
Kolbäck förr och Högsby nu – två aktuella magisteruppsatser om 
folkbibliotekets roll 
 
Vid Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås publiceras årligen ett betydande antal 
uppsatser om folkbiblioteken och deras förhållanden då som nu. Två av dem, som snart 
kommer att publiceras i fulltext av Högskolans bibliotek, är Roger Skoglöfs uppsats    
Biblioteksutvecklingen i Kolbäck 1913-1954 och Carin Månssons dito Vilken betydelse 
har ett filialbibliotek?  Exemplet Högsby. Nedan sammanfattas innehållet i de två 
uppsatserna 
 
Biblioteksutvecklingen i Kolbäck 1913 - 1954 
 
I uppsatsen studeras det moderna folkbibliotekets framväxt och utveckling i Kolbäcks 
kommun i Västmanlands län åren 1913-1954. Den bild som framträder är att detta var 
en dynamisk period i Kolbäcks bibliotekshistoria. Ett filialsystem växte fram, som 
ökade tillgängligheten för biblioteksbesökarna. Från att endast ha haft ett 
kommunbibliotek på centralorten, så täcktes till slut hela kommunen av folk- och 
studiecirkelbibliotek. Deras antal var större än förväntat i förhållande till 
kommunstorleken. 
 
Kolbäck,  fram till kommunsammanslagningen 1952 en landskommun på runt 3.000 
invånare, fick sitt första folkbibliotek 1914. Det första studiecirkelbiblioteket hade 
bildats av IOGT redan året innan. Statsbidragsreformerna 1912 och 1930 samt folk- och 
skolbiblioteksutredningen 1949 fick stor påverkan på kommuns alla bibliotek. De 
närmast följande åren inrättades en rad nya filialer för att täcka kommunens olika delar. 
Före 1952 hade Kolbäcks kommun ett huvudbibliotek, fyra filialer samt fem 
studiecirkelbibliotek. I takt med att tiderna förändrades och samhället gjorde andra 
prioriteringar, så kommunaliserades de flesta av studiecirkelbiblioteken. Vid 
kommunsammanslagningen 1952 bildade Kolbäck tillsammans med Rytterne och Säby 
en storkommun. Antalet kommuninnevånare blev efter sammanslagningen ca.5.000 . 
Folkbiblioteken blomstrade under denna tid på bekostnad av de kvarvarande 
studiecirkelbiblioteken. Fyra filialer samt ett par bokutlåningsstationer tillkommer, för 
att även de mest avlägsna kommundelarna med ett fåtal invånare ska få ett närbeläget 
folkbibliotek att kunna gå till. Biblioteksverksamheten styrs nu bättre med nya stadgar 
och ett reglemente för kommunens alla folkbibliotek. Satsningen på att utveckla 
huvudbibliotekets bokbestånd på bekostnad av filialernas är tydlig. Dock är inte 
filialernas och utlåningsstationernas roll oviktig i sammanhanget. De blir likt ekrarna i 
ett folkbiblioteksnav, där verksamheten styrs från huvudbiblioteket. Efter 
omstruktureringarna blir några studiecirkelbibliotek kvar, som en påminnelse om en 
annan tid, medan andra genom nedläggning försvinner in i glömskan. 
 
 
Vilken betydelse har ett filialbibliotek?  Exemplet Högsby 
 
Syftet med studien var att undersöka filialbibliotekens betydelse för sina användare. 
Alla filialer i Högsby kommun är numera nedlagda. Som grund för studien ligger 
intervjuer med tio personer i kommunen. Dessa var låntagare, f.d. filialföreståndare, en 
politiker samt företrädare för de lokala orternas samhällsföreningar, som under en kort 
period tog över filialernas verksamhet. Som redskap för att utvärdera resultatet används 
Dorte Skot-Hansens analysmodell avseende lokalbibliotekens uppgifter. Dessa menar 



hon vara kultur, kunskap, information och den sociala uppgiften. Den sistnämnda kan 
likställas med funktionen som mötesplats.  
 
I studien används Ragnar Audunsons undersökning ”Folkbibliotekens roll i en digital 
framtid” som jämförelse. I den redovisas intervjuer i vilka användare, politiker och 
bibliotekarier ger information om hur dessa grupper ser på bibliotekens uppgifter i 
dagens och morgondagens samhälle. Vidare gås kommunala protokoll igenom för att 
kunna följa den beslutsprocess, som föregick nedläggningen av filialerna.  
 
