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förord
Nedläggning av bibliotek engagerar både branschfolk, politiker och medborgare. Bibliotek som
läggs ned blir till starka symboler för en försämrad samhällsservice. Hot om nedläggning väcker
därför ofta mångas känslor, och inte sällan ser vi exempel på räddningsaktioner i elfte timmen.
Den här studien belyser processerna kring nedläggning och omvandling av bibliotek utifrån tre
exempel. Förhoppningen är att studien ska ge en fingervisning om hur man kan närma sig frågor
om förändrad biblioteksstruktur i kommunerna på ett sätt som är baserat på analys och planering
snarare än ”brandkårsutryckningar” av ekonomiska skäl eller för att tillfredsställa en upprörd
opinion. Studien kan användas av både politiker och biblioteksledningar när de brottas med frågor
om hur kommunen ska organisera en biblioteksverksamhet som är relevant och tillfyllest för kommuninvånarna idag och imorgon.
Eftersom frågan är högintressant ur många synvinklar och föremål för mycken debatt gav tre
samverkande länsbibliotek i uppdrag åt konsulten Fia Söderberg att genomföra en studie av nedläggning eller omvandling av bibliotek på tre orter i Gävleborgs, Stockholms och Jönköpings län.
Studien visar att talet om en allmänt utbredd ”biblioteksdöd” i Sverige inte håller streck. Samtidigt
som bibliotek läggs ned satsar kommunerna på sin biblioteksverksamhet, framförallt på huvudbiblioteken. Vi ser också en vilja från kommunerna att finna olika lösningar för att ersätta den biblioteksservice som har försvunnit. Vi är övertygade om att biblioteken i de svenska kommunerna mår
väl av mer analys och mindre brösttoner när deras ledningar står inför uppgiften att förändra den
existerande biblioteksstrukturen.
Vi tackar de tre kommuner som medverkar i studien; Gävle, Sollentuna och Eksjö, och de personer
som delat med sig av sina erfarenheter från Norrsundet, Norrviken och Ingatorp. Tack också till de
184 bibliotekschefer i övriga landet som tog sig tid att svara på en enkät för att komplettera bilden
av tillståndet i riket när det gäller såväl nedläggningar som nysatsningar.
För Länsbibliotek Gävleborg Uppsala, Regionbibliotek Stockholm och
Länsbibliotek Jönköping i maj 2011
Maria Törnfeldt, Krister Hansson, Katinka Borg
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B

exempelvis andra nordiska länder, och besöken på
landets folkbibliotek totalt sett ökar något.
Att lägga ned bibliotek väcker starka känslor
och stora protester, även hos dem som inte besöker
biblioteken. Men vad blir egentligen konsekvenserna av en nedläggning? Och erbjuds medborgarna
någon alternativ biblioteksservice?
Vilka bibliotek är det som läggs ned? Är det bibliotek med generösa eller begränsade öppettider,
många eller få utlån och besök? Vilka är argumenten när kommunerna lägger ned bibliotek? Finns
det andra motiv och argument än besparingar till
att lägga ned bibliotek?
Denna inledning har många frågor. Min förhoppning med studien är att kunna svara på några
av dem. Ambitionen är att medvetandegöra processerna kring nedläggning av bibliotek men också
att bidra till en realistisk och nyanserad debatt om
hur biblioteksstrukturen kan se ut i framtiden.
Men framförallt vill jag identifiera några av de
konsekvenser som är viktiga att ta hänsyn till när
kommuner står inför beslut om en framtida biblioteksstruktur.

Foto: Vasilis Theodorou

ibliotekslagen säger att
alla medborgare ska ha
tillgång till folkbibliotek
för att främja intresse för
läsning och litteratur, information, upplysning och
utbildning samt kulturell
verksamhet. Folkbiblioteken ska också verka för
att databaserad information görs tillgänglig för
alla medborgare. De prioriterade grupperna enligt lagen är funktionshindrade, invandrare och
andra minoriteter samt barn och ungdomar. Biblioteken ska erbjuda litteratur på andra språk än
svenska och i former som är anpassade till dessa
gruppers behov. Lagen säger också att kommuner
och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten.
Enligt Kulturrådets statistik Biblioteken 2009
har många filialbibliotek i Sverige lagts ned de senaste 20 åren. Däremot ökar antalet så kallade övriga utlåningsställen, och även antalet integrerade
folk- och skolbibliotek. Utlånen minskar något
men ligger fortfarande på en hög nivå jämfört med

8

nedläggning – hot eller möjlighet?

