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Nedläggning av bibliotek – hot eller möjlighet 

 

Syfte och frågeställningar 

Studien Nedläggning av bibliotek – hot eller möjlighet innehåller dels en nationell 

enkätundersökning till landets 290 kommuner, dels en fallstudie med tre exempel från orter i 

Gävle kommun, Eksjö kommun och Sollentuna kommun. Syftet med den nationella 

enkätundersökningen har varit att ta reda på i vilken omfattning bibliotek lagts ned de senaste 

10 åren i Sveriges kommuner. Har det varit bibliotek med liten eller omfattande verksamhet 

avseende öppettider, utlån och besök? Har det satsats på bibliotek i motsvarande omfattning? 

När det gäller fallstudien har syftet varit att belysa processerna kring nedläggning av bibliotek 

på tre orter. Frågeställningarna för fallstudien har varit: 

 

 Vilka var argumenten och motiven för nedläggningen?  

 Vilka protester och reaktioner uppstod och vem var det som protesterade?  

 Hur kommunicerade kommunen beslutet med medborgare på orten?  

 Vilka blev konsekvenserna av nedläggningen?  

 Vilken alternativ biblioteksservice erbjöds och hur fungerar den? 

 

Metod 
I fallstudien har jag undersökt tre olika aktörskategorier: politiker, bibliotekspersonal och 

biblioteksbesökare. Kategorin politiker har jag framförallt undersökt genom inläsning av 

dokument som till exempel kommunala protokoll och handlingar från de politiska nämnder 

som är ansvariga för biblioteksverksamheten, biblioteksplaner, utredningar, årsredovisningar 

samt brevväxling mellan protesterande aktörer och kommunerna. Jag har också kompletterat 

denna kategori med intervjuer av två politiker.  Kategorin bibliotekspersonal har jag 

undersökt genom intervjuer med ett urval av chefer och bibliotekspersonal.  

 

Kategorin besökare har jag undersökt via intervjuer med bibliotekspersonalen men också med 

enkätfrågor till besökare i två av fallen, och kortare intervjuer med besökare i det tredje. 

Biblioteksbesökarna har inte varit den primära målgruppen för insamling av information, även 

om det är konsekvenserna för dem som stått i fokus. Besökarnas perspektiv har också 

undersökts via lokalpressen, eftersom de ofta har fått en röst i medierna. 

Enkätundersökningen skickades ut i november 2011 via mejl som en länk till ett webbaserat 

frågeformulär. Mottagare var biblioteksansvariga i Sveriges 290 kommuner. Mejlet skickades 
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till bibliotekschefer och motsvarande genom länsbibliotekarierna i landet. Enkäten bestod av 

10 frågor som berörde omfattningen av nedläggningar i landets kommuner de senaste 10 åren, 

och om det gjorts några nysatsningar på bibliotek. De som svarade på enkäten har haft 

befattningar som till exempel kulturchefer, bibliotekschefer, bibliotekarie, samordnare mm. 

Efter en påminnelse i december svarade totalt 184, vilket ger en svarsfrekvens på 63 procent. 

Det är en relativt hög svarsfrekvens och bortfallet på 37 procent anser jag inte ger några 

betydande konsekvenser för resultatet.  

 

Teoretiska perspektiv 
Studien presenterar inledningsvis en kort teoretisk bakgrund av folkbibliotekets tillkomst och 

utveckling samt presenterar forskning som handlar om nedläggning av service på mindre orter 

i allmänhet, och nedläggning av bibliotek i synnerhet.  

 

Resultat 

Nationella enkätstudien 

Enkäten Tio viktiga frågor till Sveriges bibliotekschefer om nedlagda bibliotek 2000-2010 

skickades till alla kommuner via länsbiblioteken. Detta framkom i svaren: 

 

 75 kommuner hade lagt ned något bibliotek 

 109 kommuner hade inte lagt ned något bibliotek 

 44 hade satsat på nya bibliotek 

 62,7 procent av de nedlagda biblioteken hade färre öppettider än 8 timmar per vecka 

 38,8 procent av de nedlagda biblioteken hade mindre än 1 000 besök per år 

 76 procent av kommunerna som hade lagt ned bibliotek erbjöd alternativ 

biblioteksservice i någon form.   

