högsby. Detta är naturligtvis viktigt 
med tanke på den höga medelåldern på befolkningen. Man kan också vända på det och 
resonera så att eftersom det bor så många äldre i kommunen måste också en stor del av 
kommunens och bibliotekets resurser gå till denna grupp. På samma sätt kan man 
resonera så att eftersom Högsby är en kommun där befolkningen är utspridd på väldigt 
stor yta borde man antingen ha flera bibliotek eller en bokbuss. Man bör, enligt min 
mening, inte endast satsa på det som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Det är 
naturligtvis svårt för en kommun med mycket begränsade ekonomiska resurser och det 
är här jag anser att orättvisan och felet till stor del ligger. Det är inte demokratiskt 
försvarbart att de kommuner som har minst skatteintäkter ska ha mindre resurser till 
sina medborgare. Det är, anser jag, i dessa kommuner som behoven av bibliotek är som 
störst. Här finns de resurssvaga som inte har råd att själva bekosta kulturella 
upplevelser såsom böcker, resor mm. De har inte tillgång till Internet i samma 
utsträckning som andra. Särskilt här betyder det lokala biblioteket väldigt mycket för 
livskvalitén. 
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Av intervjumaterialet har framkommit att filialbiblioteken i Högsby fyllde flera behov. 
Den viktigaste uppgiften som filialerna i Högsby kommun hade var att låna ut böcker. 
Emellertid erbjöd filialbiblioteken också en väg för inflyttade människor att ta sig in i 
samhället och lära känna invånarna. Filialerna hade samma huvuduppgifter som jag 
beskrivit ovan, nämligen att vara ett kunskapscentrum, ett kulturcentrum, ett 
informationscentrum och en mötesplats. Dessa behov är svåra att tillgodose när 
filialerna är nedlagda. Böcker kan man låna i Högsby men dit har många av invånarna i 
de olika samhällena ganska lång väg. Det är också oklart huruvida filialbibliotekens roll 
i integrationen av nyinflyttade har ersatts. Samhällsföreningarna är kvar så man kan 
bara hoppas att de blir en möjlig väg för integration.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att filialerna i Högsby, enligt låntagarna, tillgodosåg 
behovet av kunskap, kultur och mötesplats. Enligt filialföreståndarna tillgodosågs även 
behovet av information då all lokal information samt EU-information gick ut till 
filialerna. Människor definierar dock information olika och det är därför svårt att dra 
slutsatser om detta. Med information menar många kanske något mer, t.ex. att det finns 
tillgång till Internet. 
 
Kunskap 
I Audunsons undersökning var de tre grupperna av bibliotekarier, politiker och 
användare eniga om att bibliotekets funktion som kunskapsförmedlare var den 
viktigaste. Inom det professionella fältet fördes debatt om folkbibliotekets betydelse för 
att alla ska ha tillgång till nätbaserat lärande. Denna diskussion når, enligt Audunson, 
inte riktigt ut till politiker och allmänhet. 
 
I Högsby talade politikern väldigt mycket om de studerande: ”en lokal som alla ska 
kunna använda och det är ju väldigt mycket det här med vuxenutbildning och att man 
ska kunna gå till biblioteket och vara där när man studerar, de här som studerar hemma 
och så”. Politikern talade endast om formella studier och menade då att det inte fanns 
tillräcklig kunskap hos personalen som förestod filialerna. Enligt politikerna skulle det, 
efter filialnedläggningarna, satsas extra mycket resurser på huvudbiblioteket. År 2007 
fanns det dock fortfarande endast en anställd bibliotekarie. ”Videncenter” enligt 
Andersson & Skot-Hansens modell innebär att biblioteket erbjuder möjlighet för studier 
och att söka kunskap och information. En låntagare kunde genom egen erfarenhet 
intyga hur viktig filialen varit för henne och hennes familj när de var nyinvandrade och 
skulle lära sig svenska: ”I A finns många invandrare och jag tycker det skulle vara bra 
om man kunde ta dem till biblioteket då lär man sig språket lättare. Det hjälpte mig 
mycket” (A). ”Det är ju många som studerar och läser vidare och många vuxna studerar 
och det var ju många som kom in och beställde fjärrlån där (på filialbiblioteket, min 
anm.) likaväl som här (Hb). Ja, det är många som saknar det, det vet jag”. (x2)  ”Det 
kom in en dam här……hon är tyska och hon ville läsa sagoböcker som hon kunde läsa 
och höra. Hon ville ha både skivorna och böckerna för hon skulle lära sig svenska. Och 
det har gått väldigt bra, hon pratar en bra svenska idag” (YB), ”Biblioteken är en 
vidareutbildning för människor” (YC). ”Den viktigaste uppgiften är att vara där så att 
man kan gå dit. För mig är det viktigast, inte att få information utan att man kan få veta 
saker om världen och att man blir entusiasmerad och inte passiv” (A). ”Där kan man 
låna och prova. Jag och mina barn lånade en fågelbok och lärde fåglarna på svenska”.  
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Kultur 
När det gäller kulturförmedling skiljer sig de intervjuades svar något åt. Politikerns svar 
på bibliotekets uppgift som kulturförmedlare var att hon önskade en sagostund i veckan 
och bokprat för vuxna. De biblioteksanställda betonade bygdehistoria medan låntagarna 
och de som tagit över mer talade om alla bibliotekets resurser som kultur. Låntagarna 
ansåg att även om de bor i glesbygd så har de rätt till kultur ”Det är viktigt, vi ska också 
ha tillgång till kultur” (B). 
 