Syfte & frågeställning
Studien 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.

Enkätundersökningen
Syftet med den nationella enkätundersökningen
har varit att ta reda på i vilken omfattning bibliotek lagts ned i Sverige de senaste 10 åren i Sveriges
kommuner, samt om det varit bibliotek med liten
eller omfattande verksamhet avseende öppettider,
utlån och besök. Syftet har också varit att ta reda
på om det har satsats i motsvarande omfattning.
Frågeställningarna för enkätstudien var:
• Hur stor del av landets kommuner har
lagt ned bibliotek de senaste tio åren?
• Vilka öppettider, utlån- och besökssiffror
hade de nedlagda biblioteken?
• Har alternativ biblioteksservice erbjudits
medborgarna?
• Har kommunerna satsat på nya bibliotek
under samma period?

Fallstudien
Syftet med fallstudien är att belysa processen
kring nedläggning av bibliotek på tre orter i Gävleborgs län, Jönköpings län och Stockholms län.
Frågeställningarna för fallstudien är följande:

Efter beslutet:
• Vilka blev konsekvenserna av nedläggningen?
• Vilken alternativ biblioteksservice erbjöds?
• Hur fungerar den?
De kommuner som deltagit i fallstudien är Gävle
kommun med biblioteksexemplet Norrsundet,
Eksjö kommun med exemplet Ingatorp och Sollentuna kommun med exemplet Norrviken. Den
gemensamma nämnaren för de tre olika fallen är
att minskade resurser har tvingat fram en nedläggning eller en drastisk förändring av verksamheten.
Nedläggning har förekommit i två av fallen, i
Ingatorp i Eksjö kommun och i Norrsundet i Gävle
kommun. I Norrviken i Sollentuna kommun lades
skolbiblioteksdelen ned i ett integrerat folk- och
skolbibliotek vilket skapade en osäkerhet inför
framtiden. Kommunfullmäktige hade dock beslutat i början av mandatperioden att de tre bibliotek
som fanns i kommunen skulle behållas under
perioden. Därför var en nedläggning aldrig på den
politiska agendan.
De tre exemplen har alla verksamheter som
varit hotade på olika sätt. Gemensamt för de tre är
också att alla har utvecklats till något annat än vad
de var innan nedläggningen eller verksamhetsförändringen.

Före beslutet:
• I vilken omfattning bedrevs biblioteksverksamhet före beslutet avseende öppettider, utlån och besök?
• Vilken roll spelade biblioteket i lokalsamhället?
Beslutet:
• Vilka var argumenten och motiven för
nedläggningen?
• Vilka reaktioner följde på beslutet? Varifrån kom reaktionerna?
• Hur kommunicerade kommunen beslutet med medborgare på orten?
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Metod och urval
Fallstudien

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. De som deltagit har haft befattningar
som kulturchef, bibliotekschef, enhetschef, bibliotekarie och biblioteksassistent.
Kategorin besökare har jag undersökt via in-

”

Studiens exempel har beslutats av styrgruppen för
studien som har bestått av Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Gävleborg Uppsala, Krister Hansson och Malin Ögland, Regionbibliotek Stockholm samt Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping. Enkätens frågor
har också tagits fram i samråd med styrgruppen.

Upplägg
Studien innehåller en kort bakgrund, sedan följer
ett kapitel med ett urval forskning om nedläggning

Vilka blev konsekvenserna
av nedläggningen?

tervjuer 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. Källor
jag använt är till exempel Arbetarbladet, Smålandstidningen, Vimmerby tidning och Gävle dagblad.