 

Alternativen efter nedläggning bestod i huvudsak av bokbuss men även utlåningsstationer 

nämns, bibliotek/utlåningsstationer i föreningsregi, skolbibliotek och andra distributionsvägar 

såsom via lantbrevbärare, servicebutik, affärer, korvkiosk, boktaxi, ökat öppethållandet på 

andra bibliotek. De som svarar nej på frågan om alternativ service lämnar också kommentarer 

som är intressanta. Till exempel visar det sig i ett par fall att bibliotek som tidigare lagts ned 

har öppnat på nytt i nya lokaler med nytt bestånd. När det gäller så kallade övriga 

utlåningsställen framkommer att begreppet har en vid definition och innebär allt från 

utlåningsstationer, föreningsdrivna bibliotek, lanthandel, butik, äldreboende till 

arbetsplatsbibliotek mm. 

 

Fallstudien 

I denna studie är det orterna Norrsundet i Gävle kommun, Ingatorp i Eksjö kommun och 

Norrviken i Sollentuna kommun som har undersökts. 

 

Om exemplen 
Biblioteket har spelat olika roller i lokalsamhället i de tre fallen, före och efter nedläggningen 

eller förändringen. I Norrsundet fungerade biblioteket som ett folk- och skolbibliotek sedan 

2006 och hade då redan ändrat karaktär från en spontan mötesplats centralt på orten till ett 

bibliotek dit man gick när man hade ett särskilt ärende. Nu finns den alternativa 

biblioteksservicen på Fyren, en slags träffpunkt, som drivs av ABF.  

 

I Ingatorp var bibliotekets roll i samhället en mötesplats och samlingspunkt på orten med en 

central placering, och en av de få bevarade servicefunktionerna på orten. Där spelade det en 

stor social roll för föreningslivet på orten framförallt för en grupp människor. Nu har delar av 
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biblioteket flyttat in i skolan och integrerats med skolbiblioteket när skolan byggde ut för att 

ta in barn från andra orter där skolor lagts ned. Drivande aktörer har varit föreningslivet på 

orten. 

 

I Norrviken var biblioteket ett folk- och skolbibliotek men har efter förändringen blivit ett 

renodlat folkbibliotek sedan skolbiblioteksverksamheten lades ned. Biblioteket har anpassat 

sig mer till det omgivande samhället och de målgrupper som kan behöva biblioteket: förskolor 

och småbarnsföräldrar. Biblioteket är ett profilerat småbarnsbibliotek inspirerat av Reggio 

Emilia-pedagogik. Starka aktörer i detta fall har varit personalen, som tagit initiativ till en 

verksamhetsförändring. 

 

Processen kring nedläggningarna 

Argumenten och motiven för nedläggningen var ekonomiska, men det fanns också, i två av 

fallen, en ambition att stärka bibliotek på en ort i närheten och hänvisa besökare dit. De som 

protesterade var föreningsaktiva där flera hade eller var politiskt aktiva. De värnade om 

biblioteket som mötesplats och förstås möjligheter till att låna böcker. Det var rummet som 

social mötesplats, medierna i form av böcker och kompetensen i form av en personlig kontakt 

med bibliotekarien som framkommer som viktiga.
1
 Men protesterna uppstod med största 

sannolikhet lika mycket på grund av ett upplevt utanförskap gentemot staden. Ytterligare en 

förklaring till kampen kan vara att kommunreformen på 70-talet fortfarande är närvarande 

samt att många av de som protesterar är politiskt aktiva.  