Jan Hansson,  då rektor på Edboskolan i Tångsund, skriver i artikeln ”Uppleva, leva sig 
in, leva samman” att om man betraktar biblioteket och demokratin så innebär det en 
betraktelse över litteraturen. Enligt Hansson vet vi genom erfarenhet och 
undersökningar att de ungdomar som läser skönlitteratur får bättre betyg i 
naturorienterande ämnen än de som inte läser. ”Förmågan att samtala om, analysera och 
granska hypotetiska frågeställningar och abstrakta fenomen utvecklas genom läsning av 
skönlitteratur (Bibliotek- Mötesplats i tid och rum, 2000). 
 
I funktionen som ”kulturcenter”, enligt Andersson & Skot- Hansens modell, ligger att 
förmedla upplevelser i form av exempelvis utställningar, arrangemang och verkstäder 
men även att ha studierum och möteslokaler till förfogande. Alla intervjukategorierna i 
Audunsons undersökning var eniga om att samhället behöver bibliotekarierna som 
kulturförmedlare. 
 
Mötesplats 
Biblioteket som mötesplats syns som en av de viktigaste funktionerna för 
filialbiblioteken i Högsby. I Audunsons studie var det många som ansåg att biblioteket 
som mötesplats var viktig men de flesta ansåg det inte som den viktigaste uppgiften. 
Jochumsen och Rasmusen kom i sin undersökning till slutsatsen att biblioteket ger en 
känsla av lokal identitet. Detta gällde särskilt de nyinflyttade eller arbetslösa men också 
de som inte har något fritidsintresse i det lokala området. Detta överensstämmer med 
svaren från Högsby : ”Jag tänkte på människorna som kom dit, på alla barnen, 
allmänheten som inte har någon annanstans att gå. Det var ju en träffpunkt” (x3). 
”Biblioteket ska ju vara en mötesplats dit man går. Egentligen tycker jag det skulle vara 
öppet från 8 till 22” (P).”Ett litet filialbibliotek där du bor betyder jättemycket. För det 
finns inte så mycket. Det finns nästan inga samlingsplatser eller mötesplatser” (x2).  
 
”Vi hade flera dagmammor som kom och lånade och de dagmammorna har jag inte sett 
här i Högsby. Det är inte så lätt om du har många barn, då sätter du dig inte på 
bussen”(x3). ”Jag tänkte på människorna som kom dit, på alla barnen, allmänheten som 
inte har någon annanstans att gå. Det var ju en träffpunkt” (x3). YB flyttade permanent 
till samhället för några år sedan och har lärt känna många människor genom att besöka 
biblioteket (YB). Agnes tycker det vore förödande om det inte fanns bibliotek i A. ”Om 
biblioteket inte finns då saknas en bit till och de som inte har bil och inte åker till en 
annan stad för att jobba och som är lite äldre då har de ingenting… då finns ingenstans 
man kan gå till och träffa människor”. 
 