Enkätundersökningen
Enkätundersökningen skickades ut i november 2011
via mejl som en länk till ett webbaserat frågeformulär. Mottagare var biblioteksansvariga i Sveriges 290
kommuner. Mejlet skickades till bibliotekschefer
och motsvarande genom länsbibliotekarierna i
landet. Enkäten bestod av 10 frågor som berörde om-
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fattningen av nedläggningar i landets kommuner
de senaste 10 åren, och om det gjorts några nysatsningar på bibliotek.
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.

nedläggning – hot eller möjlighet?

av service i allmänhet och nedläggning av bibliotek
i synnerhet. Efter det följer resultatet av den nationella enkäten och i kapitlet efter en redovisning av
fallstudien med tre olika exemplen. Slutligen följer
ett diskussionskapitel där studiens sammantagna
resultat analyseras. Studien avslutas med en sammanfattning och slutsatser.

Bakgrund
I detta kapitel ger jag en kort bakgrund till folkbibliotekens historia. Här beskriver jag också bibliotekslagens viktigaste paragrafer som rör folkbiblioteken,
samt redogör för aktuell biblioteksstatistik som är
relevant för denna studie.

Folkbibliotekets ursprung
Det moderna folkbiblioteket växte fram i början av
1900-talet för att samhällsmedborgarna skulle få rätt
till kultur, bildning och information. Folkbibliotekstanken slog igenom tack vare eldsjälar som Valfrid
Palmgren och de styrande politikerna då staten ville
skapa ett mer demokratiskt samhälle i tider av social
förändring.1 Under 1950-talet var folkbiblioteken
ett viktigt led i att förvandla landet till en modern
välfärdsstat efter krigsåren.2 En expansiv period för
folkbiblioteken var slutet av 1960- och 1970-talet då
den uppsökande biblioteksverksamheten slog igenom. Biblioteket skulle finnas i människors vardag,
och biblioteket flyttade ut för att nå människor där
de befann sig. Biblioteksservice som boken kommer,
fängelsebibliotek, arbetsplatsbibliotek och service till
äldre fick en högre status under denna period. Programverksamheten ökade och förutom författarbesök
öppnade biblioteken upp för teater, musik och annat
och många bibliotek fungerade också som kulturhus.3
Många nya bibliotek etablerades, inte minst många
skol- och folkbibliotek i nya bostadsområden och nya
stadsdelar. En förnyelse pågick alltså av filialbiblioteken men också många nya huvudbibliotek kom till
vid denna tid. 4
Under 1980- och 1990-talet debatterades folkbibliotekets roll och uppgift flitigt och på grund av lågkonjunkturer minskade kommunernas budgetar med
nedläggningar av filialbibliotek och nedskärningar
som följd. Men 1990–talet förstärkte också bibliotekens ställning. Intresset för debatter, författarbesök
och andra kulturevenemang på biblioteken ökade. I
mitten av 1990-talet introducerades Internet och slog
igenom på kort tid, även på biblioteken. Bibliotekens
roll som informations- och kunskapscentra betona1 Hansson, Joacim, Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie.
Göteborgs universitet. Skrifter från Valfrid nr 17 1998 (Göteborg, 1998)
2 Ristarp, Jan och Andersson Lars G, Mitt i byn! Om det moderna folkbibliotekets
framväxt. Bibliotekstjänst. (Lund, 2001) s. 32
3 Ibid., s. 54
4 Till exempel Norrtälje, Norrköping, Göteborg m fl

des.5 Biblioteken var snabba på att erbjuda gratis tillgång till Internet för medborgare, i demokratins och
yttrandefrihetens namn.
Det var också på 1990-talet som Sverige fick sin
efterlängtade bibliotekslag. I de nordiska grannländerna fanns bibliotekslagar men i Sverige tyckte inte
politikerna att det behövdes någon lag, eftersom utbyggnadstakten var så hög. Inte förrän 1997 kom dock
den bibliotekslag som garanterar kostnadsfria lån och
som lagligt legitimerar folkbibliotekets grundidé.