 

Beslutet att lägga ned biblioteken har varit en lång process i två av fallen. När det har funnits 

ett tjänstemannaförslag har det nått lokalbefolkningen ryktesvägen, som har protesterat och 

sedan har förslaget tagit en annan riktning, och alternativ biblioteksservice har blivit 

resultatet. När det gäller kommunikationen med medborgare finns ingen proaktiv planerad 

kommunikation i något av fallen där de inblandade har enats om vad, hur och när man ska 

kommunicera gentemot olika målgrupper och vilken retorik som bör användas inför beslutet. I 

ett av fallen var det lokala aktörer som bjöd in kommunen till ett medborgarmöte, och i ett 

annat fall tog kommunen initiativet, men sent i processen och mötet lades dagtid då få kunde 

komma. Medborgarna får sin förstahandsinformation ryktesvägen eller via lokalpressen.  

 

Vilka konsekvenser får då nedläggningarna? De skiljer sig åt förstås i de olika fallen, eftersom 

de är unika fall med olika förutsättningar och alla exemplen har olika alternativa lokala 

lösningar vilket gör det svårt att generalisera. Ur medborgarperspektiv förekommer både 

negativa och positiva konsekvenser. Några exempel: en social träffpunkt har försvunnit från 

orten i ett fall, ett bättre medieutbud har anpassats till målgrupperna i alla exemplen, rumsliga 

förändringar till det bättre i vissa fall, bättre för skolbarnen i det fall biblioteket flyttat in i 

skolan, och sämre tillgång till personlig service i ett annat fall. 
2
  

 

I studiens samtliga exempel har alternativ erbjudits. Egentligen är alternativen en konsekvens 

av förslagen att lägga ned biblioteken, eftersom det är reaktioner lokalt som har öppnat upp 

för alternativen. En första fingervisning visar att utlåningsstationen i Norrsundet uppskattas 

som en tillgänglig boksamling som ger mervärde åt den organisation som inrymmer den, även 

om det hittills är låga utlåningssiffror. Det integrerade folk- och skolbiblioteket i Ingatorp 

upplevs som fräschare med många nya böcker men otillgängligt av de som inte bor nära. Det 

                                                           
1
 Ögland, Malin och Hansson, Johanna, Medieplanering och verksamhetsutveckling. BTJ. (Lund, 2008) 

2
 Läs mer ingående om konsekvenserna ur olika perspektiv och aspekter i rapporten för studien 

 Nedläggning – hot och möjlighet, en studie av processerna kring nedläggning av bibliotek. Länsbibliotek 

Gävleborg Uppsala. (Borås, 2011) 
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profilerade biblioteket i Norrviken lockar många nya besökare som uppskattar den nya 

kreativa begreppet. Konsekvenserna kan handla om andra saker än själva biblioteksfrågan, det 

kan väcka känslor av utanförskap och marginalisering. Denna studie bekräftar att nedläggning 

av bibliotek kan bli en symbol även för annat missnöje, tillexempel för minskad service 

generellt, och en påminnelse om att orten håller på att avvecklas.  

 

Slutsatser 
 

 Studien visar att frågan om nedläggningar är oerhört komplex och inte bara handlar 

om bibliotek; det handlar också om den stundtals komplicerade relationerna mellan 

centrum och periferi samt mellan individ och samhälle.  

 

 Studien visar att det till skillnad från den gängse mediabilden faktiskt satsas en hel del 

på bibliotek i landet och att kommunerna i de flesta fall försöker hitta alternativ 

service till nedläggningen. Problemet är att den alternativa servicen ofta uppstår som 

en reaktion på protester. Skulle alternativen fungera bättre om de kom till i en annan 

mer proaktiv situation? 

 

 Det behövs en strategisk planering av den framtida biblioteksstrukturen. En analys 

över medborgarnas behov av biblioteksservice på ett lokalt plan är ett viktigt första 

steg.  