En av ip berättar om det samhälle som hon var filialföreståndare i.  
”Man märkte ju att de gick omkring där i C och träffades lite, där var ett litet torg 
därute. Där satt de och diskuterade. Men kvinnorna, de var ju mycket mer hemma. 
Männen träffades mer och höll sig kanske á jour med vad som hände. Men mammorna 
vet jag att det var många som inte var så långt. Jag tror det är viktigt för dem när de 
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kommer till ett annat land att då är det en människa där som de känner igen. De känner 
inte så många svenskar men då visste de att jag var där, det blev en trygghet. Dit kunde 
de gå och fråga och det är samma person som sitter där” (X2).  Det lokala biblioteket 
kan här bli den ”ram om vardagens sociala liv” som Andersson & Skot-Hansen talar 
om när det gäller funktionen som ”socialcenter”. 
 
Enligt den deliberativa demokratimodellen som beskrivs i kap 3.2 är det viktigt att 
jämlika medborgare har möjlighet att, genom diskussion och samtal, bidra till 
opinionsbildningen. När det gäller den politiska aspekten av civilsamhället menar Skot-
Hansen att folkbiblioteken här kan spela en viktig roll som debattforum. Folkbiblioteket 
respekterar olikheter mellan människor, vilket är en förutsättning för att det ska uppstå 
dialog, debatt och kritisk reflektion och fungerar därför utmärkt som en mötesplats för 
diskussion. Dessa synpunkter framkom också i Högsbyundersökningen: ”Sen också 
som en samlingsplats, en demokratisk diskussion alltså diskussioner om samhälle och 
styrande förekom ju hela tiden där. Det var ju alltid mycket om vad som hade hänt, ja 
som ett diskussionsforum kan man säga. Ja, och så är det väl det här ur 
rättvisesynpunkt”. Skot-Hansen betonar diskussionen mellan medborgarna och därför 
kan man relatera hennes analys av civilsamhället  till den deliberativa 
demokratimodellen (Skot-Hansen i Audunson 2001, s.58).  
 
Information 
Bibliotekets funktion som ”Informationscenter” är enligt Andersson & Skot-Hansen att 
tillhandahålla samhällsinformation såväl som biblioteksinformation. 
De f.d. filialföreståndarna i föreliggande undersökning tar upp 
informationsförmedlingen som en viktig del i bibliotekens uppgifter. All information 
som fanns på huvudbiblioteket gick ut till filialerna. Det var från lokal information till 
EU-information. Några intervjupersoner i Högsby uttryckte att många invånare missade 
samhällsinformation efter att filialerna stängde: ”Vi hade ju kallelser till de här mötena 
härinne och protokoll ifrån mötena. Nu ligger ju mycket utav det på Internet så man har 
ju tillgång till dem om man har Internet. Men det är å andra sidan inte alla som har 
Internet och inte alla som kan behärska en dator heller…”(X1).  
 
I Demokratiutredningens slutbetänkande år 2000 betonar man vikten av e-demokrati. I 
propositionen Demokrati för det nya seklet skrev regeringen att det i framtiden kom att 
vara viktigt för medborgarna att via Internet söka information och att föra en dialog 
med de förtroendevalda (se kap. 3.5). Nu fanns det inte Internet i de nu nedlagda 
filialerna i Högsby men alternativet till nedläggning av filialer kanske kan vara att 
utöka verksamheten. Om nu regeringen anser att det är viktigt att medborgarna kan få 
information och föra en dialog via Internet med de förtroendevalda så måste man också 
ta ansvar för att det kan bli en realitet för alla medborgare. Det är inte så att alla familjer 
har en egen dator och i många familjer är man många som ska samsas om en dator. Det 
anses numera också självklart att betala sina räkningar över Internet. Då kan det, enligt 
min mening, vara på sin plats att de styrande ser till att alla har en möjlighet, dels att få 
tillgång till en dator och dels att få kunskaperna som behövs för att använda en. Det är 
inte moraliskt försvarbart, anser jag, att ta service ifrån människor utan att ge något 
annat i stället.  
 
