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Abstract:                           The purpose of this thesis is to investigate the small public 

libraries' prerequisites for working in their local communities 
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Furthermore, this thesis, a survey via qualitative interviews 

with six librarians working on small public libraries, will try 

to answer the questions: How do the informants view the 

physical role of the small public libraries in relation to what 

they contribute to the local community? Can threats be 

identified for the small public libraries' opportunities to 

operate according to law and expectations? How does the 

possibility for small public libraries in rural areas look to 

contribute to the local community through work with 

participation? The concepts of participation, social capital 

and Public Value are used together with previous research in 

the analysis of empirical data. The previous research 

examines the requirements and expectations of public 

libraries. Finally, the concept of social sustainability is also 

used to investigate whether the small public libraries where 

interviews were conducted contribute to social sustainability 

for the local community. The study concludes that this is the 

case. At the same time, factors are identified that can 

influence the possibilities of small public libraries to 

prioritize sustainability. 
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1 Inledning 

Första dagen på bibliotekarieutbildningen, en presentation av olika roller en bibliotekarie kan 

ha. Där framme står en kvinna som arbetat som folkbibliotekarie. Hennes berättelser gör att 

jag känner ända ner i cellerna att, det här vill jag! Sen fick vi läsa mängder av forskning om 

bibliotekets roll i ett, just nu väldigt föränderligt samhälle. Det fick mig att undra om jag 

hoppat på ett sjunkande skepp, det verkade så desperat. Hur ska vi överleva? Utbildade jag 

mig i ett yrke som kommer att försvinna i och med att informationssamhällets utveckling i 

rasande fart rullar på som en boll av kramsnö i nedförsbacke? 

 

Efter några år på utbildningen började jag arbeta på ett litet folkbibliotek och kunde se 

problemen från insidan. Vi är en liten arbetsstyrka som ska ”hänga med” och utveckla, 

anpassa verksamhet efter användares nya behov och samtidigt ska vi tillhandahålla det som 

ett bibliotek traditionellt erbjuder. Statistiken för besök och lån av fysiska media sjunker i 

takt med att vi undervisar låntagare i hur man gör för att lyssna på ljudböcker i mobilen. 

Samtidigt är det så många av ”våra” användare som berömmer, talar om hur viktigt 

biblioteket är och som använder det till annat än att låna böcker. Folkbiblioteket är en plats 

och en funktion i lokalsamhället som bidrar till ett gott liv. Vilka aspekter av folkbiblioteket 

är viktiga att upprätthålla, bevara och skydda om man vill behålla det goda livet, det som är 

hållbart i längden? 

1.1 Folkbiblioteken: en bakgrund  

Anders Frenander är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap på högskolan i Borås, 

(2012). Han beskriver hur folkbiblioteken i Sverige byggdes upp och utvecklades i takt med 

att samhället demokratiserades. Arbetarrörelsen var en drivande faktor, eftersom det där 

fanns en stor vilja till utbildning. Men det fanns också internationella förebilder och en vilja 

från den borgerliga sidan att utveckla folkbiblioteken. Det som kan tyckas självklart nu, att 

varje kommun ska ha ett folkbibliotek, blev inte verklighet förrän på 70-talet efter 

kommunreformeringen. Kommunerna hade då också mycket pengar och folkbiblioteken 

blomstrade. 

  

Katarina Michnik (2018) är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap på högskolan i 

Borås. Joacim Hansson (2015) forskar i samma ämne, men på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Följande sammanfattning bygger på deras respektive forskning. 

 

När samhället förändras så förändras också krav och förväntningar på folkbiblioteken, som 

har varit och är organisationer som förändras i förhållande till samhällets förväntningar. 

Under 1900-talets två sista decennier infördes New Public Management i kommunerna, ett 

målstyrt sätt att driva offentliga organisationer så som man driver företag. Det innebar bland 

annat att man lade in nya, kvantitativa värderingar i folkbibliotekens verksamhet genom att 

mäta utlåning och besök. Ungefär samtidigt kom också ekonomiska kriser, som gjorde att 

kommunerna började skära ned. Det ledde till en bibliotekslag som kom till för att skydda 

folkbiblioteken och de kostnadsfria lånen. Nu, i vår samtid, har internet gjort information och 

media tillgängligt i stort sett överallt och det påverkar och utmanar naturligtvis 

folkbiblioteken i hög grad. Folkbibliotekens traditionella uppgifter, som varit att 

tillhandahålla fysiska media, är inte längre lika självklar eftersom en fysisk plats inte behövs 

på samma sätt som förr för att låna. De fysiska besöken och de fysiska lånen minskar, men 

folkbiblioteken anpassar sig och hittar nya behov av sina tjänster hos användare. Besökare 

kommer nu till biblioteken för att uppleva och lära och personal undervisar om IT och 
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internet. Det forskas också mycket för att hitta nya sätt att se på bibliotekens funktion i 

samhället till exempel där man ser dem som sociala arenor och mötesplatser.   

 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) säger bland annat att varje kommun ska ha folkbibliotek som 

ska vara tillgängligt för alla, anpassat till användarnas behov och verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

2 Problemformulering 

Samhället förändras och folkbiblioteken förändras med samhället, naturligtvis. Men på små 

orter, som har små folkbibliotek, hur ser det ut där? Med samtidens ständiga besparingar så 

slimmas kommunala organisationer. Bibliotekslagen säger bara att varje kommun ska ha ett 

folkbibliotek. Där står ingenting om kvalitét eller storlek. Och då är det ingen orimlig tanke, 

nu när bibliotekens fysiska bestånd av media har fått konkurrens av digitala bestånd av 

media, att kommuner väljer att skära ner i biblioteksverksamheten.   

 

Hur ser det ut i de små kommunernas biblioteksverklighet och biblioteksverksamhet? Har 

man möjlighet att nå upp till det föränderliga samhällets förväntningar och krav? Vilken 

betydelse har det lilla biblioteket för lokalsamhället? 

3 Syfte   

Syftet är att belysa de små bibliotekens förutsättningar att verka i sina lokalsamhällen i 

förhållande till de utmaningar samtiden ger dem. Också att försöka se om dessa 

förutsättningar möjliggör eller utmanar val som kan ses som hållbara för lokalsamhället i ett 

längre tidsperspektiv. Det görs genom att intervjua personal på små folkbibliotek om hur de 

ser på och upplever sin verksamhet på respektive arbetsplatser.   

4 Frågeställningar 

• Hur ser personal på små folkbibliotek på bibliotekets fysiska roll i förhållande till dess bidrag 

till lokalsamhället? (Folkbiblioteket som plats, hur den används och det fysiska bibliotekets 

funktioner.) 

 

• Kan hot identifieras när det gäller vilka förutsättningar små folkbibliotek har, att i sin 

verksamhet nå upp till bibliotekslag och personalens egna förväntningar och krav? 

 

• Hur ser möjligheten ut för små folkbibliotek på landsbygden att bidra till lokalsamhället 

genom arbete med delaktighet?  
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5 Tidigare forskning och teori 

Den tidigare forskning och teori som belyses i undersökningen tar upp olika aspekter av vad 

som påverkat och kan påverka hur folkbibliotekens utbud och verksamheter ser ut. Olika sätt 

att se på hur det fysiska bibliotekets verksamhet kan bidra till lokalsamhället belyses också. 

Här nedan följer en kort presentation av folkbibliotekens framväxt i relation till staten samt 

lagstiftning.  

5.1 Folkbibliotekets uppgift 

Frenander (2012) beskriver hur olika samhällsgrupper, från både höger och vänster, var 

bidragande när staten 1912 inrättade de första folkbibliotekskonsulenterna. Dessa hade till 

uppgift att vägleda i hur ett bibliotek skulle drivas och att tala om vilka böcker ett bibliotek 

skulle ha. Under den svenska folkhemsperioden, som brukar anses ha varat från 30-talet fram 

till 70-talet, ville man i början stimulera kommunerna utan att tvinga dem, så man gav statliga 

bidrag för folkbibliotek. Biblioteken ansågs viktiga av demokratiska skäl, för fortbildning och 

underhållning (där man kunde påverka utbudet till det som ansågs vara fin kultur) men det 

var inte förrän 1974, när antalet kommuner krympt från ca 2500 till 278 genom en stor 

reformering, som det fanns möjlighet till ett bibliotek i varje kommun.  Nu ville staten att 

biblioteken skulle vara kommunala angelägenheter och man tog därför bort de statliga stöden. 

Det gick bra eftersom de nya kommunerna hade fått mycket pengar genom 

skatteutjämningsreformen.  

 

På 70-talet blev alltså folkbiblioteken starka och en central plats i de lokala kulturliven. Man 

började med uppsökande verksamhet som bokbussar och arbetsplatsbibliotek.  

När 80-talets högervindar kom, var biblioteken fortfarande viktiga för bildning, kultur och 

demokrati, men bildningsfunktionen var inte längre lika dominerande. Ett nytt synsätt 

utvecklades i samhället när det gällde värderingen av kultur som också förändrade synen på 

litteratur. Det som förr hade setts som ”sämre” i förhållande till finkulturen var nu godkänt, 

även på biblioteken. Det kollektiva ersattes av det individuella, och man hade frihet att välja. 

  

På 90-talet infördes, som nämnts tidigare, New Public Management i kommunerna. Det blev 

också ekonomiska kriser i samhället och kommunerna tvingades samtidigt till nedskärningar 

och folkbiblioteken var hotade. Som en följd därav kom1996 den första folkbibliotekslagen 

som slog fast, att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att man avgiftsfritt ska kunna 

låna böcker. I lagen stod ingenting om storlek eller kvalitet på biblioteket. Det gör det heller 

inte i nuvarande lag som kom 2014. (Frenander, 2012; Michnik, 2018; Hansson, 2015)  

 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) som är en ramlag (den fastställer principer så som 

socialtjänstlagen, men definierar inte vad ett folkbibliotek är) säger bland annat att varje 

kommun ska ha folkbibliotek som ska vara tillgängligt för alla, anpassat till användarnas 

behov och verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Folkbiblioteket ska ge särskild uppmärksamhet 

till vissa grupper: personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer 

med annat modersmål än svenska samt barn och unga. Förutom de traditionella bitarna med 

att tillhandahålla media och främja läsning ska också folkbiblioteket verka för att öka 

kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 

delaktighet i kulturlivet.  
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Unescos folkbibliotekmanifest (1995) beskriver ungefär samma sak som bibliotekslagen. Där 

finns begrepp som: frihet, välfärd, demokrati, utbildning, kunskap, livslångt lärande, kultur, 

information, fred, andlig utveckling och lokalt kunskapscentrum. De svenska folkbibliotekens 

inriktning, att ge människor goda livsvillkor, är alltså ingen isolerad företeelse.   

 

Det är inte bara staten och lagen som styr vad ett folkbibliotek ska göra, bibliotek är 

organisationer. Vad det kan innebära i förhållande till hur bibliotek ska verka förklaras här.  

5.2 Krav och förväntningar på folkbiblioteken  

Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik, som båda är forskare vid universitetet i Agder, Norge, 

institutionen för ledarskap och statsvetenskap, har skrivit boken Hur moderna organisationer 

fungerar (2014). De definierar organisation som: ”ett socialt system som är medvetet 

konstruerat för att lösa särskilda uppgifter och uppnå bestämda mål” (s.13).Alla 

organisationer är beroende av sin omvärld, med omvärld menar Jacobsen & Thorsvik alla de 

förhållanden utanför organisationen som kan komma att ha effekt på dess effektivitet och 

legitimitet. Det här skapar osäkerhet, eftersom man oftast inte har all information om 

omvärlden som behövs för att fatta beslut. 