Bibliotekslagen
Bibliotekslagen styr kommunernas, landstingens och
statens ansvar för biblioteken. För folkbibliotekens
del säger lagen att alla medborgare ska ha tillgång till
folkbibliotek, att det ska vara gratis att låna och att
det är vissa grupper som särskilt ska prioriteras. Men
lagen säger inte särskilt mycket om varken kvalitet eller kvantitet av verksamheten. Följande tre paragrafer
av lagens tio är särskilt viktiga för folkbiblioteken:
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet
i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs
tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek.
8§ Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter
bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och
i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt
barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik
och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Notera att lagen alltså inte styr antalet folkbibliotek i
en kommun. Skrivelsen Varje kommun skall ha folkbibliotek har i vissa kommuner tolkats som att det räcker
med att ha ett bibliotek. 83 procent av landets kommuner har filialbibliotek, enligt Kulturrådets biblioteksstatistik, vilket innebär att det förmodligen är 17 procent av kommunerna som bara har ett folkbibliotek.
5 Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar. Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i
Sverige. Polyvalent. (Malmö, 2004) s. 173
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Att lägga ned bibliotek strider alltså inte mot lagen.
Från 1 juli 2011 flyttas en skrivelse om ansvaret
för skolbibliotek från bibliotekslagen till skollagen.
Skolbibliotek och folkbibliotek har olika uppdrag
och målgrupper och det kan vara svårt för folkbiblioteket att driva frågor som skolan ansvarar för.
Det är också en trend att skol- och folkbibliotek slås
ihop på mindre orter, som ett sätt att få vara kvar
på orten. Förhoppningen med förändringen är att
det skapar större tydlighet i och leder till att skolorna tar ett större eget ansvar för sina skolbibliotek.
Bibliotekslagen reviderades 2004 och 2010 lade
bibliotekskonsulten Inger Eide Jensen fram ett
förslag på ännu en reviderad lag med något omskrivna paragrafer. En utvärdering av lagen visar
att det finns svårigheter med att följa upp hur lagen
tillämpas. Till exempel saknas det gemensamma
sätt att se på standard och kriterier för uppföljning.
Det finns heller inte någon myndighet som är
ansvarig för uppföljning av lagen. Bibliotekslagen
har haft positiv betydelse för folkbiblioteken, särskilt lagändringen 2004 om att varje kommun bör
upprätta biblioteksplan. I biblioteksplanerna ska
kommunerna formulera mål för verksamheten
utifrån lagen och tolka uppdraget att främja litteratur, information, upplysning, utbildning och

kulturell verksamhet. Även om bara 67 procent av
kommunerna har upprättat biblioteksplaner har
folkbibliotekens roll kommit upp på den politiska
agendan i dessa kommuner. 6

Biblioteksstatistiken
I Sverige finns 1 290 folkbibliotek, varav 970 kategoriseras som filialbibliotek och 290 som huvudbibliotek.7 Ungefär hälften av filialerna är integrerade skol- och folkbibliotek. Antal filialbibliotek
har minskat med 33 procent sedan 1990, då fanns
det drygt 1 200.
Biblioteksstatistiken visar att antal filialer
minskar men att antal utlåningsställen ökar. Antal
filialer som integreras med skolan ökar också, och
Kulturrådet siar om att de filialer som finns kvar
om tio år kommer att vara integrerade med skolor.
Det finns 928 så kallade övriga utlåningsställen i landet, exempelvis utlåningsstationer och
bokstationer på servicehus och andra platser. Antal utlåningsställen har mer än dubblerats sedan
Kulturrådet började räkna in dem i statistiken
2003. Idag finns ungefär lika många filialer som
så kallade utlåningsställen, se tabell 2.
Att folkbiblioteken har en viktig roll i att
introducera barn och unga till litteraturen och
Antal filialer integrerade med skolbibliotek