Undersökningen visar att betydelsen av filialbibliotek kan variera starkt från person till 
person. Något som alla ansåg viktigt var bibliotekets uppgift som kunskapsförmedlare. 
Låntagarna nämnde inte uppgiften som informationsförmedlare vilket kan tolkas som 
att många inte tänker på att de söker information när de lånar böcker eller läser 
tidningar. Att biblioteken inte sågs som informationsförmedlare skulle också kunna 
hänga samman med att de filialer, som var aktuella, inte hade Internet-uppkoppling. För 
låntagarna var funktionen som mötesplats viktigast samt att man kan låna böcker. 
Politikern betonade informations- och kunskapsuppgiften.  Filialföreståndare och 
frivilliga biblioteksarbetande betonade alla de fyra uppgifterna. De olika profilerna som 
kommer fram enligt Skot-Hansens modell skiljer sig beroende på intervjugrupp. Detta 
är inte förvånande då man beaktar de olika personernas skilda referensramar.  De som 
arbetar på bibliotek anser naturligt nog att alla uppgifter är viktiga. Politikern betonar 
information och kunskap, vilket är betydelsefullt med tanke på de många unga 
studerande, som man vill ha kvar i kommunen. Låntagarna talar om böcker och 
mötesplats, då detta var vad filialerna tydligast erbjöd.  
 
Den viktigaste uppgiften för filialerna i Högsby var att låna ut böcker och vara en 
mötesplats. Det framgick klart att filialerna var viktiga för de nyinflyttade,  då dessa 
erbjöd dem såväl en väg att lära känna andra, som ett sätt att få kunskap om den nya 
orten och också i många fall det nya språket.  
 
Hur dessa behov ska tillgodoses utan filialerna återstår att se. En del kommer 
förmodligen att ta sig in till biblioteket i Högsby men det återstår många, som inte har 
möjlighet att ta sig dit. I många fall är det flera mil till detta. I dessa grupper ingår äldre, 
som inte har bil, barn, som inte kan åka själva osv. Samhällsföreningarna finns, och 
förhoppningen är att de tar hand om de inflyttade så att de lär känna människorna i sitt 
samhälle. Att tre betydelsefulla lokala mötesplatser har försvunnit är emellertid ett 
faktum. 
 
I Demokratiutredningens slutbetänkande betonas vikten av e-demokrati. Enligt den 
deliberativa demokratimodellen är det viktigt att medborgarna kan vara delaktiga i den 
politiska debatten. De ska via Internet kunna debattera, informera sig om samhället och 
ha kontakt med politikerna. Internet är ett viktigt redskap och alla har inte egna datorer.  
Det är också det viktigt enligt den att träffa människor med olika uppfattningar och att 
det finns möjlighet att diskutera, reflektera och argumentera för och emot olika 
ståndpunkter. Lokalbiblioteken är idealiska mötesplatser då de är neutrala, gratis och då 
alla kategorier av människor är välkomna dit. Där har man möjlighet att möta, samtala 
med och lära känna människorna i sin närhet och det kan förväntas leda till större 
förståelse människor emellan. I intervjuerna har dessutom framkommit att läsning av 
skönlitteratur främjar den empatiska förmågan.  
 



Resultaten i studien indikerar att filialbiblioteken har en stor uppgift att fylla när det 
gäller människors tillgång till kunskap, kultur och information. Inte minst är deras 
funktion som mötesplats viktig. Frågan är om de ekonomiska besparingar man gör vid 
nedläggning av biblioteksfilialer uppväger den försämrade service och livskvalitet som 
många människor får. 
 
Slutord 
 
Uppsatserna skildrar två olika skeden i vår folkbibliotekshistoria. Av 
Kolbäcksuppsatsen framgår vilket myller av folk – och studiecirkelbibliotek som kunde 
finnas i vissa landskommuner. Andra kunde ha ytterst få. Det framgår också under vilka  
knappa omständigheter biblioteken fick verka. Som i flertalet landskommuner kom 
biblioteken ej in i en organisation med utbildade bibliotekarier förrän vid den andra 
kommunreformen under 1970-talet första del. 
 
Högsbyuppsatsen visar vad som kan hända i en glesbygdskommun med små resurser. 
Dessa koncentreras ofta till centralorten. Människorna ute i småorterna, ibland flera mil 
från kommuncentrat, går miste om en mötesplats för kultur och information. 
Att detta är mycket negativt för inte minst de äldre, barnen och de nya svenskarna är 
uppenbart.  
 
 
Magnus Torstensson utifrån Roger Skoglöfs och Carin Månssons sammanfattningar av 
deras respektive uppsats 