I Folkebibliotekenes roll i en digital framtid: Publikums, politikernes och 
bibliotekarenes bilder skriver Ragnar Andreas Audunson om vad biblioteken kan bidra 
med när det gäller IT och demokrati (se kap. 3.5).  
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Den kommun jag har undersökt är stor till ytan. De som bor i Högsby, där 
kommunbiblioteket ligger, har mycket fördelar och en helt annan möjlighet att få 
information än de som bor i kringliggande orter där vissa har över fyra mil till 
biblioteket. Några intervjupersoner i Högsby uttryckte att många invånare missade 
samhällsinformation efter att filialerna stängde: ”vi hade ju kallelser till de här mötena 
härinne och protokoll ifrån mötena. Nu ligger ju mycket utav det på Internet så man har 
ju tillgång till dem om man har Internet. Men det är å andra sidan inte alla som har 
Internet och inte alla som kan behärska en dator heller. Sen också som en 
samlingsplats, en demokratisk diskussion alltså diskussioner om samhälle och styrande 
förekom ju hela tiden där. Det var ju alltid mycket om vad som hade hänt, ja som ett 
diskussionsforum kan man säga” 
 
Den intervjuade Politikern i Högsby ansåg att informationsförmedling var en viktig 
uppgift för biblioteket. ”Det ska naturligtvis finnas. All kommuninformation ska finnas 
på biblioteket. Mycket är nätbaserat och det är inte alla som har datorer hemma”. ”Min 
dröm är att ha ett levande bibliotek här i Högsby 9-22. Och för invandrare att kunna gå 
och få information och kunna läsa tidningar på sitt eget språk”. 
När det gäller information menar YA att de som inte har dator hemma måste åka ända 
till Högsby. Men från tex Fagerhult är det tre mil till Högsby ändå mer om det är i de 
övre byarna där och YA gissar att om man inte har bil så avstår man.(YA) 
Huvudbiblioteket i Högsby skickade ut information till filialerna. ”Så de missar ju en 
del det gör de ju”. (X3)”Man kunde ju få kommunal information, EU-information”. 
(X1) 
 
Jochumsen och Rasmussen säger att brukarna av biblioteket i deras undersökning har 
svårt att skilja mellan att tillägna sig vetande och att inhämta information (s. 38 Gör 
biblioteket en forskel?). Detta, tror jag, också gäller låntagarna i min undersökning och 
att detta är orsaken till att låntagarna inte nämner uppgiften som 
informationsförmedlare. 
 
I Audunsons undersökning är alla tre grupperna är eniga om att bibliotekarierna behövs 
som informationsnavigatörer.  
 
Något som framträder ganska klart utifrån undersökningen i Högsby är, enligt min 
mening, är att de som arbetar/arbetade på biblioteket tydligast ser alla fyra uppgifterna 
som viktiga och även vilken betydelse de har för demokratin. Bibliotekarierna är väl 
förankrade i verkligheten och är medvetna om låntagarnas behov och efterfrågan. 
Låntagarna i sin tur verkar inte vara omedelbart medvetna om vad de kan efterfråga. De 
lever dock med i samhällsutvecklingen och efterfrågar därför, medvetet eller 
omedvetet, det som finns i deras omvärld exempelvis olika medier (böcker, cd, filmer 
etc.) och tillgång till Internet. Många låntagare kanske inte tänker på att de kan 
efterfråga vissa tjänster eller produkter på biblioteket.  Ett exempel kan vara någon som 
kommer från ett annat land där man inte är van vid bibliotek överhuvudtaget. Då har 
man inga förväntningar och det är inte troligt att man efterfrågar så mycket. Samma sak 
är det för dem som kommer från en miljö där det inte funnits böcker hemma och där 
man inte har använt sig av bibliotek. Då har man kanske uppfattningen att bibliotek 
endast är ett ställe där man lånar böcker. Jag tror att biblioteken måste ställa produkter 
och tjänster till förfogande och sedan marknadsföra dessa så att alla blir medvetna om 
vad som finns att tillgå. När det gäller styrande politiker har jag bla genom 
kommunprotokoll och medier fått den uppfattning att de inte har så mycket visioner 



 52 

utan ser biblioteksfrågan mer ur ett krasst ekonomiskt perspektiv. Låntagare och 
bibliotekspersonal ser inte så mycket på den ekonomiska aspekten, vilket inte är 
förvånande. De har inget ekonomiskt ansvar och vill naturligtvis bevaka sina intressen. 
Politikerna i Audunsons undersökning, liksom politikern i föreliggande studie betonade 
bibliotekets uppgift som kunskapsförmedlare. En möjlig orsak kan vara att detta 
genererar mer pengar till kommunen än att satsa på exempelvis kultur.  