 

Samhället blir alltmer dynamiskt och en organisation måste därför hela tiden analysera och 

komma fram till hur olika förändringar påverkar och utifrån analysen planera och verkställa 

nya sätt att arbeta för att klara de kommande utmaningarna.  Alla organisationer står 

dessutom under ett tryck av värderingar, normer och förväntningar från omvärlden, som har 

betydelse för hur den uppfattas och om den agerar lämpligt. Uppfattningen påverkar 

organisationens legitimitet.  

 

Legitimitet handlar alltså om att omgivningen och organisationerna själva uppfattar att 

organisationen gör det som är lämpligt, inte om hur den fungerar. Organisationer måste 

uppfattas som legitima för att överleva. Man försöker därför ta hänsyn till externa normer och 

värderingar i målformuleringar och i hur man organiserar verksamhet, man undviker att bli 

ifrågasatt eller att framstå som avvikande  

 

Organisationer som befinner sig inom samma institutionella omvärld befinner sig under 

samma tryck från omvärlden om vad som uppfattas som ett riktigt sätt att organisera sin 

verksamhet. De utvecklar gemensamma åsikter om vad som är lämpligt och efterliknar 

varandra, organiserar som man brukar organisera, istället för att organisera för uppgiften. En 

skola kanske organiserar undervisningen på samma sätt i alla klasser för att det är så man 

brukar göra, istället för att anpassa organisationen utifrån de olika behoven i klasserna. 

 

Det Jacobsen & Thorsvik beskriver skulle kunna innebära att ett folkbibliotek organiserar sin 

verksamhet så som folkbibliotek brukar organisera sin verksamhet, istället för att utgå från de 

lokala behoven. Den här undersökningen handlar om små folkbibliotek på små orter. 

Förutsättningar, förväntningar och möjligheter på det lilla folkbiblioteket är naturligtvis 

komna ur sina sammanhang och går inte att jämföra med städernas förutsättningar och 

möjligheter. Alla folkbibliotek befinner sig inte inom samma omvärld rent fysiskt, men 

däremot digitalt. Och det tryck den institutionella omvärlden har på landsbygds- respektive 

stads-folkbibliotek torde vara mer likartad än den fysiska omvärlden. 
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5.3 Folkbibliotek och social legitimitet 

Undersökningen har som syfte att undersöka förutsättningar för små bibliotek att verka i 

förhållande till de utmaningar samtiden ger dem. Också att se om förutsättningarna möjliggör 

eller utmanar hållbara val. Forskningen nedan anses viktig i det här sammanhanget, eftersom 

den visar på komplexiteten som folkbiblioteket har att verka i när val och prioriteringar ska 

göras. 

 

Michnik (2018) har i sin avhandling undersökt folkbiblioteken i det digitaliserade samhället, 

med fokus på social legitimitet. Enligt det nyinstitutionella perspektiv Michnik använder, så 

strävar en organisation alltid efter att följa rådande normer. Ett samhälle i förändring innebär 

förändrade normer. Vårt samhälle förändras mycket och snabbt, vilket innebär att de normer 

som biblioteken har att förhålla sig till också förändras snabbt. Den sociala legitimiteten 

bygger dels på trovärdighet, dvs. hur förutsägbar organisationen är och om den erbjuder det 

som förväntas av den, dels på om den anses vara lämplig, om den uppfyller de behov som 

finns i ett särskilt sammanhang. När folkbiblioteken erbjuder olika verksamheter, kan den 

sociala legitimiteten förstärkas eller utmanas, beroende på hur verksamheterna uppfattas. 

Exempel på komplexiteten är att analoga läs- och litteraturrelaterade verksamheter är 

framträdande på svenska folkbibliotek. Det bekräftar en norm om att det är vad biblioteken 

brukar och förväntas göra. Det kan i sin tur innebära att externa grupper uppfattar att 

bibliotekens möjligheter att möta behov relaterade till läsning och litteratur i ett digitalt 

format uppfattas som mindre lämpliga. En verksamhet kan alltså både skapa legitimitet och 

utmana legitimitet. Att följa det traditionella spåret utmanar trovärdigheten i att vara lämplig 

för det nya spåret.   

 

Enligt Michnik så går det att vidga föreställningar för vad folkbibliotek ska göra. Man måste 

då motivera och förankra det nya som det som tillhör folkbibliotekens verksamheter. Annars 

finns risk för att det uppfattas som något som råkar hända på biblioteket. Då utvidgas inte 

människors förväntningar på vad som hör till biblioteksverksamhet.  

Den digitala utvecklingen kan också skapa möjligheter för folkbibliotek att nå ut till nya 

grupper när nya verksamheter erbjuds till allmänheten. Folkbiblioteket kan uppfattas fylla 

nya behov och betraktas som lämpliga, vilket kan främja den sociala legitimiteten. Denna kan 

också begränsas om verksamheten erbjuds på ett sätt som inte är adekvat, till exempel vid 

kompetensbrist som en följd av resursbrist. Då utmanas istället den sociala legitimiteten.  

5.4 Begreppet social hållbarhet  

Eftersom en del av syftet med den här undersökningen är att undersöka de små 

folkbibliotekens förutsättningar att göra hållbara val, undersöks här begreppet hållbarhet och 

framförallt den del av det som kallas social hållbarhet. 

   

I Brundtlandkommissionens rapport, ”A Call for Action” (1987) konstateras att 

mänskligheten har förmåga och möjlighet att skapa hållbar utveckling genom att försäkra sig 

om, att den möter och tillgodoser samtidens behov utan att kompromissa med framtida 

generationers möjligheter att möta sina behov. Det här har blivit en erkänd, välkänd och 

använd definition av hållbar utveckling. Kommissionen betonade att hållbar utveckling 

innehåller ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter. (De kulturella aspekterna 

räknas in under social hållbarhet) De tre aspekterna påverkar varandra och är beroende av 

varandra. En miljömässigt hållbar utveckling är inte möjlig om inte den sociala och 

ekonomiska utvecklingen är hållbar. Den ekonomiska utvecklingens hållbarhet är beroende 
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av den miljömässiga och sociala utvecklingens hållbarhet. En ekonomi som kraschar leder till 

kaos i samhället och det finns då inga eller små möjligheter att ta hänsyn till miljön. En 

ekonomi som kraschar leder till att människor får en större social utsatthet. Ett samhälle med 

många socialt utsatta människor kan också leda till kaos och kriser. Den miljömässiga 

hållbarheten är beroende av människors kunskaper, vilja och förmåga. Det kräver att 

människor har råd och utrymme att handla miljömässigt hållbart. Den kulturella aspekten är 

också viktig, eftersom den bidrar till ett samhälle där människans sociala liv knyts till 

traditioner och till mjukare värden. Så om man ska tillgodose samtidens behov utan att 

kompromissa med framtida generationers möjligheter att möta sina behov, så måste man se 

till helheten.   

 

Vi hör ofta talas om miljömässig och ekonomisk hållbarhet, men vad är social hållbarhet? 

Det finns i vårt samhälle gott om mål för social hållbarhet. Folkhälsomyndigheten (2018) 

definierar ett socialt hållbart samhälle som ett jämställt och jämlikt samhälle där människor 

lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Hög tolerans, lika värde, tillit, 

förtroende och delaktighet är avgörande för demokrati och därför nödvändigt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Agenda 2030 och Sverige (SOU 2019:3) är regeringens 

agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Vad gäller den sociala hållbarheten vill man 

ha ett jämlikt och jämställt samhälle där skillnader i levnadsvillkor för olika grupper ska 

utjämnas. Tillit och samhörighet mellan människor är viktiga, det stärker samhället. 

Landsbygdens livskraft ska stärkas och en stor del av ansvaret för de åtgärder som bidrar till 

genomförandet av agendan ligger på kommunal och regional nivå.  

 

Carina Weingaertner från universitetet i Birmingham, avdelningen för ”civil engineering” 

och Åsa Moberg, tekniska högskolan i Stockholm, avdelningen för arkitektur och 

samhällsbyggnad (2014), undersöker begreppet social hållbarhet. Det har enligt dem inte 

någon generell definition eftersom tolkningen av vad det innebär alltid är kontextbunden. Det 

kan ses som en styrka eftersom det leder till dialog och reflektion, en möjlighet att identifiera 

alla olika aspekter i ett sammanhang som måste vara hållbara. En underliggande förståelse för 

vad begreppet innehåller finns ändå alltid och den förståelsen har förskjutits i förhållande till 

urban utveckling. Förr fokuserades mer på vilka ekologiska fotavtryck ett samhälle gör, till 

exempel i form av utsläpp, numera associeras begreppet till social sammanhållning, service 

och utbildning, hälsa och välmående, kulturella värden, ekonomisk stabilitet och tillväxt, 

möjlighet till anställning, livskvalitet, integration och social likvärdighet. 

Eftersom begreppet är så omätbart föreslår Weingaertner och Moberg att man använder sig 

av nyckelbegrepp inom området, begrepp som socialt kapital, mänskligt kapital och 

välmående. 

 

Magnus Boström (2012), forskare i sociologi vid Södertörns högskola, lyfter fram såväl 

fördelar som nackdelar med begreppet social hållbarhet, som han ser som dynamiskt och 

föränderligt över tid. Det används sällan praktiskt i förhållande till miljömässig hållbarhet 

och en förklaring kan vara att välfärd av tradition har förknippats med produktivitet, 

ekonomisk tillväxt och överkonsumtion. En annan svårighet med begreppet kan vara att de 

värden som förknippas med det: jämlikhet, rättvisa, utveckling av socialt kapital, 

demokratiska rättigheter, jämlikhet mellan könen osv. beskriver ett samhälle som i många fall 

verkar ouppnåeligt, det skapar alltför höga förväntningar. Boström ser ändå fördelar med att 

använda begreppet som en ram, en kommunikativ plattform, där definierandet av begreppet 

leder framåt. Begreppet adresserar orsaker till problem, inte bara symtom, det är en styrka!  
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I föreliggande arbete ses begreppet social hållbarhet som ett ramverk för underliggande 

begrepp såsom till exempel: demokrati, delaktighet, tillhörighet, social jämlikhet och god 

hälsa. Ramen beskriver ett kluster av begrepp som är besläktade, som handlar om att 

människan måste må bra och finnas i en kontext som medverkar till det, för att ha möjlighet 

att agera hållbart. Klustret blir ett diskussionsunderlag. Om man ser social hållbarhet som en 

icke utbytbar, uttagbar del av den treenighet som hela hållbarhetstanken består av, så är det 

relevant att använda begreppet. Det är dock otydligt och därför undersöks här också närmare 

ett av begreppen som används i förhållande till social hållbarhet och det är delaktighet. 

5.5 Begreppet delaktighet 

I bibliotekslagen används begreppet delaktighet endast i förhållande till informationsteknik 

och dess möjliggörande för delaktighet i kulturlivet. Men lagen säger att de allmänna 

biblioteken ska ge särskild uppmärksamhet åt vissa grupper, de nationella minoriteterna, 

personer med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än svenska och 

folkbiblioteken även till barn och unga. Alla grupper kan riskera utanförskap och 

underordning. Det ger därför begreppet delaktighet extra relevans i sammanhanget 

folkbibliotek. 

 

Anders Gustavsson (2010), är forskare i pedagogik, med inriktning mot socialpedagogik och 

handikappforskning vid Stockholms universitet. Han skriver om begreppet delaktighet utifrån 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i en socialpedagogisk kontext (man arbetar med 

utanförskap och underordning)  

 

Han beskriver hur nya begrepp uppkommer i ett samhälle genom konstruktion av ett socialt 

problem och refererar till Blumer (1972). Problemet måste uppmärksammas, definieras, 

legitimeras, åtgärder ska planeras och åtgärder ska sättas i verket. Enligt Blumer så ska alla 

de här faserna till innan man kan se ett problem som ett socialt problem. Forskare har en 

central och viktig roll i att definiera problem när man undersöker dem. Det är en orsak till att 

bara vissa problem får allmän uppmärksamhet och mejslas fram i vardagligt språk. 