 

 Inför förändringar i biblioteksstrukturen måste alla som är involverade i processen 

vara välinformerade och förberedda på att kommunicera förändringarna. Rätt 

genomförd kan detta bidra till bra alternativa lösningar och kanske till och med 

förståelse för de politiska besluten.   

 

Diskussion 
Argument 

Det finns många likheter mellan exemplen i Norrsundet och Ingatorp. Tanken att samla 

resurserna vid ett närliggande bibliotek och stärka dessa med personal och medieresurser som 

”blir över” är framförallt ett tjänstemannaförslag, som förekommer i båda fallen. Inom 

forskningen förekommer också detta resonemang, även om det främsta argumentet är 

ekonomiska trångmål. I Maria Rosengrens uppsats, som för övrigt visar att argumentationen i 

de politiska dokumenten vid nedläggningar är kortfattade, framkommer också argumentet att 

kvaliteten skulle försämras så pass mycket att den enda lösningen skulle vara att slå ihop eller 

samla resurserna och få ett starkt bibliotek.
3
 Resonemanget att folk numera är rörliga och 

nyttjar annan service på andra orter förekommer i min studie. Också i Carin Månssons uppsats 

om exemplet Högsby fanns resonemanget att ”alla åker ju in till apoteket, läkarstation, 

tandläkare och systembolag och då kunde biblioteket vara där”.
4
 Detta speglar den förändrade 

samhällsstrukturen och människors förändrade beteendemönster.   

 

                                                           
3
 Rosengren, Maria, Nedläggningar och nyetableringar av bibliotek. En argumentationsanalytisk studie av hur 

folkbibliotekssituationen förändrats i Göteborg under 90-talet med hänsyn till stadsdelsnämndsreformen. 

Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid biblioteks- och 

informationsvetenskap/bibliotekshögskolan 2003:109 (Borås 2003), s. 32 

 
4
 Månsson, Carin, Vilken betydelse har ett filialbibliotek? exempel Högsby, magisteruppsats i informations- och 

biblioteksvetenskap, institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Borås, 2009:28 
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Jag menar att de grupper som är aktiva och pendlar till annan större ort inte har något problem 

att tillgodose sitt biblioteksbehov på annan ort. Det är grupperna som är prioriterade enligt 

bibliotekslagen som kommunerna måste ta hänsyn till och lösa biblioteksbehovet för, på ett 

tillfredställande sätt: barn, funktionshindrade och invandrare och andra minoriteter. Det är 

särskilt viktigt att ta hänsyn till äldre människor generellt, eftersom studien visar att 

biblioteken är viktiga för dem, inte minst ur ett socialt perspektiv. För dessa grupper är 

närhetsprincipen viktig. Biblioteket måste komma till dem. Frågan är i vilken form denna 

biblioteksservice ska ha. Här tror jag det finns nya innovativa lösningar att utveckla i 

framtiden, till exempel i samverkan med andra aktörer lokalt och genom att starta med en 

analys av behoven av biblioteket. 

 

Forskning visar att lokalbefolkningen saknar utredningar som tydliggör vad man vinner på en 

nedläggning och vilka konsekvenser den skulle få.
5
 Även i denna studie är dokumentationen 

kring besluten relativt knapphändig i politiska protokoll och handlingar, med undantag för 

Sollentuna kommun där biblioteksverksamheten är välutredd inför tidigare nedläggningar, 

med genomarbetade konsekvensanalyser. Det saknas dokumenterade konsekvensanalyser 

både för Ingatorp och Norrsundet inför det slutgiltiga beslutet, med undantag för en utredning 

som jämför bokbuss med filial i Eksjö kommun. Det finns ett litet underlag att ta del av där 

det framkommer ärendets gång, med argument, motiv, förslag och hur diskussionerna har gått 

samt hur de alternativa lösningarna har uppstått. Det verkar inte heller som att 

biblioteksbesökarna förstår varför man skulle lägga ned biblioteket. I Ingatorp kunde man inte 

förstå hur man kunde satsa fyra minuters fyrverkeri i Eksjö på nyårsafton, vilket var samma 

summa som biblioteket i Ingatorp kostade per år i lokalkostnad vid tiden för nedläggningen.  