7.2. Hur kan behoven tillgodoses utan filialerna? 
 
Omkring en tredjedel av biblioteksfilialerna i Sverige har försvunnit de senast 25 åren. 
Även bokbussarna har minskat i antal. Av statistiken framgår också att 
biblioteksbesöken/år är minst i de fattiga kommunerna om man inte har många filialer 
(se kap. 4.4). Här finns många resurssvaga människor som inte kan bidra med 
skattepengar på samma sätt som i de rika kommunerna. Då får man förmoda att många 
av dessa kanske inte har tillgång till datorer och Internet i samma utsträckning som i 
rikare kommuner och att de behöver mer hjälp att söka information än mer välutbildade 
och ekonomiskt resursstarka medborgare. 
 
Sveriges bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 1997 som en följd av att regeringen 
önskade stärka vissa principer inom biblioteksväsendet. Här ingick rätten till avgiftsfria 
boklån och att varje kommun skulle ha ett folkbibliotek. Således står det i § 2 i 
Bibliotekslagen (SOU 1996): ” 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”. 
 
Är folkbiblioteken viktiga och om så är fallet varför ser det så olika ut i kommunerna 
runt om i landet? Och om de inte är viktiga varför finns det då flera bibliotek i samma 
kommun när man i bibliotekslagen kan läsa att det i varje kommun bara finnas krav på 
ett folkbibliotek? För den del av befolkningen som inte har så stor möjlighet att lätt ta 
sig till folkbiblioteket i sin kommun förlorar bibliotekslagen lite av sin betydelse. 
Antalet filialer till huvudbiblioteket är inte relaterat varken till hur stor yta kommunen 
har eller till hur stor befolkningen är i kommunen. Det borde det vara, enligt min 
mening. Anledningen att det ser så olika ut i kommunerna kan dels bero på 
kommunernas ekonomi och dels på hur kommunpolitikerna ser på betydelsen av 
bibliotek. Kanske är detta en fråga som skulle styras högre uppifrån. Det är så lätt att 
dra ner på kultur eftersom det inte omedelbart får så allvarliga konsekvenser. 
 
Som framgår av statistiken kan man få uppfattningen att biblioteksverksamheten i 
Högsby för en tynande tillvaro. Allt har minskat. Det finns nu bara ett huvudbibliotek. 
Ingen filial, ingen bokbuss och inget skolbibliotek. Det var sagt att man skulle satsa 
mer på huvudbiblioteket. Öppethållandet på huvudbiblioteket ökade med 15 
timmar/vecka från 2004 till 2005 (då de tre sista filialerna lades ner) men totalt 
minskade öppethållandet med 8 timmar/vecka från 2004 till 2005 och 2007 ligger det 
på samma antal timmar.  Även personalen drog man ned på från 2.3 år 2004 till 1,8 år 
2005. År 2007 är man uppe i 2,9. 
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Enligt Bourdieu (1995) har människor olika stort kulturellt kapital. Bourdieu menar att 
man i sitt val av livsstil är påverkad av sin placering i den sociala strukturen och att 
utbildningsnivå och inkomstförhållanden har ett samband med bruket av folkbibliotek. 
Biblioteken skall ge människor möjlighet att skaffa sig kulturellt kapital men storleken 
på det kulturella kapitalet som människor har skall inte vara en förutsättning för att 
bruka biblioteket (Rasmussen og Jochumsen, 2000 i Audunson 2001 s.188). Enligt 
Bourdieus teori blir det verkligen ett dilemma för fattiga kommuner. De kommuner 
som har lägst skatteintäkter är de, kan man tänka sig, som har stort behov av att 
människorna har tillgång till ett bibliotek så att det kan öka sitt kulturella kapital.  
Andersen & Skot-Hansen anser det viktigt ur demokratisk synvinkel att biblioteket 
ligger i den stadsdel, eller den kommundel, där man bor (1994). I Högsby har vissa 
människor, däribland barn och ungdomar över 4 mil till biblioteket. Som nämndes 
tidigare i kapitel 5 är Högsby den näst fattigaste kommunen i Sverige och även den 
kommun där barnfattigdomen ökar mest. År 2004 var barnfattigdomen i Högsby 20 % 
(se kap 5 sid. 37). Är det rimligt att invånarna i de fattiga kommunerna ska ha sämre 
service än andra? Vad gör man då när kommunerna inte har de pengar som krävs för att 
människorna ska få sina behov av kunskap, kultur och information tillgodosedda, det 
som är självklart för folk i rikare kommuner? Borde staten gå in och ta ett ansvar så att 
det inte ska handla om att bo i rätt kommun för att få sina rättigheter tillgodosedda? För 
att jämna ut klyftorna vad avser det kulturella kapitalet borde, enligt min mening, de 
fattiga kommunerna få någon form av statligt bidrag. Kanske borde staten inte delegera 
detta ansvar till kommunerna. 
 