 

Gustavson menar vidare att, begreppet delaktighet är ett i raden av de begrepp som är 

förknippade med lösningar på utanförskaps och underordningsproblem när det handlar om till 

exempel etnicitet, genus och funktionsnedsättningar. Han ger exempel från 

handikappforskningen där man på 60-talet började tala om institutionsskador. I den allmänna 

debatten förknippades liknande skador med att erbjuda vård och skolgång i segregerade 

miljöer. Segregering handlade mest om fysiskt utanförskap och integrering om att placera om 

individer till miljöer som skulle kunna ge fysiskt innanförskap. Från 80-talet och framåt 

ersattes begreppet mer och mer av begreppet inkludering. Det innebar att den omplacerade/ 

integrerade inte skulle stämplas som avvikande, utan i stället skulle få vara med utifrån sina 

villkor och att kontexten skulle anpassas så att det gjordes möjligt. Ett nytt socialt problem 

hade alltså konstruerats där fokus flyttades från individ till kontext. Det handlade inte om att 

en person skulle bli integrerad utan att kontexten skulle vara inkluderande. Gustavsson menar 

att utvecklingen av begreppet delaktighet är en fortsättning på arbetet med integrering och 

inkludering, där nya aspekter av utanförskapsproblemet för personer med 

funktionsnedsättningar aktualiseras. Delaktighet berör ofta frågor om funktionshindrades 

aktiva medverkan och inflytande i samhällslivet. 
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Anette Bolin är forskare i socialt arbete vid Göteborgs universitet och Elisabeth Fog är 

forskare i socialpedagogik vid Högskolan Väst (2010). De skriver att social inkludering 

kräver att man är socialt erkänd av andra. Det finns tre områden, sfärer för erkännande: den 

privata, den offentliga och den sociala sfären. I den privata sfären bildas självtillit genom att 

man blir älskad för den man är, i den offentliga sfären handlar erkännandet om att staten aktar 

och skyddar individen, i den sociala sfären består erkännandet av solidaritet - människan 

utvecklar sin självkänsla genom att få erfara att hen kan bidra till det gemensamma och kan 

då se sitt värde i förhållande till gemensamma mål och strävanden. Teorin bygger på 

antagandet, att människan utvecklas och blir till vad hen är genom att reflektera över sitt 

förhållande till andra. Det förhållande som människor etablerar till varandra bestämmer också 

hur den enskilde ser sig själv.  

 

Ovanstående innebär att delaktighet har med socialt erkännande att göra, att sfären, 

kontexten, vare sig den är privat, offentlig eller social måste vara inkluderande för att 

delaktighet ska finnas. 

 

Barbro Johansson, är forskare i etnologi vid Göteborgs universitet och Frances Hultgren, 

forskare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås (2015). För dem 

handlar också delaktighet om att alla är del av en gemenskap där man visar respekt och 

inkluderar, en inbjudande atmosfär som finns i en verksamhet. Det kan innebära deltagande, 

men också inflytande och dialog. De utgår från att människan blir till i kommunikation med 

andra, att vi är kommunicerande varelser. Delaktighet är kommunikation, och om 

kommunikation är att bli människa är delaktighet kommunikation på lika villkor, där var och 

en deltar som sig själv, utifrån sin förmåga. Det behövs kompetens för att kunna vara delaktig 

på ett konstruktivt sätt. 

 

Begreppet delaktighet kan alltså verka vagt och otydligt, men om man ser det i relation till 

inkludering så blir det tydligare. Det handlar om att alla ska få vara med utifrån sig själva och 

på sina villkor, det handlar om en rörelse mot jämlika villkor i en miljö som hjälper till att 

utjämna de olikheter som eventuellt kan skapa ojämlikhet. Och om man då knyter det till de 

grupper som folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt: de nationella 

minoriteterna, personer med annat modersmål än svenska, personer med 

funktionsnedsättningar (funktionsvariationer) samt barn och unga, så blir det tydligt att 

folkbiblioteken har en stor uppgift i att skapa större jämlikhet och att delaktighet är en 

nödvändig förutsättning i rörelsen mot jämlika villkor.  

5.6 Digital delaktighet 

Eftersom nästan alla informanter som intervjuats i studien spontant tog upp frågan om digital 

delaktighet och folkbibliotekens arbete med detta, anses denna rapport viktig för studien. 

 

Ida Norberg, bibliotekarie på Sundsvalls stadsbibliotek (2016), har kartlagt folkbibliotekens 

insatser för digital delaktighet under 2016. I rapporten definieras digital delaktighet som att 

inneha den kompetens som behövs för att klara kraven ett digitalt samhälle ställer, att ha 

kunskap att använda digitala verktyg och tjänster för att kunna ta del av samhället både på ett 

offentligt och ett privat plan och ur ett demokratiskt perspektiv. Många folkbibliotek ordnar 

aktiviteter för digital delaktighet, hälften av de svarande (91% av alla folkbibliotek) gör det 

regelbundet. Man upplever behovet av hjälp som diversifierat, vilket gör det svårt att ordna 

programverksamhet och många problem tas därför omhand i informationsdisken. Rapporten 

efterlyser kompetenshöjande insatser inom området, medie- och informationskunnighet, 
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handledning och pedagogik. I de kommuner där man samarbetar brett över 

förvaltningsgränserna och har en gemensam strategi har man kommit längst i arbetet. 

5.7 Socialt kapital och public value  

Svanhild Aabø, Ragnar Audonson, & AndreasVårheim är forskare i biblioteksvetenskap vid 

högskolan i Oslo. De har forskat om hur folkbiblioteket som fysisk plats kan bidra till 

lokalsamhället, ett ämne som relevant i förhållande till forskningsfrågorna i den här 

uppsatsen. Enligt deras artikel ( 2010) är folkbiblioteket en plats där människor exponeras för 

komplexiteten i det digitala och i det multikulturella samhället, men på ett diskret sätt och i 

en miljö som känns säker. På folkbiblioteket kan man springa på grannar och vänner, men 

också börja prata med främlingar. Det framträder som en plats där besökaren exponeras för 

”den andra” , eller ”de andra”, dvs. människor med annan bakgrund än man själv har.  

Biblioteket kan ses som en lågintensiv mötesplats och undersökningen visar att biblioteket 

som mötesplats och socialt kapital har en relation. Socialt kapital är ett begrepp som brukar 

undersökas genom att man frågar människor om den tillit eller förtroende de har till 

samhället. Det uppstår dels genom att människor i samhället möts till exempel i 

föreningsverksamhet. Det skapas band. Det skapas också genom att människor som annars 

inte skulle mötas, stöter ihop med varandra, såsom kan ske på ett bibliotek. Det är en plats, ett 

sammanhang i samhället som fungerar som brobyggare mellan människor. Tidigare 

undersökningar har visat en stark korrelation mellan hög utbildning och användandet av 

biblioteket. Men om man ser på att använda biblioteket som mötesplats så finns också 

samband till låg inkomst och låg utbildning. Så folkbiblioteket har en roll i att jämna ut 

möjligheter i förhållande till ekonomiska och sociala skillnader och att generera socialt 

kapital. 

 

När Aabø & Audunson (2012) undersöker hur besökare använder folkbiblioteket som plats, 

så är det ingen enkel bild som träder fram. Folkbiblioteket är en offentlig plats, men något 

annat händer också. Människor gör folkbiblioteket till ”sina” på olika sätt. Man använder det 

som en utvidgning av hemmet, eller det privata, eller som en utvidgning av arbetet, studierna 

eller gör det till en plats som ger struktur när man inte har ett jobb. Människor flyter mellan 

olika livssfärer och roller på folkbiblioteket och det finns stora variationer och olikheter i hur 

människor använder det. De människor som använder biblioteket har också stora olikheter 

mellan sig när det gäller ålder, etnicitet, social-, kulturell- och utbildningsbakgrund. Alla 

olika är jämlika i den bemärkelsen att de är där som biblioteksbesökare och det gör 

folkbiblioteket ovanligt som offentlig institution. 

 

Nick Field och Rosie Tran (2018), från Cube Group, Melbourne i Australien. Cube Group är 

ett värderingsbaserat konsultföretag. De visar i sin forskning hur offentliga institutioner och 

organisationer i en gemenskap, i ett samhälle har möjlighet att göra stor skillnad när det gäller 

samhällets produktion, livsmöjligheter och dess hållbarhet. De beskriver 

biblioteksutvecklingen i Australien, där man också strävar i hög grad för att anpassa sig till en 

föränderlig omvärld och undersöker anpassningen i förhållande till begreppet ”public value”, 

offentligt värde (min översättning). En organisation är en del i samhälles sociala och 

ekonomiska infrastruktur. Denna medverkan ger ett offentligt värde som medverkar till 

samhällets hållbarhet. Field & Tran menar att biblioteken har en speciell roll, eftersom de har 

möjligheten att överbrygga klyftor mellan de resursstarka och de resurssvaga. Biblioteket har 

möjlighet att skräddarsy för speciella behov. 
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Jo Bryson (2016), är en ledande konsult i hur man leder företag och har varit chef för 

bibliotek. Boken är en instruktion, en lärobok och ingen forskning, men den ger en förklaring 

på hur begreppet ”public value” kan användas som en referenspunkt mot vilken saker kan 

bedömas eller jämföras. Det innefattar:  

 

• Kvalitet på service som bland annat mäts med grad av pålitlighet. 

• Serviceeffektivitet, som bland annat mäts i ökad produktivitet, reducerade kostnader, 

transparens, välmotiverad personal. 

• Tillit som bland annat mäts i pålitlighet, acceptans, säkerhet, allmänhetens medverkan 

i beslut. 

• Resultat som bland annat mäts i friskare människor, kunniga och informerade 

människor, säkrare samhällen, mer jobb och ekonomisk utveckling.  

5.8 Beskrivning av teori 

I avsnittet tidigare forskning och teori har den tidigare forskningen använts för att belysa den 

komplexitet som ett folkbibliotek har att verka i. Folkbibliotekens framväxt och utveckling 

beskrivs, också bibliotekslag och internationella manifest. Forskningen belyser att bibliotek 

är organisationer och därför ständigt befinner sig under ett tryck av förväntningar och krav 

från omvärlden. Det här är förutsättningar för alla folkbibliotek, små som stora.  

 

Syftet med den här undersökningen är att belysa de små bibliotekens förutsättningar att verka 

i sina lokalsamhällen i förhållande till de utmaningar samtiden ger dem. Också att försöka se 

om dessa förutsättningar möjliggör eller utmanar val som kan ses som hållbara för 

lokalsamhället i ett längre tidsperspektiv. 

 

Den teoretiska ramen som använts i analysen av empirin består av fyra olika begrepp som 

definierats. Socialt kapital och Public Value är begrepp som används i förhållande till hur det 

fysiska biblioteket och dess verksamhet kan bidra till lokalsamhället. Begreppet delaktighet 

definieras i relation till inkludering och kontext: en rörelse mot jämlika villkor i en miljö som 

utjämnar olikheter och skapar större jämlikhet. Begreppet används i analysen i förhållande till 

folkbibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa grupper i samhället. 

Begreppet används också när det gäller människors delaktighet i det digitala samhället. De tre 

ovanstående begreppen ses som underbegrepp till det fjärde som är social hållbarhet och i 

uppsatsen definieras som ett ramverk och diskussionsunderlag eftersom det är svårt att ringa 

in.   