  

Hur stor roll spelar konsekvensanalyser inför beslut om nedläggning? Analysen är viktig för 

att ha ett samlat underlag till politikerna som framförallt utgår från medborgarnas behov. 

Detta är viktigt också för att få viss förståelse för beslutet lokalt. Som jag har sagt tidigare 

behövs en behovs- eller konsekvensanalys som underlag för hur man ska lösa 

biblioteksservicen i kommunen. Jag tror också att det blir lättare för politikerna att fatta beslut 

och sakligt argumentera för detta samt inte ”ge efter” för enskilda individers missnöje. 

  

Protester och reaktioner  

I två av fallen har starka protester och reaktioner funnits. I Norrviken var nedläggningen 

aldrig en politisk fråga eftersom skolbiblioteket lades ned, och personalen tog snabbt initiativ 

till förändring som fick positiva reaktioner. De som protesterade mot nedläggningarna i de två 

andra fallen var föreningsaktiva och representerade en generation som varit aktiva 

samhällsmedborgare på den tiden orterna var egna kommuner. Flera hade också varit politiskt 

aktiva och har fortfarande många kontakter inom kommunalpolitiken. Protesterna uppstod 

med stor sannolikhet lika mycket på grund av att ett upplevt utanförskap gentemot staden och 

den service som satsas där. Det blir ett konkurrensförhållande mellan stad och land där de på 

den lilla orten upplever att de trots att de också betalar skatt inte får någonting av den 

kommunala kakan. Särskilt tydligt blir detta på en ort där den kommunala och kommersiella 

servicen har försvunnit.  

 

Biblioteket symboliserar en mötesplats på orten, även för dem som inte besöker det, och 

symboliserar mer i sin frånvaro än när det finns kvar, skriver Andreasson och Andersson i 

uppsatsen Rör inte mitt bibliotek. Därför engageras även de som inte går till biblioteket när 

                                                           
5
 Andersson, Ida och Andreasson, Hillevi, Rör inte mitt bibliotek. Om nedläggningshotade filialbibliotek i den 

lokala tidningsdebatten. Examensarbete för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds 

universitet (Lund 2005), s. 41 
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det är hotat. Faktum är att politikerna påverkas av protesterna. Som politiker har man både 

medborgarperspektiv och organisationsperspektiv. En fråga är dock hur representativa de som 

protesterar mot nedläggningen av biblioteket verkligen är för det lokala samhället. Det är 

uppenbart att de protesterande med sitt starka engagemang lyckas få politikerna att ändra 

inställning. 

 

När det väl har funnits ett förslag om nedläggning för kommande budgetår, har detta 

ryktesvägen nått lokalbefolkningen. Protester har uppstått och tjänstemannaförslaget har tagit 

en annan riktning på grund av protesterna.  I Norrsundet var det lokala initiativ av föreningar 

på orten, och framförallt ABF, som bidrog till det lokala alternativet. I Ingatorp kom slutligen 

lösningen med att dela lokaler med skolan när kommunen beslutade lägga ned skolor i 

närområdet och bygga om och bygga ut skolan i Ingatorp. Det är svårt att säga om det var 

protesterna som ledde till denna lösning. Förmodligen är det en kombination av 

befolkningsminskningar på närliggande orter, politiska satsningar på Ingatorps skola och 

aktiva lokala aktörer som bidragit till den alternativa lösningen med ett integrerat folk- och 

skolbibliotek.  

 

Att vara lyhörd för medborgarnas synpunkter är naturligtvis bra till viss del, särskilt om de är 

representativa för befolkningen. Men att lägga makten lokalt på enskilda individer som 

protesterar kan skapa problem på sikt, särskilt om man måste spara på resurserna återigen i 

framtiden. Jag menar att det krävs en långsiktig strategi för planering av 

biblioteksverksamheten och för disponering av de ekonomiska medel som finns på bästa sätt, 

istället för reaktiva tillfälliga lösningar.  