Dagens samhälle är uppbyggt på det sättet att man, i stort sett, förutsätter att människor 
har tillgång till Internet. Eftersom det i realiteten inte förhåller sig så är det viktigt att 
det finns ställen på sådant avstånd att alla kan ha tillgång till Internet. Det är också 
många människor, både yngre, medelålders och äldre som inte behärskar Internet utan 
behöver hjälp att använda sig av det. Det är här biblioteken kommer in som viktiga 
aktörer, anser jag. I tider med lågkonjunktur som innebär mycket arbetslöshet och 
därmed dålig ekonomi för den enskilde är det än viktigare att tillgodose dessa 
medborgare med den sociala mötesplats, information-, kultur- och kunskapsbank som 
ett bibliotek innebär. 
 
Av ovanstående kan man också dra slutsatsen att det inte är tillräckligt med filialer som 
endast har tillgång till tryckta böcker utan alla bibliotek bör följa med i 
samhällsutvecklingen och förnya sig. I en liten filial räcker det kanske med en dator 
samt personal som kan vara behjälplig vid användandet.  
  
Kan kommunerna lägga ner biblioteksfilialer och samtidigt följa § 2 i Bibliotekslagen?  
 
Rent teoretiskt kan man naturligtvis säga att om det finns ett bibliotek i kommunen, 
oavsett kommunens storlek, så står det öppet för alla och alla har tillgång till dess 
resurser. Moraliskt anser jag inte det är självklart att en kommun följer Bibliotekslagen 
om den har ett bibliotek. Följande är ett utdrag från Unescos folkbiblioteksmanifest 
1994 (se kap 3.2): 
 
”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga 
värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att 
utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. 
Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod 
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utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och 
information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning 
för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling 
för den enskilde och för olika grupper i samhället”. 
 
I manifestet står vidare att folkbiblioteket ska göra all kunskap och information 
lättillgänglig för alla oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller 
samhällsklass. Manifestet räknar upp 12 uppgifter som folkbiblioteket har och punkt 9 
är att ”Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation”. 
För att förverkliga manifestet uppmanar unesco att beslutsfattare på alla nivåer ska 
verka för att principerna som formulerats i manifestet omsätts i handling. IFLA 
(International Federation of Library Associations and Institutions) har varit med och 
utformat manifestet. 
 
Vem är det tänkt att folkbiblioteken ska vara till för? ”A democratic institution, 
operated by the people for the people” (Unesco). I Unescos manifest heter det “all 
members of community, regardless of occupation, creed, class or race”. Det är viktigt 
att de som styr folkbiblioteken verkligen ser till så att alla medborgare har tillgång till 
bibliotekets tjänster och inte bara de som bor centralt. Detta med hjälp av tex filialer. 
(Hjelmqvist, Bengt, 1993 s. 20).    
 
Varför läggs så många filialer ned?  Av undersökningen har jag fått uppfattningen att 
det endast är ekonomiska orsaker till nedläggningarna. Min undersökning tyder på att 
en betydande andel av befolkningen i Högsby kommun kommer att få mer än en mil till 
närmaste bibliotek och för vissa kommuninvånare blir avståndet cirka fyra mil. Frågan i 
rubriken kan jag bara delvis ge ett svar på. De gamla som inte kan ta sig till biblioteket 
bör kunna få böcker hem med ”Boken kommer”. De förlorar en mötesplats. En del 
människor kommer på något sätt att ta sig till biblioteket i Högsby. Där kommer de att 
få tillgång till fler resurser än de hade i filialen. I de tre orterna finns 
samhällsföreningarna som kanske kan fungera som mötesplats. Detta är en bild av hur 
det kan bli i Högsby.  
 

7.3. Avslutande diskussion 
 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka vad filialbiblioteken betyder för sina 
användare. Som studieobjekt valde jag Högsby kommun där alla filialerna är nedlagda. 
Undersökningen är kvalitativ och består av intervjuer av låntagare, politier och 
fackfolk. Frågeställningarna har relaterats till tidigare forskning och teorier kring 
folkbibliotek och dess uppgifter, filialbibliotek och demokrati. 
 