6 Metod 

6.1 Val av metod 

Steinar Kvale och Svend Brinkman (2014), är båda forskare i psykologi vid universitetet i 

Aarhus, Danmark. De skriver att den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att hitta 

nyanserade beskrivningar av olika aspekter av informantens livsvärld. Man försöker täcka 

både ett faktaplan och ett meningsplan. Det innebär att det går att fråga om praktiska 

företeelser, men också vad det i informantens livsvärld innebär och betyder. Det kan finnas 

föreställningar, önskningar, inre motsättningar och liknande som ger studien ett djup som inte 

skulle komma fram på annat sätt än just via personliga intervjuer. Det går att ställa följdfrågor 

för att fördjupa resonemang också att sammanfatta för att undersöka om det som berättats om 
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anses rätt uppfattat av informanten. Om man dessutom gör intervjustudien semistrukturerad, 

möjliggör det att till viss del jämföra olika människors personliga uppfattningar om vissa 

företeelser, då det finns en intervjuguide med frågor att utgå från och alla får samma frågor.  

 

Jag valde därför att göra en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Det passade bäst för 

syftet eftersom jag ville undersöka hur personal på små folkbibliotek upplevde den 

verksamhet som de arbetar inom. Jag ville undersöka hur olika människor känner och tänker. 

En undersökning med fasta svarsalternativ hade inte gett samma djup i svaren som gick att få 

via intervjuer, som också ger en möjlighet till de oväntade och oförutsägbara svaren.  

6.2 Urval 

Alan Bryman (2008) är professor vid School of Management i Leicester. Enligt honom görs 

ett målinriktat, eller målstyrt urval när personer, platser, organisationer etcetera är av relevans 

för att man ska förstå en social företeelse. Urvalet av informanter till den här undersökningen 

kan ses som ett målinriktat urval, eftersom det är organisationerna små folkbibliotek som 

undersöks, och därför personal på just små folkbibliotek som intervjuats. 

 

Med små folkbibliotek menas i den här undersökningen att det i kommunen finns högst 8 

personer anställda i biblioteksverksamheten. Kungliga Bibliotekets statistik (2017) är 

utgångspunkten. 

 

Små folkbibliotek inom rimligt avstånd identifierades först. Sedan skickades mejl till dessa 

bibliotek med förfrågan om möjlighet att komma och göra intervjuer. Det var biblioteken 

själva som bestämde vilka personer ur personalgruppen som skulle intervjuas (utom på ett 

bibliotek där förstebibliotekarien tillfrågades direkt), vilket fick till följd att på två av 

biblioteken ställde två personer upp. Eftersom bil skulle köras till intervjuerna, var det också 

en styrande faktor i valet av bibliotek, det fick inte bli alltför långa avstånd. Intervjuerna hölls 

inom två olika landskap i Västsverige. 

6.3 Informanterna och deras kontext 

Informanterna arbetar alla på små folkbibliotek i två olika landskap i västra Sverige. (7 

personer har intervjuats, men en intervju föll bort då inspelningen fallerade.)  

 

A arbetar som förstebibliotekarie på ett folkbibliotek i en kommun med ca 13. 000 invånare. 

Kommunen är stor till ytan och består av flera tätorter och landsbygd. Huvudbiblioteket har 

tre filialer och det är långa avstånd mellan dem. A har arbetat som bibliotekarie i ca 15 år och 

har flera akademiska examina förutom den i biblioteks och informationsvetenskap. Hen har 

tidigare varit anställd på flera olika forskningsbibliotek i både Göteborg och Stockholm.  

 

B arbetar som bibliotekarie i en kommun med ca 5000 invånare. Kommunen är stor till ytan 

och har ett bibliotek, utan filialer. Hen har gått bibliotekshögskolan och arbetat 22 år på 

bibliotek, tidigare som barn och ungdomsbibliotekarie, förstebibliotekarie och nu som 

vuxenbibliotekarie med ansvar för IT, Legimus, låntagare/ besökare med 

funktionsvariationer, arrangemang och marknadsföring (hemsida, sociala medier och 

broschyrer).  

 

C arbetar som barn och ungdomsbibliotekarie på samma bibliotek som B. Hen har också ett 

stort uppdrag i skolan och som ungdomskultursamordnare. Hen har bibliotekarieutbildning 
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och har arbetat i fyra år. Den tjänst hen har nu har hen nyss tillträtt, innan dess hade hen flera 

vikariat på olika platser. 

  

D har arbetat 23 år som bibliotekarie, har bibliotekarieutbildning men arbetade dessförinnan 

som förskollärare. Hen är samordnare för biblioteksverksamheten i kommunen, eller 

verksamhetsansvarig bibliotekarie. (När hen får frågan om det kan anses vara samma sak som 

förstebibliotekarie blir svaret ja. Hen vill inte benämnas förste bibliotekarie.) Kommunen har 

ca 10. 000 invånare. Huvudbiblioteket ligger i tätorten, men det finns två filialer i mindre 

samhällen. Det är långa avstånd mellan huvudbiblioteket och filialerna. 

  

E arbetar som barn och ungdomsbibliotekarie i en kommun med 14 500 invånare. Biblioteket 

har två filialer. Hen är utbildad bibliotekarie, har arbetat på bibliotek i 13 år varav 10 år på 

det här biblioteket. Hen har varit barn och ungdomsbibliotekarie sedan 2013.  

 

F är socialbibliotekarie på samma bibliotek som E arbetar på. Hen blev klar med sin 

bibliotekarieutbildning -81, jobbade länge som barnbibliotekarie i Göteborg innan hen 

började som socialbibliotekarie där hen arbetar nu. Biblioteket har ”boken kommer” service, 

åker hem till låntagare med bokpåsar. 

Alla bibliotek där informanterna arbetar har biblioteksplan. Inget av biblioteken har en chef 

som är bibliotekarie, utan alla biblioteken har chefer som har ett större ansvar för kulturen i 

kommunen. 

6.4 Genomförande av intervjuer 

6 semistrukturerade intervjuer har gjorts, en av dem med två informanter samtidigt. Det är 

alltså 7 personer som intervjuats. Längden på intervjuerna varierade mellan 30 och 60 

minuter. Intervjun med två informanter varade ca 90 minuter. Kvale & Brinkman, (2014) 

skriver att antalet intervjuade i en studie skiftar beroende på tid resurser och attt bortom en 

viss punkt ger inte intervjuerna mer kunskap. Med stöd av detta så ansågs i det här fallet att 

behovet var mättat efter 6 intervjuer.    

Intervjuerna spelades in (det frågades muntligt vid intervjutillfället om det var okej) och 

transkriberades sedan ord för ord. Det är bara ord och pauser som skrivits ned. 

Transkriptionerna gjordes kort tid efter att intervjuerna gjordes med intentionen att komma 

ihåg så mycket som möjligt. En av intervjuerna gick inte att använda, eftersom inspelningen 

fallerade. Det är alltså 6 personers intervjusvar som redovisas.  

 

Alla intervjuer gjordes på respektive informants arbetsplats/ bibliotek. En av intervjuerna 

stördes och det var tvunget att byta rum. Annars var både informanter och atmosfär lugn och 

avspänd. Intryck gavs att de tyckte det var roligt och givande att prata om de frågor som togs 

upp. Flera av informanterna gjorde också kommentarer som tyder på det.   

 

Det utgicks från en intervjuguide med frågor, men ibland kom intervjun in på sidospår och 

det välkomnades. Att ha en grund av frågor att utgå ifrån, sågs mest som en garanti för att de 

olika intervjuerna skulle handla om samma företeelser och att inte någon del skulle glömmas 

bort. Författaren har också under intervjuernas gång ”följt efter” informanten och låtit denne 

styra utvecklingen av samtalet, undvikit att själv styra för mycket, eftersom det är lätt att 

kväva den intervjuades impulser, eller att informanten vill svara ”rätt”. Strävan har varit ett 

informellt samtal där informanten ska känna sig lugn och avslappnad. Det fick till följd att de 

olika intervjumaterialen blev väldigt olika, eftersom det halkades in på många små sidospår. 

Materialet blev stort. 
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Några av informanterna fick frågorna i förväg, några inte. Det var praktiska omständigheter 

som skapade den olikheten. Det är svårt att säga något om hur det kan ha påverkat 

intervjusvaren.  

6.5 Forskningsetiska frågor 

6.5.1 Konfidentialitet 

Informanternas rätt till konfidentialitet skyddas genom att det inte nämns några namn eller 

platser. De har i uppsatsen getts namn A, B, C osv. Pronomet hen används genomgående. 

Informanterna informerades vid intervjutillfället om att deras identitet inte skulle gå att utröna 

i den färdiga uppsatsen och att allt insamlat material, inspelningar och anteckningar kommer 

att förstöras och under själva arbetsperioden förvaras säkert. 

6.5.2 GDPR 

Informanterna kontaktades via mejl. Adresserna hittades på bibliotekens respektive hemsida 

och därför har inte respondenternas personuppgifter använts.   

6.5.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Kvale & Brinkman, (2014) menar att, när det gäller kvalitativa studier är det bättre att tala om 

trovärdighet och tillförlitlighet än validitet, eftersom det är svårt att dra generella slutsatser. I 

grunden handlar det om hantverkskunskap. En skicklig forskare gör valida studier, eftersom 

validiteten genomsyrar hela processen, det handlar om hur väl undersökningen är genomförd, 

om man undersöker det man säger sig undersöka.  

I frågan om att undersöka det man säger sig undersöka, så ses i föreliggande undersökning att 

både valet av frågor i intervjuerna och valet av teori har ett brett omfång, som gör att det blir 

svårt att dra slutsatser. Men eftersom det är en kvalitativ intervjustudie, så syftar den inte till 

generaliserande slutsatser. Författarens erfarenheter, tankar, åsikter och värderingar blir också 

ett filter som påverkar alla steg i undersökningen. Det går inte att vara objektiv, men arbetet 

har utförts med intentionen att vara så neutral som möjligt.  

Intervjuerna och transkriberingen av dem gjordes september 2018. Analysen gjordes april 

2019, det är ett halvår emellan. Det kan ha påverkat validiteten om kanske stämningar, 

känslolägen etcetera har glömts och tolkningen därigenom blivit längre ifrån helheten i 

intervjusituationen än den skulle vara om analysen skett i anslutning till att intervjuerna 

gjordes. Det kan också påverkat analysen så att den gjorts med ett neutralare och därmed mer 

objektivt sinne, eftersom stämningar etcetera glömts bort.  

6.6 Analysmetod 

Analysen har utgått från transkriberingar av intervjuerna. Citaten som återges under resultat 

och diskussion är i stort sett ordagrant återgivna, men är på några ställen justerade för att det 

inte ska se alltför konstigt ut. Det är små mellanord och upprepningar som är borttagna. Jag 

har då varit noggrann med att det som uttrycks inte ska förvanskas och få en annan mening. 

Överhoppade avsnitt i citaten visas med tre punkter.  

 

Intervjuerna genomlästes flera gånger, sen identifierades olika frågor/ teman i varje intervju 

som speglade forskningsfrågor och teori. Eftersom intervjuerna ”vandrat” så mycket, så 

kunde svar/ teman finnas på olika ställen i varje intervju. Mycket av det informanterna sagt 

rensades bort i detta steg och användes sedan inte i undersökningen. Efter det skrevs varje 
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tema ihop för sig. Det materialet har också reducerats/ komprimerats en gång till innan de 

presenterats som resultat. 

 

Eftersom det är en intervjustudie, har intentionen varit att presentera empirin så att varje 

informants olika åsikter inom olika teman kommer fram på ett så objektivt sätt som möjligt. 

Jag har därför också lagt in citat från intervjuerna. Det synliggör att det är olika människors 

tankar och åsikter som presenteras. 

 

Resultatet analyseras sedan i diskussionen i förhållande till teori / tidigare forskning. Resultat 

och diskussion presenteras tillsammans. 
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7 Resultat och diskussion 

Här nedan presenteras resultatet tillsammans med diskussionen under rubriker som motsvarar 

forskningsfrågorna. 

7.1 Hur kan man se på bibliotekens fysiska roll i förhållande till vad de 

bidrar med till lokalsamhället? 