 

Kommunikation med medborgare 
Det har inte förekommit någon proaktiv planerad kommunikation i något av fallen där 

kommunen – politiker, tjänstemän och ”frontpersonal” har enats om vad, hur och när man ska 

kommunicera gentemot olika målgrupper och vilken retorik som bör användas inför beslutet 

om nedläggning. I Norrviken har det dock funnits en vilja att kommunicera förändringen, och 

kommunen marknadsför också gemensamt biblioteken i Sollentuna, där Norrviken är en av 

enheterna. Initiativet att kommunicera förändringen/nedläggningen, borde förstås komma från 

kommunen, men som jag nämnt tidigare var det de protesterande som bjöd in till ett möte, i 

ett av fallen. I ett annat var som sagt tidpunkten illa vald då bara pensionärer och andra som är 

lediga på dagtid kunde komma. Här kan man fråga sig hur representativa dessa 

medborgarmöten är. 

 

Medborgarna får sin förstahandsinformation ryktesvägen eller via lokalpressen. Men det 

skulle kunna vara från den personal som möter dem regelbundet. Dessvärre finns en osäkerhet 

om vad man ska säga när folk frågar om vad som kommer att hända, förmodligen för att man 

inte riktigt vet. En konsekvens av bristen på proaktiv kommunikation kan dock bli att 

personalen lägger sin lojalitet hos lokalbefolkningen istället för hos arbetsgivaren, dvs 

kommunen. Det är svårt för personalen som i vardagen möter befolkningens frågor och oro att 

inte bli lojal med dem. 

 

Jag menar att en planerad intern och extern kommunikation med en strategi över vad, hur och 

när man ska informera och kommunicera är nödvändig för att genomföra sådana förändringar 

som beskrivs i denna studie. Planerad kommunikation ger också en ökad förståelse för 

beslutet och förtroende gentemot kommunen får större chans att bestå. Jag tror också att 

frågan skulle kunna skildras på ett annat sätt i media. Med stor sannolikhet kanske också 
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kunna påverka attityderna och förhållningssättet för nedläggningen hos de målgrupper som 

man skulle rikta informations- och kommunikationsinsatserna gentemot. 

 

Konsekvenser 

Studien visar att en konsekvens av nedläggningarna är att alternativa lösningar kommer till, 

som ibland faktiskt blir bättre ur flera aspekter, åtminstone i denna studie. Själva 

medieutbudet har faktiskt blivit bättre med de alternativa lösningarna: det upplevs som nytt 

och att det är lätt att låna in media från stadsbiblioteket. En negativ konsekvens är att en social 

mötesplats försvinner på orten och bibliotekets roll som socialt centrum försvinner på orten, 

som också är identitetsskapande. Det återstår att se om alternativen kan utveckla denna roll 

och om medborgarna använder sig av alternativet. Om tillgången till den personliga servicen 

påverkar besöken och efterfrågan återstår också att se. Det är konsekvenserna för de 

prioriterade grupperna som är viktigast och i denna studie har det faktiskt blivit bättre för 

skolbarnen. Men möjligen är det de minsta barnen och de äldre som riskerar att få sämre 

tillgänglighet till bibliotek. Skolbarnen är ju också egentligen skolans ansvar, inte 

folkbibliotekens. 

 

Min bedömning att kommunerna faktiskt lägger ned energi på att skapa alternativ i de fall där 

bibliotek läggs ned. Alternativen kan dessutom vara bättre på flera sätt. Man kan därför undra 

hur bra alternativen skulle vara om de inte kom till i ett reaktivt läge, som en akut åtgärd för 

att rädda biblioteket, utan föregicks av en strategisk planering. Dessutom är det intressant att 

den energin som läggs på att hitta alternativa lösningar drivs av en vilja att minska 

medborgarnas protester för att inte förlora förtroendet. Jag är övertygad om att om drivkraften 

istället var att skapa bra bibliotekslösningar för de som bor i området skulle resultatet bli 

lösningar som fungerade bättre.  