Av intervjumaterialet från Högsby har framkommit att filialerna i Högsby bidrog till att 
tillgodose användarnas behov av kultur, kunskap och information samt att vara en 
mötesplats.  
Från resultatet av intervjuerna går det naturligtvis inte att göra generella slutsatser men 
tillsammans med den tidigare forskning som finns i ämnet anser jag det står klart att 
filialbiblioteken, i varierande grad, tillgodoser behovet av kunskap, kultur, information 
och att vara en mötesplats.  
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Hur de fd användarna till de nedlagda filialerna i Högsby ska tillgodose dessa behov nu 
återstår att se. Några kommer att ta sig till biblioteket i Högsby. Äldre och 
handikappade kommer kanske att få hem böcker. Många filialnedläggningar sker i de 
fattiga kommunerna där det är som mest behov av dem. Många människor har inte 
möjlighet att ta sig till något bibliotek. Av dessa tillhör många de sk svaga grupperna, 
arbetslösa, sjukskrivna och invandrare. Ett alternativ är kanske att staten skulle 
finansiera biblioteken och att kommunerna fick pengar i relation till invånarantal. Det 
hade blivit en mer jämn fördelning och mer demokratiskt, enligt min mening. Det finns 
ytterligare frågor som det skulle vara intressant att få svar på. Vilken tillgång har 
invandrare – som ofta kommer till små orter -  till ett bibliotek? Hur aktiva är 
biblioteken själva när det gäller att nå ut till alla medborgare? Det skulle också vara 
intressant med en fortsatt studie i Högsby, kanske med titeln ”Hur gick det se’n?” 
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8. Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka filialbibliotekens betydelse för sina 
användare.  
 
Som grund för studien ligger intervjuer med tio personer i Högsby kommun, där alla 
filialerna är nedlagda. Dessa tio personer var låntagare, fd filialföreståndare, de som tog 
över verksamheterna samt en politiker. Som redskap för att utvärdera resultatet har jag 
bla använt mig av Skot-Hansens analysmodell avseende lokalbibliotek. De olika 
uppgifterna Skot-Hansen berör är kultur, kunskap, information och den sociala 
uppgiften som jag likställt med mötesplats. Modellen kan användas för att ta reda på 
vilken profil lokalbiblioteket har och resultaten diskuteras i relation till de uppgifter 
som biblioteken har att uppfylla enligt bibliotekslagen.  
 
Som grunder i studien har jag också använt mig av Audunsons undersökning 
”Folkbibliotekens roll i en digital framtid” där intervjuer av användare, politiker och 
bibliotekarier gav information om hur dessa grupper ser på bibliotekens uppgifter i 
dagens och morgondagens samhälle. Vidare har jag använt mig av kommunprotokoll 
för att följa beslutsprocessen som föregick nedläggningen av filialerna i Högsby 
kommun. För att få en bild av hur utvecklingen sett ut i Sverige och i Högsby när det 
gäller filialbibliotek har jag, vidare, använt mig av statistik från SCB och Kulturrådet.  
 
Undersökningen tyder på att betydelsen av filialbibliotek kan variera starkt från person 
till person beroende på vilka behov man har. Något som alla ansåg viktigt var 
bibliotekets uppgift som kunskapsförmedlare. Låntagarna nämnde inte uppgiften som 
informationsförmedlare vilket jag tolkat som att många inte tänker på att de söker 
information när de lånar böcker eller läser tidningar. Att biblioteken inte sågs som 
informationsförmedlare skulle också kunna hänga samman med att de filialer som var 
aktuella inte hade Internet-uppkoppling, något som allra tydligast förknippas med 
information. För låntagarna var mötesplatsen viktigast samt att man kan låna böcker. 
Politikern betonade informations- och kunskapsuppgiften.  Filialföreståndare och 
frivilliga biblioteksarbetande betonade alla uppgifterna. De olika profilerna som 
kommer fram enligt Skot-Hansens modell skiljer sig beroende på intervjugrupp. Detta 
är inte förvånande då man beaktar de olika personernas skilda referensramar.  De som 
arbetar på bibliotek anser naturligt nog att alla uppgifter är viktiga. Politikern betonar 
information och kunskap vilket är betydelsefullt med tanke på de många unga 
studerande som man vill ha kvar i kommunen. Låntagarna talar om böcker och 
mötesplats då detta var vad filialerna tydligast erbjöd.  
 