Enligt Aabö & Audunson (2012) och Aabö, Audonson, & Vårheim (2010) så är biblioteket 

en ovanlig institution, eftersom människor från olika samhällsskikt och av olika ursprung 

använder det på sina egna sätt. Där möts människor som vanligtvis rör sig på olika platser i 

samhället. Det gör det till en unik möjlighet för möten och interaktion som annars inte skulle 

ske. Människor har en tendens att röra sig i kretsar av människor med samma 

livsförhållanden som man själv har, man träffar gärna dem som befinner sig i samma 

grupperingar som man själv tillhör, men på biblioteket stöter man ihop med ”den andra”. 

Biblioteket kan av det skälet enligt författarna ses som en lågintensiv mötesplats och kan 

därför generera  socialt kapital till lokalsamhället. Biblioteket är och ska vara en neutral 

institution som fångar upp människor ur många olika grupperingar. Man kommer med en 

egen agenda utifrån egna intressen och biblioteket har förhoppningsvis tillräckligt många 

funktioner för att tillfredsställa de olika önskemålen. Det kan ses som en institution som 

jämnar ut sociala skillnader i och med att alla är välkomna och de är jämlika i den 

bemärkelsen att de kommer som biblioteksbesökare.  

 

Alla informanter beskriver också biblioteket som en i lokalsamhället viktig plats. De talar om 

biblioteket som en institution med låga trösklar där ingen föranmälan krävs, det är bara att gå 

in. Alla vet vad biblioteket är. ”Det är ju hit man går” säger flera av dem. Det beskrivs som 

navet i kommunen. Ingen av informanterna beskriver värdet av fenomenet att människor från 

olika samhällsgrupperingar möts på biblioteket, men de beskriver att alla är välkomna och att 

människor använder biblioteket utifrån sina egna behov. Det är till biblioteket man kommer 

med frågor och för att få hjälp, man använder datorer, går på språkcafé. Informant F säger så 

här: 

  
”…jag tror att vi är lite unika för att vi är en neutral mötesplats. Vi har inga åsikter, ställer inga krav 

och vi ifrågasätter inte, utan hjälper till med det vi kan och ibland så får man hänvisa dem vidare. Det 

är generösa öppettider och kostar ingenting.”   

 

Informant A: 

”Jag tycker att det som biblioteket bidrar med och kan bidra med är otroligt viktigt…. Vi gör ju 

liksom en samhällstjänst som inte syns.” 

Informanterna pratar alltså inte om någon lågintensiv mötesplats, men om neutralitet och 

användande utifrån egen agenda. Den lågintensiva mötesplatsen kan finnas ändå, men det 

kommenteras inte, däremot kommenteras den jämlika funktionen som biblioteket som plats i 

lokalsamhället har. 

 

Enligt Field & Tran (2018) är en organisation en del i ett samhälles sociala och ekonomiska 

infrastruktur och det kan ge den Public Value som medverkar till samhällets hållbarhet. 

Biblioteken har enligt dem en speciell roll, eftersom de har möjlighet att överbrygga klyftor 

och därför kan jämna ut sociala olikheter. Bibliotek har också en stor möjlighet att skräddarsy 
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sin verksamhet för speciella behov. Det här offentliga värdet kan användas som en 

referenspunkt mot vilken saker kan bedömas eller jämföras och det innefattar bland annat 

kvalitet på service som kan mätas med grad av pålitlighet, serviceeffektivitet, som kan mätas 

i välmotiverad personal och resultat som bland annat mäts i kunniga och informerade 

människor. Informanternas sätt att beskriva vikten av det lokala biblioteket innehåller 

ovanstående punkter.  

  

Informant C talar om de förhållanden som finns i lokalsamhället som är en glesbygd. Många 

bor fysiskt långt bort från biblioteket och dominerande intressen är skog och jakt. Det är 

tvunget att anpassa sig till lokalsamhället och det tycker C att man gjort, men det finns en 

önskan hos C att anpassa sig till en större värld, att till exempel ha föreläsningar om miljön, 

men hen tror inte att det går, folk skulle inte komma.   

 

Flera av informanterna tyckte att det var viktigt med den fysiska tillgången till litteratur, 

framför allt barn- och ungdomslitteratur. Två av dem uttryckte det klart och tydligt, medan 

andra också verkar tycka så i och med att de refererade till fysisk samling och litteratur när vi 

diskuterade verksamhet. De två som var tydligast med vikten av fysisk litteratur trodde också 

på den fysiska bokens framtid. En av dessa informanter beskrev läsfrämjande verksamhet och 

att förmedla litteratur som bibliotekens viktigaste uppgifter. Hen tyckte att tillgången till 

fysisk media är viktigare för biblioteket på en liten ort än på en större, där det finns många 

bibliotek, som kan vara specialiserade på olika sätt, men där användaren har olika ställen att 

välja på och därmed möjlighet att hitta vad hen söker. På en liten ort finns bara ”det här” 

biblioteket, och då måste det vara en bra blandning av det nya digitala och det fysiska 

beståndet.  
 

Så det lokala biblioteket är viktigt som plats av många anledningar. En aspekt som alla 

informanter utom en spontant tar upp är den digitala delaktigheten, där folkbiblioteken har 

fått en stor roll som man kanske inte alltid har resurser till. Det är också en del av vad det 

fysiska biblioteket, platsen folkbiblioteket betyder i det lilla lokalsamhället. 
 

Informanterna talar om att samhället digitaliserats så snabbt att en stor grupp människor inte 

hängt med och nu kommer till biblioteket för att få hjälp när banker lägger ned sin service 

och försäkringskassan lägger ned sina kontor, det är långa telefonköer överallt och ”du ska 

göra allt över nätet”. Mycket tid läggs på att hjälpa människor som inte har tillräckliga 

kunskaper i att hantera datorer och internet för att klara av att göra sådant som är nödvändigt i 

det vardagliga livet. Som exempel på vad personalen hjälper till med ges: bank-id, 

kontoutdrag, flygbiljetter, skilsmässopapper, skatteärenden och försäkringskasseärenden. 

Flera av informanterna tycker att det här är jobbigt, men eftersom man så gärna vill hjälpa 

människor och inte lämna någon i sticket, klarar man inte av att säga nej. Det beskrivs som 

att biblioteket har fått en roll man inte bett om, något som bara har hänt. Det som upplevs 

som svårt är att det tar mycket tid och konkurrerar med det övriga biblioteksarbetet, som 

fortfarande är lika stort som förr. Det är också lite olika hur informanterna upplever att de har 

tillräcklig kompetens för att kunna hjälpa. Det svåraste är att man säger sig få se så mycket 

som man inte ska behöva se, man får inblick i människors privatliv, och man har ibland svårt 

också med ansvar, till exempel om man ombeds hjälpa till med bankärenden eller beställa 

biljetter. Vem blir ansvarig om något blir fel? 

 

Åsikterna är olika om huruvida det här hör till bibliotekets uppgift eller ej. Någon av 

informanterna är tydlig med att det inte är det, andra talar om att man får anpassa sig, men att 

man gör olika i personalgruppen beroende på kunskap. Informant A ansåg, att om tillräckligt 
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många användare kommer till biblioteket med samma frågor och förväntningar, så är det 

bibliotekets sak att ta hand om det. Har man inte kunskaper att utföra uppgiften så får man 

skaffa sig det. 

 

Informant B säger att det har blivit ett krav på bibliotekspersonalen ”att vi ska kunna så himla 

mycket mer än vi egentligen ska kunna” och nämner hjälp med att betala räkningar, 

försäkringskasseärenden och skilsmässopapper. Hen säger att det är en oombedd roll som 

man fått på biblioteken.:  

 
”Vi måste lära oss att dra gränser med vad vi ska hjälpa till med och inte, det känns också 

jättejobbigt…man vill ju så jättegärna hjälpa.”   

 

F menade att man är tvingad att anpassa sig när man ställs inför nya krav. Hen talar om de 

digitala tjänster som människor vill ha hjälp med och ger ett exempel att många vill ha hjälp 

med att skriva ut kontoutdrag, något som banken på orten tar rejält betalt för och därför 

hänvisar till biblioteket som gör det gratis. Hen menar att man egentligen skulle ha sagt 

stopp, för att personalen inte ska titta på andra människors kontoutdrag, men att biblioteket 

sett sig tvungen att hjälpa människor. 

 

Den stora gruppen av människor som inte klarar att hantera internet oroar D:  

 
”…men det är ju mer att man blir bestört över hur dom här olika, ja banker och institutioner, att dom 

digitaliserar fast folk inte är med än.” 

 

Hen menar att biblioteket kan ge digital service till dem som redan kan genom att erbjuda 

datorer och ha informationstjänst, att personalen kan, men att det blir problem med alla 

människor som hamnat utanför. 

 
”…men dom människor som inte…som känner sig ganska utanför…jag vet inte…det ska väl också 

ingå i vårt arbete, men det kan ju inte ingå i vårt arbete när det är andra aktörer som inte sköter sitt. 

Det här är ju ett nationellt problem, börjar bli, för biblioteken. 

 

Hen beskriver att det här är något som ”bara skett”, att biblioteket har tvingats anpassa sig för 

att man inte kan lämna människor i sticket, men att det är svårt, dels att skapa tid, dels för att 

man som personal får alltför stor inblick i människors privatliv och att man ser mycket som är 

tungt och svårt att se, att man tvingas till ansvar för sådant man egentligen inte ska ta ansvar 

för. Hen är tydlig i att det här inte är vad bibliotek är till för och gillar inte tanken på att man 

bara ska anpassa sig. Rent yrkesmässigt måste man uppdatera sig och det är positivt, men det 

finns olika idéer om vad ett bibliotek ska syssla med, vi ska ha krav på oss, men inte till vad 

som helst. Hen tycker att biblioteken ska hjälpa folk att hitta information, jobba med läsning 

och läsfrämjande och att hitta litteratur. 

 

I bibliotekslagen står att folkbibliotek ska verka för att öka kunskapen om hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i 

kulturlivet. Och det här ger ju stort utrymme för tolkning! Det behov som de intervjuade 

informanterna berättar om är ändå något annat än det lagen beskriver, människor som inte har 

tillräckligt med digital kompetens för att klara det basala, som att veta hur mycket pengar 

man har, hämta information från myndigheter, föra dialog med myndigheter och betala 

räkningar. Det handlar inte bara om digital delaktighet utan om delaktighet i samhället. 
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Norberg (2016) har kartlagt folkbibliotekens insatser för digital delaktighet under 2016. I 

rapporten definieras digital delaktighet som att inneha den kompetens som behövs för att 

klara kraven ett digitalt samhälle ställer, att ha kunskap att använda digitala verktyg och 

tjänster för att kunna ta del av samhället både på ett offentligt och ett privat plan och ur ett 

demokratiskt perspektiv. Och då är det ju en stor brist på digital delaktighet som 

informanterna beskriver. Många människor hamnar utanför och dom kommer till biblioteket 

för att få hjälp. På de här små orterna verkar det vara biblioteken som står för de här 

tjänsterna, utan att det syns utåt som det som är bibliotekens egentliga uppgift. Människor har 

gett folkbiblioteken i uppgift att stå för digital trygghet och kompetens. Det kan innebära att 

det att det inte finns någon annan att vända sig till, men också att folkbiblioteken ges det här 

förtroendet.  

 

Norberg efterlyser kompetenshöjande insatser inom området och det gör även informanterna.   

Hon skriver i sin rapport att det saknas ett uppdrag om folkbildande insatser kring digital 

delaktighet på bred front. Ett sådant uppdrag skulle kunna lyfta bibliotekens roll som plats för 

kunskapsinhämtning, en roll som de tydligen redan har, men den behöver bli officiell. 