 

Framtiden? 

Alla medborgare ska ha tillgång till folkbibliotek och varje kommun ska ha folkbibliotek, 

säger bibliotekslagen. I lagen sägs inget om kvantitet, och inget direkt om kvalitet. Det är upp 

till de självstyrande kommunerna att besluta om omfattningen. I de 109 av 184 kommuner 

som svarat på den nationella undersökningen, har man inte lagt ned något bibliotek de senaste 

åren, men i 75 fall har man lagt ned allt från 1-5 filialer. Kulturrådet siar om att de filialer som 

finns kvar om tio år är integrerade med skolor runt om i landet. Två exempel i denna studie 

har gått från att ha varit integrerade bibliotek till renodlade folkbibliotek, om man inkluderar 

fallet med utlåningsstationen. Ett exempel har gått från att vara ett renodlat folkbibliotek till 

ett integrerat folk- och skolbibliotek. Norrvikens bibliotek, där skolbiblioteksdelen lades ned, 

förefaller som ett konstruktivt exempel där renodlingen till ett profilerat folkbibliotek har varit 

framgångsrikt. Även om jag ser att lösningen i Ingatorp har potential, och var den bästa 

tänkbara lösningen just nu, så är det med viss skepsis jag konstaterar att det är svårt att förena 

de olika rollerna folkbibliotek – skolbibliotek. Med så olika behov hos målgrupperna så tror 

jag inte att det är en bra lösning för den allmänhet som nyttjar folkbiblioteksdelen. De dubbla 

rollerna som folk- och skolbibliotekarie kan också vara svåra att förena. Att besöka en skola 

känns inte alltid välkomnande. Att inreda för folkbibliotekets behov i en skola kan vara en 

utmaning. Att räddningen för filialerna skulle vara integrerade bibliotek håller jag faktiskt inte 

riktigt med om. Jag tror att det krävs andra lösningar. 

 

För folkbibliotekens del är det nödvändigt att samla resurserna till ett begränsat antal större 

bibliotek med generösa öppettider, ett brett utbud, attraktiva lokaler och kompetens. 

Resurserna måste användas till att skapa attraktiva bibliotek som är angelägna för 
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medborgarna. Men: kommunerna måste hitta nya vägar för den biblioteksservice som riktas 

till mindre orter, och särskilt till de grupper som enligt lagen ska prioritera.  

 

Ny biblioteksstruktur 
I debatten talas det ibland om att det pågår en biblioteks-död i Sverige, eftersom ca 30 procent 

av filialerna har försvunnit de senaste 20 åren. Statistiken visar, som tidigare nämnts, att 

många av dessa filialer har integrerats med skolan på orten. Statistiken visar också att så 

kallade övriga utlåningsställen har ökat med ungefär samma antal som filialerna har minskat. 

Denna undersökning har visat att det är små bibliotek som lagts ned de senaste tio åren, med 

få utlån, besök och öppettimmar. Den visar också att det finns kommuner som satsar på nya 

bibliotek. Därför vill jag hellre tala om en strukturförändring än en biblioteks-död. Men den 

biblioteksstruktur som finns i Sveriges 290 kommuner har trots allt ändrats mycket lite sedan 

den skapades. En del bibliotek står kvar där de byggdes på 1950-talet. Det tycks vara så att 

bibliotek ofta packas ned och packas upp genom att flytta till andra lokaler men besluten är 

inte grundade i ett strategisk planering med fokus på framtiden och medborgarnas behov av 

biblioteksservice. Det är däremot mycket diskussion när ett bibliotek är nedläggningshotat, 

vilket ofta leder till att det ”räddas” och kanske flyttar istället till någon lokalt lämplig 