Den viktigaste uppgiften för filialerna i Högsby var att låna ut böcker och vara en 
mötesplats. Det framgick klart att filialerna var viktiga för de nyinflyttade då de erbjöd 
både en väg att lära känna andra samt ett sätt att få kunskap om den nya platsen och 
också i många fall det nya språket.  
 
Hur dessa behov ska tillgodoses utan filialerna återstår att se. En del kommer 
förmodligen att ta sig in till biblioteket i Högsby men det återstår många som inte har 
möjlighet att ta sig, i många fall flera mil, till biblioteket. I dessa grupper ingår äldre 
som inte har bil, barn som inte kan åka själva osv. Samhällsföreningarna finns, och 
förhoppningen är att de tar hand om de inflyttade så att de lär känna människorna i sitt 
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samhälle. Att tre betydelsefulla lokala mötesplatser har försvunnit är emellertid ett 
faktum. 
 
I Demokratiutredningens slutbetänkande betonas vikten av e-demokrati. Enligt den 
deliberativa demokratimodellen är det viktigt att medborgarna kan vara delaktiga i den 
politiska debatten. De ska via Internet kunna debattera, informera sig om samhället och 
ha kontakt med politikerna. Internet är ett viktigt redskap och alla har inte egna datorer.  
 
Enligt den deliberativa demokratimodellen är det bland annat viktigt att träffa 
människor med olika uppfattningar och att det finns möjlighet att diskutera, reflektera 
och argumentera för och emot olika ståndpunkter. Lokalbiblioteken är idealiska 
mötesplatser då de är neutrala, gratis och då alla kategorier av människor är välkomna 
dit. Där har man möjlighet att möta, samtala och lära känna människorna i sin närhet 
och det kan förväntas leda till större förståelse människor emellan. I min studie har 
också framkommit uppfattningen att läsning av skönlitteratur främjar den empatiska 
förmågan.  
 
Resultaten i föreliggande studie indikerar att filialbiblioteken har en stor uppgift att 
fylla när det gäller människors tillgång till kunskap, kultur, information och inte minst 
en mötesplats. Frågan är om de ekonomiska besparingar man gör vid nedläggning av 
biblioteksfilialer uppväger den försämrade service och livskvalitet som många 
människor får.  
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Bilaga 1. Intervjuguider 
 
 

Intervjuguide som avser användarna 
 
Kön, ålder, civilstånd, utbildning, yrke, om de jobbar heltid eller deltid, om de har barn 
och hur många, intressen. 
 
Varför de går/gick till biblioteket, hur ofta, vad de gjorde/gör på biblioteket (mer i 
detalj), vad de tyckte/tycker om biblioteksmiljön (lokaler, personal, service, öppettider 
mm). 
 
Vad har biblioteket för aktiviteter och arrangemang? 
 
Vad var/är viktigast med biblioteket? 
 
Berätta om hur det var när kommunen lade ned biblioteket/hur kändes det. 
 
Får du böcker och information från annat håll? 
 
Hur långt är det nu till huvudbiblioteket? 
 
Hur gick det till när ni tog över verksamheten (i den kommun där användarna tog 
över)? 
 
Är det något som blivit bättre? 
Saknar du något? 
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Intervjuguide avseende filialföreståndarna samt de ideella 
verksamhetspersonerna 

 
Hur reagerade du när du fick reda på att filialen skulle läggas ned? 
 
Hur märktes reaktionerna bland låntagarna? 
 
Kan du beskriva processen; nedläggningen och övertagandet av verksamheten? 
 
Vilka problem har funnits? 
 
Hur får ni resurser och vad har ni för resurser, materiella och personella? 
 
Vad är skillnaden då och nu avseende servicen? 
 
Är det något som blivit bättre? 
 
Saknar ni något? 
 
Varför tog ni över? 
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Intervjuguide avseende politiker 

 
Vad var det som gjorde att ni beslutade att lägga ned filialerna? 
 
Kan du beskriva processen? 
 
Vilka uppgifter/funktioner har ett folkbibliotek? 
 
Vad tror du ett bibliotek betyder för människor? 
 
Har servicen på Högsby kommunbibliotek ökat? Har de fått mer resurser? Hur mycket? 
 
Hur klarar kommunen att ge biblioteksservice åt tex handikappade, synskadade och 
gamla som bor i Ruda, Fågelfors och Fagerhult? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