(Jämför med sidan 8) 
  

Målet borde vara att det finns en plats som kan hjälpa till att ge kunskap, inte bara hjälpa till 

att lösa akuta problem. Intervjuerna ger intryck av, att om de bibliotek som informanterna 

arbetar på ska ha möjlighet att lösa uppgiften så behövs mer kompetens, tid avsatt till just det 

här ändamålet, en samlad uppfattning om att det är bibliotekets uppgift att utföra det här 

tjänsterna och tydlighet i vart gränser går så att personalen kan känna sig trygga i arbetet. 

 

Företeelsen är också intressant i förhållande till att biblioteken utvecklas utifrån samhällets 

förändringar. En av informanterna säger rent ut, att man måste anpassa sig. Det finns ett tryck 

från omvärlden som en organisation måste anpassa sig till för att förhålla sig socialt legitim. 

En organisation måste anses vara trovärdig, dvs. förutsägbar och erbjuda det som förväntas 

av den. Den måste också anses vara lämplig och uppfylla de behov som finns i ett särskilt 

sammanhang. Legitimitet handlar alltså om att omgivningen och organisationerna själva 

uppfattar att organisationen gör det som är lämpligt, inte om hur den fungerar. (Michnik, 

2018) (Jacobsen & Thorsvik, 2014) Så för att behålla den sociala legitimiteten måste de små 

folkbiblioteken göra dessa samhällstjänster som inte görs utifrån en officiell agenda men som 

de ändå förväntas utföra. Det här arbetet ”spiller över” på det viset att det tar tid från andra 

uppgifter som står på den officiella agendan.  

  

Field &Tran (2018) talar om bibliotekens förmåga att överbrygga klyftor i samhället och att 

skräddarsy sin verksamhet efter behov kan medverka till att skapa Public Value (ett offentligt 

värde.) Man kan se bibliotekens hjälp med digitala frågor som en sådan anpassning och det 

borde i så fall skapa offentligt värde till lokalsamhället. 

 

Begreppet delaktighet, definierades tidigare i den här uppsatsen som att alla ska få vara med 

utifrån sig själva och på sina villkor, en rörelse mot jämlika villkor i en miljö som hjälper till 

att utjämna de olikheter som eventuellt kan skapa ojämlikhet. Om man ser på företeelsen att 

människor kommer till det lokala folkbiblioteket med sina digitala frågor utifrån den 

definitionen av delaktighet, så bidrar folkbiblioteket till delaktighet i samhället för människor 

som annars skulle hamna utanför, alltså inte bara digital delaktighet, utan delaktighet i själva 

samhället.  
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7.2 Kan hot identifieras när det gäller vilka förutsättningar små 

folkbibliotek har, att i sin verksamhet nå upp till bibliotekslag och 

personalens egna förväntningar och krav? 

Det var tydligt att alla informanter trivdes med sina arbeten, man tyckte att man utförde ett 

bra jobb och att biblioteket var viktigt för bygden. Ingen av informanterna var rädd för 

nedskärningar, de kände sig alla trygga med att biblioteket skulle få finnas kvar i nuvarande 

storlek. Ingen av dem såg ”sitt” bibliotek eller dess verksamhet som hotad. Flera av 

informanterna påpekade i det sammanhanget att lagen skyddar eftersom varje kommun måste 

ha ett folkbibliotek. Det var också många av informanterna som kände till vilka politiker i 

kommunen som verkade för folkbiblioteket. Man hade en god kännedom och kontakt. Flera 

av informanterna talar om vikten av att följa med i tiden och fortsätta utveckla sina tjänster.  
Informant A uttrycker sig så här: 

 
”…idag har vi inte samma bibliotek som när folkbiblioteken startade, så jag tycker inte att det finns 

någon anledning för oss att tvärnita nu och säga att nu är vi perfekta…utan det är ju bara att fortsätta 

att utveckla våra tjänster, det vi gör.” 

 

7.2.1 Förväntningar och hinder 

En av informanterna tror att biblioteken har en stor uppgift som folkbildare inom olika 

områden, men menar att kunskaperna att kunna leta sig fram på internet, veta vad som är 

relevant information och vad som är ren propaganda, alltså källkritik, också är en del av 

folkbildningen. En annan anser att biblioteken måste analysera vad människorna i samhället 

behöver och fördela resurserna utifrån det och att ett litet bibliotek ska och kan vara lika bra 

som vilket större bibliotek som helst, att det hör till bibliotekets uppgift att utbud och 

verksamhet ska vara likvärdigt var du än bor. En informant är lite mer tveksam, och tänker på 

framtiden utifrån fysiska utlån, som hen tror kommer att försvinna i och med att en 

generation dör ut och menar att det är svårt att nå ut till nya biblioteksanvändare även med 

aktiviteter som inte handlar om böcker. Hen säger att utbildning ändå är något som drar 

besökare som lånar kurslitteratur och fjärrlånar. En menar att biblioteken står för hållbarhet, 

ett slags återbruk, och att det bär framtiden. 

 

Alla de bibliotek som besöktes, gav ett ganska traditionellt intryck, i och med att det var 

mycket bokhyllor och böcker överallt. Informant A uttryckte om verksamheten på biblioteket 

hen arbetar på: 

 
”Det här biblioteket är väldigt traditionsbundet till läsning och till själva läsandet av tryckt text i 

fysiska böcker, som är definierat som riktigt, det riktiga jobbet.”    
 

Hen säger att det finns så otroligt mycket mer som biblioteket kan göra. Källkontroll är en 

viktig bit, där biblioteket även skulle kunna vara en resurs för politiker. Hen önskar också ett 

annat sätt att arbeta med läsning och litteratur, menar att det skrivs mer än någonsin, det 

publiceras på Facebook, bloggar och på Instagram, men på biblioteket räknas inte det. Tänk 

om biblioteket skulle kunna hjälpa människor att skriva bättre? 

 

Informant A är tydlig med att biblioteket hen jobbar på inte anpassar sig till utvecklingen och 

att man sitter fast i ett bibliotekstänk som inte är relevant längre. Det beror på att 

personalgruppen inte är överens om hur det ska se ut. Hen är förstebibliotekarie och menar att 

det är viktigt att ha alla med sig vid förändringar för att det annars blir så stora slitningar. 

Anledningen till att man i gruppen tycker så olika kan bero på åldersskillnader men handlar 
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framförallt om utbildning. Alla i gruppen är inte bibliotekarier. Utbildning utsätter människor 

för tankar om vad ett bibliotek har varit och skulle kunna vara. Informant A, anser också att 

biblioteket använder största delen av budgeten till medieinköp och där skulle en 

omfördelning behövas, att de fysiska böckerna inte värderas så högt. Men eftersom det finns 

motstånd att ändra på det och personal inte vill vidareutbilda sig, så skulle det bli fel två 

gånger att försöka. Det behövs enligt A människor som vill kompetensutveckla sig och 

möjlighet att skicka iväg dessa på utbildning. Hen säger: ”Här haltar det på bägge punkterna 

kan man säga, så det är ett jättestort problem.” 

 

Problemet verkar vara att man inom arbetsgruppen har olika uppfattningar om vad ett 

bibliotek ska göra. Informanten själv förklarar det med att inte hela personalgruppen har 

bibliotekarieutbildning. Det skulle också kunna förklaras med att synen på vad som är 

folkbibliotekens uppgift, det som legitimerar, har förändrats i och med att samhället 

förändrats. De sista 20–30 åren har på ett omvälvande sätt utmanat folkbibliotekens 

förhållningssätt till samhälle och användare och folkbiblioteken har blivit ett sammanhang för 

möten, upplevelser med mera, istället för att bara erbjuda utlån av media, en förändring för att 

legitimera sig i den nya digitaliserade tidsåldern. (Michnik, 2018) Och personalen här har 

olika syn på vad som förväntas av ett folkbibliotek, vad som är uppgiften, kanske på grund av 

olika kunskap, kanske för att många sätt att se på vad folkbibliotek är, lever parallellt. 

 

Organisationer har, enligt Jacobsen & Thorsvik (2014), en tendens att efterlikna varandra 

genom att organisera så som andra inom samma område organiserar. Det tolkas här som att 

biblioteken efterliknar varandra, gör som andra gör och att det är en del av förväntningarna på 

folkbibliotek. Förhållanden på landsbygden och i städerna ser olika ut. Alla är folkbibliotek 

och ska förhålla sig till samma lag och samma diskurs. Den digitala sfären är oberoende av 

hur tätt människor bor och påverkar små landsbygdsbibliotek i samma mån som de stora 

biblioteken i städerna, folk laddar ned och streamar var de än bor. Men små folkbibliotek på 

landsbygden har en annan fysisk och ekonomisk verklighet än folkbibliotek i städerna. Det är 

alltså många olika faktorer som påverkar synen på hur folkbibliotekets verksamhet ska se ut. 

Också många praktiska faktorer som påverkar i vilken mån de kan förhålla sig till olika 

synsätt. 

 

Den yngsta av informanterna, C, som sagt sig inte ha något problem med att själv hänga med 

i den tekniska utvecklingen eftersom hen är uppvuxen med datorer, tycker att biblioteket 

erbjöd relevanta tjänster och talade då om meröppet, att kunna erbjuda publika datorer och 

andra digitala tjänster. 

 

Informant B, som arbetar på samma bibliotek som informant C, tänker på ett annat sätt och 

berättar att personalen ännu inte har tillräckligt med kunskap i hur olika plattformar fungerar, 

inte tillräckligt med kunskap för att kunna visa och lära andra hur det fungerar. Hen berättar 

om ett IT projekt på biblioteket som delvis innehåller kurser för att öka personalens kunskap. 

Man har fått pengar från stärkta bibliotek men hen är ändå orolig för projektets 

genomförande: 

 
”…Men det är ju svårigheten då, i och med att vi är så små slimmade organisationer. Då ska man in i 

ett projekt och så ska man sy ihop att man ska kunna träffas och att man ska kunna vidareutbilda sig 

och så ska du samtidigt ha biblioteket öppet. Det är ju där problemet är då, kan jag komma iväg och 

göra det? Jag blir lite orolig när såna stora projekt är på gång.” 

 

Informant B säger också att projektets genomförande är beroende av att andra arrangemang 

får stå tillbaka. Hen talar om hur skör den lilla organisationen är (biblioteket har fyra personer 
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anställda, med tillsammans 2,6 heltider i årsarbetstid) Hen säger att man vill så otroligt 

mycket men man får hejda sig. 

 

Informant E skulle vilja göra mycket mer som barn- och ungdomsbibliotekarie, men menar 

att hon inte hinner. Idéer saknas aldrig, bara tid. Hen jämför med större bibliotek som 

kommer med flera sidor långa program, och har den möjligheten eftersom det finns mer 

personal. Ett annat hinder är kunskap, hen skulle vilja att biblioteket hade en speldator, men 

känner att kunskapen inte riktigt finns. I sammanhanget nämns också att en personal är 

långtidssjukskriven och att det tar tid från E. 

 

Antal personal påverkar verksamheten mycket. Informant A menar också att personalens 

individuella kunskaper påverkar ett mindre bibliotek mer än ett större. Hen har erfarenhet av 

båda, har arbetat på flera stora forskningsbibliotek. Ju mindre bibliotek, desto mer påverkar 

det, man gör det man kan och brinner för. Finns det ingen som vill läsa sagor, så blir det inga 

sagor. Man hamnar på en eldsjälsnivå, vilket är farligt, för om eldsjälen försvinner så tappar 

biblioteket fart. Det gör det också svårt att följa lag och biblioteksplan. En spridd 

åldersfördelning i personalgruppen är också lättare att få till i en större grupp. Det är viktigt i 

förhållande till utbildning, arbetslivet är långt, man kanske inte får så mycket ny input och 

kunskaperna blir förlegade. Om stora delar av gruppen försvinner, så försvinner kontinuitet 

och det blir ju skörare ju färre man är. Informant A tycker inte att lösningen på problemet är 

större grupper utan önskar större rörlighet bland bibliotekarier, att all personal har 

bibliotekarieutbildning och blir fortbildade. 