lösning. Men att helt börja om för att hitta en ny struktur i en kommun är det ingen kommun i 

landet som hittills gjort, enligt Eide Jensen.
6
 Hon frågar sig också var biblioteken skulle möta 

medborgarna om man började om från början och tänker att det inte fanns några fasta 

bibliotek? Var skulle biblioteken i så fall byggas idag, eller hur skulle kompetensen möta 

användarna? Om besökarna inte kommer till biblioteket i framtiden, då måste väl biblioteket 

söka upp dem? Utifrån dessa frågor efterlyser Eide Jensen en kreativitet för att biblioteken ska 

återta en dynamisk position. Jag tycker att hennes frågor är både relevanta och mycket 

angelägna. 

 

Mer proaktivitet 

Landets kommuner kommer gissningsvis att fortsätta ställas inför neddragningar inom kultur- 

och biblioteksområdet, liksom inom annan offentlig verksamhet, om inte en satsning på 

folkbiblioteken blir en starkare nationell politisk fråga. Politikerna och 

biblioteksorganisationen kommer att få problem i framtiden om man inte ändrar taktik från ett 

reaktivt förhållningssätt till ett mer proaktivt. Denna studie visar att det ofta kan finnas en 

konflikt mellan de två olika perspektiven som politikerna respektive tjänstemännen 

representerar. Tjänstemännen månar om helhetsperspektivet och det som de uppfattar är den 

bästa lösningen för att ge bästa möjliga service till så många som möjligt i hela kommunen, 

för de resurser som finns. Politikerna månar om verksamheten, men är också känsliga för 

medborgares önskemål och protester mot förslag som provocerar invånare på en ort.  

Det är dock avgörande för framtiden att ta kontrollen över processen och biblioteksstrukturen. 

Men det krävs en offensivare planering. Frågan om bibliotekens framtid får inte bli så skör att 

man ignorerar ett helhetsperspektiv. Om det har varit så svårt att få igenom förslag om att 

lägga ned bibliotek för att inte utarma resten av biblioteksverksamheten, hur kommer det att 

bli nästa gång det ska sparas in på biblioteksverksamhet? Framförallt anser jag, att det är 

viktigt att analysera ett representativt urval av medborgarnas behov och basera besluten på 

fakta, inte känslor. 

 

 

 

                                                           
6
 Eide Jensen, Inger. Ett alldeles speciellt seminarium i Uppsala 2010-12-01, arrangerat av Länsbibliotek    

  Gävleborg Uppsala  
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Till sist 

Den nationella enkätundersökningen som gjorts inom ramen för denna studie visar att ja, det 

har lagts ned en hel del bibliotek de senaste tio åren. De flesta av dessa är små bibliotek med 

få utlån och besök. Men, i majoriteten av de kommuner som svarat på enkätstudien har det 

inte alls lagt ned några bibliotek. Och, fler kommuner har satsat på nya bibliotek i, både 

huvudbibliotek och stadsdelsbibliotek. De flesta av de kommuner som lagt ned bibliotek hittar 

alternativa lösningar. Men det finns också kommuner som inte erbjuder alternativ.  

 

Fallstudien som jag genomfört visar dock att de alternativa lösningarna tillkommer i ett slags 

reaktivt läge, alltså som en reaktion på protester. Jag kan inte låta bli att nyfiket undra hur 

alternativen skulle se ut om de tillkom i ett mer proaktivt läge, utanför en infekterad situation 

med framtidens behov i fokus. Men tydligt är ändå utifrån denna studie att biblioteksfrågan 

lever. Och nedläggning av bibliotek behöver inte vara av ondo. Trots att alternativen i denna 

studie tillkommit relativt snabbt och som en reaktion på protester, så finns det flera fördelar 

med alternativen. Dock, det finns alternativ som kanske är ännu bättre. Det vill säga, om vi 

verkligen tar tag i analysen, planeringen och kommunikationen på allvar. 
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