 

Informant D talar också om begränsningar som har med personalens sammansättning att 

göra: 
”…det kan ju också vara så att fem stycken skulle kunna vara en sammansättning som kan göra 

underverk…det beror precis på vilka det är som arbetar.” 

 

Hen talar om att man i en grupp har olika intressen och vilja men också olika arbetskapacitet. 

”En arbetsgrupp är ju lite komplicerad”, säger hen. Man har olika förmåga att organisera sina 

egna arbetsuppgifter, att prioritera. Hen säger att man ofta skyller på tid men att det handlar 

om förmåga, intresse och ambitionsnivå också. Men den lilla organisationen är väldigt skör, 

det går inte att komma ifrån. Även här har barn- och ungdomsverksamhet legat nere under en 

längre period på grund av långtidssjukskrivning. Det finns två pensionerade bibliotekarier 

som vikarierar, men ingen av dem skulle ta ett heltidsvikariat. Just nu arbetar hela styrkan, 

men enligt informant D så förekommer sjukskrivningar på grund av stress hela tiden. Det slår 

hårt, eftersom man måste gå in för varandra, så planerade föreläsningar och andra aktiviteter 

får ställas in. Hen säger: ”Då har man fullt upp med att hålla öppet bara.” 
 

Informant E och informant F berättar om sin arbetsplats där biblioteket har haft öppet hus en 

dag i veckan med IT kurser och när den person som håller i verksamheten blir 

långtidssjukskriven, så faller hela verksamheten. Det finns ingen annan som kan, men heller 

ingen som har tid. Organisationen är slimmad, en man på en post, så om barnbibliotekarien 

eller socialbibliotekarien skulle bli sjuk, finns det heller ingen där som kan ta över. 

Informanterna säger att det är svårt att få tag på vikarier med kompetens och personalgruppen 

är så liten att det inte finns möjlighet för någon annan att ta hand om verksamheten. Det är 

dessutom svårt att veta vad som ska göras när man bara är en person i en roll. Informanterna 

tror också att det är en ledningsfråga eftersom chefen inte är bibliotekarie och inte tillräckligt 

insatt i den praktiska verksamheten för att fördela om arbetet och säga åt någon att lägga 

undan sina vanliga arbetsuppgifter och utbilda sig för att gå in i en ny roll. Det är svårt att 

kollegor emellan tala om för någon annan att det här ska du göra.  
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Informant C talar om sin egen kompetens som barn- och ungdomsbibliotekarie och önskar att 

hen hade fått lära sig mer under sin utbildning om hur man kan göra för att få barn- och 

ungdomar till biblioteket. ”Man sitter där och gissar”, säger hen och menar att det hen lärt sig 

på högskolan är ”fluffigt”, inte tillräckligt konkret. Hen talar om sårbarheten i den lilla 

organisationen, om någon är sjuk, så kan man få stå en hel dag i lånedisken, men hen tycker 

inte att det påverkar den utåtriktade verksamheten. Den kompetens som mest saknas på 

biblioteket är enligt informant C att kunna kommunicera med nyanlända. 

Informant B säger att vidareutbildning och möjligheten att rikta sig till människor med 

funktionsnedsättning är områden som begränsas eftersom organisationen är liten. Inte heller 

på det här biblioteket finns vikarier att tillgå, så vid utbildning och sjukdom får man täcka 

upp för varandra. På det här biblioteket har man länge varit utan barn- och 

ungdomsbibliotekarie innan informant C tillträdde. Den verksamheten har då legat nere. 

Informant B säger så här om vilka konsekvenser långa glapp får: 

 
”Det blir att man kommer efter helt enkelt, man tappar ju. Och dessutom dom grupperna som man i så 

fall vänder sig till, dom tappar ju också…om man redan har arbetat upp nånting så måste man ju 

arbeta upp det igen och då blir det ju dubbelarbete.” 

  

Hen säger att det självklart skulle finnas fler arrangemang om man var en större 

personalstyrka. Man har inte tillräckligt med ekonomiska resurser för de arrangemang som nu 

genomförs, till exempel att annonsera. Man får gå andra vägar. Man har heller inte pengar till 

gager utan får försöka via föreningar som kanske kan betala och söka lokala förmågor som 

inte kostar så mycket. 

 

Informant D är tydlig med att storleken på biblioteket inte ska få avgöra kvaliteten på det som 

erbjuds:  
”Jag tycker ju att vi ska hålla fanan högt, vi ska vara lika bra som nån annan, vi ska ha lika bra 

informationstjänst här som på något annat bibliotek. Bibliotek ska liksom vara jämställt över landet, 

det ska inte vara för att man jobbar på en liten ort att här är det inte så noga, för mig är det 

jätteviktigt.”  

7.2.2 Har biblioteket den verksamhet som lag och biblioteksplan säger att det ska ha? 

 

I stort sett svarar alla ja på den frågan, men med lite variationer. Informant A säger att planen 

är skriven mer som en målsättning, att man behöver lite mer tid för att uppfylla den. Det är en 

socialbibliotekarie som fattas. Informant B tycker inte riktigt att man ”mallar” när det gäller 

gruppen vuxna med funktionsvariationer. Anledningen är att personalen inte hinner. 

Informant C har funderingar runt tillgängligheten, som tekniskt sätt är uppfylld, men att 

biblioteket ligger på andra våningen och har tröga dörrar tror hen hindrar folk mentalt från att 

besöka biblioteket, framför allt de som har nedsättningar. Informant D anser att man tveklöst 

uppfyller planen och berättar att man arbetar mycket metodiskt med uppföljning och 

utvärdering. Det är viktigt att förstå i efterhand, varför saker aldrig blev genomförda. Man ser 

kvalitet, vad man hinner och inte. Man vet vad man bestämt, förväntningar och möjligheter. 

Man hittar förklaringar till varför man inte når fram. 

 
”…den här lilla verksamheten, alltså man kan ju ha hur mycket idéer som helst, men det faller platt 

och det är ganska frustrerande när man har ambitioner och aldrig kommer fram. Det är ju sånt som är 

slitsamt när man jobbar på ett litet bibliotek tycker jag…man får hitta vägar på nåt sätt att 

kompensera och känna att det där gick inte så bra, men det är vi bra på i alla fall.” 
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Informant E och informant F kunde inte komma på någon aspekt där inte biblioteket 

uppfyllde lag och plan. Men i en senare fråga kom även där tillgänglighet och 

handikappanpassning upp. 

 

Informanterna upplevde alltså inga direkta hot mot respektive biblioteksverksamhet, men här 

kan invändas att den lilla organisationen på olika sätt gör det svårt att utveckla och anpassa 

biblioteket till egna förväntningar och krav på vad verksamheten ska innehålla.   

7.3 Hur ser möjligheten ut för små folkbibliotek på landsbygden att bidra 

till lokalsamhället genom arbete med delaktighet? 

Alla informanterna beskrev ”sina” bibliotek som sköra organisationer, men på lite olika sätt. 

På tre av de fyra biblioteken ställdes riktade verksamheter in vid sjukskrivningar, eller i 

väntan på nyanställning. De riktade verksamheterna var framförallt mot barn- och ungdomar, 

en prioriterad grupp för folkbiblioteken. Anledningen till att verksamheten ställs in är att 

organisationerna är så slimmade, att var och en har sina arbetsuppgifter och inte hinner med 

att gå in för andra mer än att stå i informations/ lånedisk. Man satsar i första hand på att hålla 

biblioteket öppet och med en liten personalgrupp innebär det extra arbete i lånedisken om 

någon är borta. (Det kan naturligtvis också vara andra arbetsuppgifter där man tvunget måste 

täcka upp för varandra, men det kom inte fram i intervjuerna). Det kan också vara svårt att gå 

in på en annan personals specialområde, man har helt enkelt inte kunskap. Barn- och 

ungdomsverksamhet hade under perioder legat nere på tre av biblioteken. På ett av dem låg 

även verksamhet nere, som hade med digital pedagogik att göra. På det biblioteket fanns 

också en socialbibliotekarie som heller inte skulle ersättas vid frånvaro. På ett av biblioteken 

hade man tillgång till utbildade vikarier, pensionärer, men ingen av dem skulle ta ett längre 

vikariat. På de andra biblioteken var det svårt att få tag på vikarier. På flera av biblioteken 

hade man problem med långtidssjukskrivningar, en av informanterna sa att sjukskrivningar 

var stressrelaterade och återkom ”hela tiden”. Ett av biblioteken saknade en 

socialbibliotekarie och en av informanterna ansåg att arbetet mot vuxna personer med 

funktionsnedsättningar inte ”mallade”. I båda fallen fattades resurser. På frågan om man 

levde upp till lag och biblioteksplan svarade två av fyra bibliotek ja. 

 

De allmänna biblioteken ska enligt lag ägna särskild uppmärksamhet åt människor med 

funktionsnedsättningar. Folkbiblioteken ska dessutom jobba läsfrämjande mot barn- och 

ungdomar och allmänt öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas. På de 

bibliotek som sade sig leva upp till bibliotekslagen, så hade barn- och ungdomsverksamhet 

legat nere under långa perioder, på ett av dem också undervisning i IT. Så man tycker sig 

uppfylla lagen, även fast man tvingas göra långa uppehåll i de verksamheter som lagen säger 

att man ska ge särskild uppmärksamhet åt.  

 

Att den läsfrämjande verksamheten för barn och unga ligger nere periodvis, borde kunna ge 

konsekvenser i barns språkutveckling, ordförråd, läsförmåga med mera.   

 

Grupperna av människor med funktionsnedsättning riskerar utanförskap. Gruppen barn och 

unga kan ses som en grupp som riskerar underordning genom att de ofta inte blir sedda som 

människor som ska lyssnas på i egenskap av att vara människa. Man ses istället som någon 

som ska bli och göras till människa värd att lyssna på. (Johansson & Hultgren, 2015)  

Att skapa delaktighet, är en fortsättning på tanken att inkludera dem som annars hamnar i 

utanförskap eller underordning. Det handlar om att skapa kontextuella förutsättningar för 
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människor att deltaga på olika nivåer, utifrån sina egna förutsättningar och behov 

(Gustavsson, 2010) (Johansson & Hultgren, 2015) Kontexten i det här fallet är de bibliotek 

som informanterna arbetar på och dess verksamheter. På informant B:s bibliotek var det 

vuxna med funktionsnedsättning man inte hade resurser till, informant F arbetar som 

socialbibliotekarie, men har ingen som vikarierar om hen blir borta länge, informant A: s 

bibliotek saknar socialbibliotekarie. Barn- och ungdomsverksamhet har legat nere i perioder 

på fler av biblioteken.  

 

För de grupper av människor som inte har fysisk- eller kognitiv-/psykisk-/ intellektuell-

förmåga att ta sig till biblioteket behövs riktade insatser av många slag. Det gäller att 

möjliggöra användande av bibliotekets resurser genom en mötande och tillgängliggörande 

kontext. Delaktighet för grupperna som riskerar att inte inkluderas i samhället möjliggörs 

endast med verksamhet som når ut till gruppernas individer och bjuder in dem till 

förhållanden som de kan delta i och agera i utifrån sina förutsättningar. Det räcker inte med 

att biblioteket har möjlighet att ge de människor som kommer dit och frågar hjälp, med 

lättlästa böcker, ljudböcker och media anpassade till människor med läsnedsättningar av olika 

slag. Det räcker inte med att det finns barn- och ungdomslitteratur på det fysiska biblioteket 

att tillgå för den som önskar.  

 

Utifrån ovanstående sätt att tolka delaktighet riskerar delar av bibliotekets funktion som en 

aktör vars arbete syftar till just delaktighet att nedprioriteras, i de slimmade organisationer 

som informanterna arbetar i. 

 

När frågan om biblioteket uppfyllde lagen ställdes, så pratade både informant C och 

informant F om fysisk tillgänglighet, som ju också har med delaktighet att göra. Informant F 

uttryckte att biblioteket ska vara till för alla, men att på det bibliotek hen arbetar på kan det 

vara besvärligt att komma upp på våning två om man är rullstolsburen, eftersom man då 

måste be personal om hjälp. Biblioteket följer lagen men F verkar mena att det ändå blir 

ojämlikt. Hen säger i sammanhanget att man från en rullstol inte når upp till översta hyllan. 

Informant C säger så här om ”sitt” bibliotek: 

 
  ”Vi kanske inte är speciellt handikappvänliga även om vi har en hiss, eftersom det är en våning upp 

skapar det en extra mental barriär för en del människor. Helst enligt biblioteksteorier så ska det vara 

extremt lätt att komma in. Du ska knappt ens behöva öppna en dörr. Här måste du öppna två dörrar 

för att komma in och vissa handtag är svåra. Ibland har jag varit med om att folk står där och tror att 

det är stängt och så kommer jag och bara trycker ned handtaget lite hårdare…men biblioteket är ju 

tekniskt sett tillgängligt.” 

 

Båda två poängterade alltså att man uppfyllde lagens krav, biblioteken var tekniskt sätt 

tillgängliga för alla men det var tydligt att de inte tyckte att det räcker, att det inte var jämlika 

villkor.  

8 Slutdiskussion  

Folkbibliotekens uppgifter har förändrats sedan de byggdes upp och de fortsätter att förändras 

i takt med samhällets utveckling. Den här undersökningen syftar till att undersöka, de små 

folkbibliotekens förutsättningar att verka i sina lokalsamhällen i förhållande till de 

utmaningar som samtiden ger dem, också hur de små folkbibliotekens förutsättningar ser ut 

när det gäller att göra val som är hållbara för lokalsamhället i ett längre tidsperspektiv. För att 

undersöka det används begreppet social hållbarhet som i det här arbetet har definierats som 
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ett ramverk. Ramen består av ett kluster av begrepp, besläktade på så sätt att de beskriver vad 

människan behöver för att hen ska må bra och att hen måste finnas i en kontext som 

medverkar till detta för att kunna agera hållbart. De underliggande begrepp som behandlas är: 

delaktighet, Public Value, socialt kapital och jämlikhet. 

 

Begreppet social hållbarhet är otydligt, eftersom det består av en samling stora och i sig 

otydliga underbegrepp. Men om man använder begreppet så uttrycker det något annat än de 

underliggande begrepp som finns, det har en tydligare riktning till alla. Om man till exempel 

använder begreppet delaktighet utan att relatera det till social hållbarhet, så är det lättare att 

skjuta ifrån sig, för det handlar inte om mig (om jag redan är delaktig och har till uppgift att 

se till att delaktighet skapas för andra.) Jag kan tänka att jag gör så gott jag kan med 

tillgängliga medel och låta det vara bra så. Men om man ser på delaktighet utifrån social 

hållbarhet och därmed hållbarhet överhuvudtaget, så innefattar det mig, att andra inte är 

delaktiga drabbar mig på sikt, och det kanske kan få mig att tänka och prioritera annorlunda. 

Och vi måste väl alla tänka över våra prioriteringar om vi ska leva hållbart. 

Om man ser på begreppet social hållbarhet som ett ramverk för begrepp som: demokrati, 

delaktighet, tillhörighet, social jämlikhet och god hälsa i förhållande till folkbibliotek och 

bibliotekslagen, så är det tydligt att folkbiblioteket har haft och har sådana samhällsvärden 

som är viktigt för den sociala hållbarheten. (Bibliotekslagen; Unescos 

folkbibliotekmanifest,1995; Weingaertner & Moberg, 2014; Boström, 2012) Därmed också 

samhällets hållbarhet i stort, eftersom miljö och ekonomi är beroende av det sociala.  

8.1 Det fysiska bibliotekets betydelse 

Informanterna i studien ser folkbiblioteken som en viktig plats i lokalsamhället. Människor 

från olika samhällsskikt och av olika ursprung möts och bibliotekets funktioner medverkar till 

detta genom att människor använder biblioteket utifrån sin egen agenda, sina egna behov. Det 

går inte att av intervjumaterialet att klart utläsa om folkbiblioteken informanterna arbetar på 

fungerar som lågintensiva mötesplatser och därigenom skapar socialt kapital för 

lokalsamhället, (Aabø, Audonson, & Vårheim, 2010) Men svaren skulle kunna tyda på att det 

är så. Uttydas kan däremot att de små folkbiblioteken medverkar till jämlikhet. 

 

Det är också tydligt att biblioteken skapar Public Value (offentligt värde), ett värde som kan 

användas som referenspunkt mot vilket företeelser kan bedömas och jämföras. Man kan 

tillexempel jämföra serviceeffektivitet genom att mäta ökad produktivitet, reducerade 

kostnader och välmotiverad personal. Också bibliotekens anpassning till lokala behov skapar 

offentligt värde. (Field & Tran, 2018) Ovanstående tolkas här som att bibliotekets tjänster 

kan bidra till ökad produktivitet för många fler instanser i samhället än enbart biblioteket. 

 

De små folkbiblioteken är också fysiska platser som innehåller fysiska samlingar av media. 

Det är enligt informanterna extra viktigt på en liten ort där det är längre till nästa bibliotek än 

på en större ort som har flera bibliotek, det handlar om jämlikhet.  

 

De små folkbiblioteken där informanterna arbetar hjälper människor som inte är digitalt 

delaktiga med sådant som handlar om delaktighet i en större bemärkelse, delaktighet i 

samhället. Där det förr funnits många andra aktörer har verksamheter lagts ned och allt ska nu 

ske digitalt. De människor som inte är digitalt delaktiga hamnar utanför.  

 



 

 

27 

 

Så de små fysiska folkbiblioteken har stor betydelse i de lokalsamhällen de verkar när det 

gäller att skapa social hållbarhet. De skapar jämlikhet, offentliga värden, delaktighet och 

kanske socialt kapital. 

 

8.2 Konsekvenser av begränsningar 

Ingen av informanterna upplevde att verksamheten på respektive bibliotek var hotad. Alla 

informanter kände sig trygga med att biblioteket skulle få vara kvar i nuvarande storlek. De 

flesta hade en positiv syn på framtiden vad gäller folkbibliotekens uppgifter och möjligheter i 

samhället. Däremot så talades mycket om att organisationerna var slimmade på olika sätt och 

det kan ses motsägelser i respondenternas svar när det gäller förmågan att leva upp till lag 

och biblioteksplan. Svårigheter var: 

 

• Det var svårt att komma iväg på fortbildning. 

• Det påpekades att en liten personalgrupp är skörare än en större, man hamnar på 

eldsjälsnivå. 

• Verksamheter som folkbiblioteken enligt lag ska prioritera, prioriterades dels bort, 

dels fick de ligga nere under perioder på grund av sjukdom eller personalbyte.  

 

På ett bibliotek hade personalgruppen så olika syn på vad ett folkbibliotek ska göra att det 

omöjliggjorde anpassning till samtid. 

 

Folkbiblioteket har enligt lag till uppgift att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa grupper. 

Det kan sägas vara uppdrag som handlar om delaktighet. Informanterna såg problem med att 

inte kunna tillgodose alla gruppers behov, det talar för att de tycker att arbetet med 

delaktighet är viktigt. De tog också upp frågor om fysisk tillgänglighet och anpassning, att 

den inte var tillräcklig. Alla svarade ja på frågan om de uppfyllde lagen. Man signalerar alltså 

att arbetet med delaktighet är viktigt och tycker att man uppfyller lagen samtidigt som man 

prioriterar bort det som lagen föreskriver. Man prioriterar bort det helt och hållet eller vid 

tider då man av olika anledningar är färre personal. 
 

Att man ändå tycker sig uppfylla lagens krav skulle kunna bero på att uppdraget är komplext, 

det innefattar så mycket som ska utföras med små medel. Det blir svårt att överblicka 

konsekvenser av val och att bedöma vilka kriterier man ska prioritera utifrån när det finns så 

många olika sätt att se på vad folkbibliotek är och vad det ska göra. Men om man väljer att se 

folkbibliotekets uppdrag gentemot särskilda grupper som ett uppdrag i inkludering och 

delaktighet och därmed i förlängningen ett arbete för social hållbarhet, så kan man säga att 

den sociala hållbarheten på orten utmanas när man gör långa uppehåll i verksamheterna eller 

prioriterar bort dem.  

 

En slutsats av arbetet är att delaktighet också kan innefatta kontinuitet. 

 

En reflektion som arbetet gett är, att om man ser bibliotekens uppdrag att arbeta med 

delaktighet som något som i förlängningen skapar social hållbarhet, så kan man ifrågasätta 

konsekvenserna vad gäller långsiktig hållbarhet i samhällets sätt att värdera genom att 

kvantifiera och mäta. New Publik Management innebär ju att man driver samhällets 

organisationer med ett förhållningssätt liknande det man använder för att driva företag. För 

bibliotekens del syns det mest i och med att man mäter antalet lån och besök, men mäter man 

någonsin delaktighet? Det finns en risk för att de val som i förlängningen skapar det hållbara 
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samhället försvinner i kortsiktigt mål- och vinsttänkande även om man som personal på det 

lilla folkbiblioteket vill göra hållbara val.   

9 Förslag till fortsatt forskning 

Vid sökande efter forskning till uppsatsen, hittades en del om miljömässig hållbarhet och 

folkbibliotek, digital hållbarhet och hur man organiserar ett bibliotek hållbart. Men inget om 

social hållbarhet och folkbibliotek (det kanske finns om man bryter ned det till underliggande 

begrepp?) Den forskning om social hållbarhet som hittades, handlade det om stadsplanering. 

Där används begreppet!  

Det skulle vara intressant att vidare undersöka hur och om man kan använda begreppet social 

hållbarhet i förhållande till folkbibliotek i forskning, för det skulle kunna öppna för nya sätt 

att värdera folkbiblioteken. Det skulle också kunna öppna för nya sätt att prioritera för 

personal på folkbibliotek. 
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Bilaga, frågeformulär 

Frågeformulär, semistrukturerad intervjustudie, Annika Storm 

a) Hur många år har du arbetat på bibliotek? 

b) Vilken utbildning har du? 
c) Har du annan yrkeserfarenhet? 
d) Vilken roll har du? 

 
1. Samhället förändras snabbt, biblioteken strävar för att hitta sin roll i det 

nya. Tycker du att det här biblioteket anpassar sig till samhället i den 

grad som behövs? Hur? 

2. Tycker du att det här biblioteket anpassar sig till samhället som du 

skulle vilja att det anpassade sig? Hur? 

3. Hur tänker du om det här bibliotekets framtid? 

4. Är det viktigt att det får finnas kvar, varför? 

5. Är ni rädda för nedskärningar? Hur skulle det drabba? 

6. Upplever du personligen att det finns ett krav på biblioteket att hänga 

med i utvecklingen? Om ja, är det kravet positivt eller negativt. Hur, 

utveckla? Hur påverkar kravet dig och ditt arbete? 

7. Anser du att biblioteket har den verksamhet som lag och biblioteksplan 

säger att det ska ha? 

8. Finns det praktiska begränsningar t.ex. i form av kompetens och 

resurser som gör det svårt att följa lagen (IT – undervisning och alla 

grupper som ska prioriteras) 

9. Hur påverkar antalet personal bibliotekets utbud och verksamhet? 

10. Hur påverkar personalens individuella kunskaper bibliotekets utbud och 

verksamhet? 

11. Tror du att storleken av de resurser ni har att tillgå påverkar 

möjligheten för det här biblioteket att överleva? 

12. Är det något du vill tillägga som är viktigt i sammanhanget? 

 

 

Kan jag kontakta dig om något behöver kompletteras? Du kan kontakta mig om du 

kommer på något som du vill tillägga.  

 