Antal filialer
Antal integrerade
filialer. Totalt antal
biblioteksfilialer
samt varav som
är integrerade
med skolbibliotek
1990-2009. Källa:
Kulturrådet
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6 http://www.lul.se/upload/bibliotekslagen_eidejensen.pdf [2010-12-16]
7 Biblioteken 2009, Sveriges officiella biblioteksstatistik, Kulturrådet (Stockholm 2010)
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Bibliotekslokaler, filialer
Bibliotekslokaler, bokbuss
Bibliotekslokaler, integrerade folkbibliotek/skolbibliotek HB
Bibliotekslokaler, integrerade folkbibliotek/skolbibliotek Filialer
Bibliotekslokaler, övriga utlåningsställen

1 400

Antal utlåningsställen. Antal
utlåningsställen vid
Sveriges folkbibliotek 1995-2009.
Källa: Kulturrådet
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öka deras informationskompetens är tydligt då så
mycket som hälften av lånen vid landets folkbibliotek görs av och för barn och unga. Från och med
2007 mäter man olika publika aktiviteter på biblioteken som till exempel författarbesök, bokprat,
berättar- och sagostunder och visningar. Utifrån
2009 års statistik har Kulturrådet dragit slutsatsen
att folkbiblioteken mer och mer tar på sig rollen
som kulturcentrum.
Det har funnits viss kritik mot den svenska
officiella biblioteksstatistiken för att den har gett
en alltför gammaldags och negativ bild av biblioteken, som inte stämmer med verkligheten. 8 Det
har till exempel varit svårt att visa utvecklingen
för virtuella besök, som kanske ökar när de fysiska
besöken minskar. Men från 2009 har förändringar
i statistiken dock skett och man mäter nu för första
gången antal besök på bibliotekswebben.
Andra problem är det saknas en koppling
mellan Bibliotekslagen, den dagliga biblioteks-

verksamheten och den statistik som kommunerna
rapporterar till Kulturrådet, menar Malin Ögland
m fl i den nyutkomna boken Mäta och Väga.9 Det
finns också en osäkerhet kring definitioner och instruktioner hos de bibliotek som lämnar statistik,
och ett upplevt ointresse bland många. Det har inte
utvecklats några nya nyckeltal, trots Bibliotekslagens införande.
När det gäller statistik och nedläggning av bibliotek gissar jag att det framförallt är parametrar
som utlån, besök och öppettider som är underlag
för ställningstagandet, för att få en bild av hur
många som berörs om biblioteket skulle stänga.

8 Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik. www.biblioteksforeningen.org
[2010-09-12]

9 Ögland, Malin, Lundgren, Lena och Wockatz, Kerstin. Mäta och väga
– om statistik och effektivitet på folkbibliotek. Regionbibliotek Stockholm.
(Stockholm 2010) s. 129
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Forskningsläge
I uppsatser, rapporter och artiklar har jag funnit
en del forskning som är relevant för denna studie.
I detta kapitel redogör jag till att börja med för
forskning som handlar om nedläggning av service
i allmänhet. Sedan tar jag upp forskning som rör
nedläggning av bibliotek i synnerhet.

Nedläggning av service i allmänhet
I över 50 år har man talat om den så kallade butiksdöden i Sverige. Bensinmackar läggs ned, postkontoren finns inte längre och nedläggning av kommunal och kommersiell service pågår ständigt på
landsbygden.10 Vi lever i ett Sverige i förändring,
där befolkningen är koncentrerad till ett mindre
antal regioner kring 20-30 av landets största städer.
Mycket talar för en fortsatt regional urbanisering
och de orter som har svårigheter med att få en
ökande befolkning är de som ligger utanför bekvämt pendlingsavstånd till de större städerna.11
Av landets 290 kommuner kämpar 200 med minskande befolkningsunderlag.12
För första gången i historien bor fler människor
i städerna än på landsbygden i Sverige. Städerna
växer idag av egen kraft. Även utan inflyttning
skulle befolkningen i Stockholmsregionen fortsätta att växa i 40 år eftersom det bor så många unga
människor där. Om detta resonerar journalisten
Kristina Mattsson i reportageboken Landet utanför.
Det är för få som vill bo utanför ”Storstadslandet”
för att landsbygden ska fungera i framtiden. Hon
beskriver också ett Sverige där orter och samhällen
utanför storstadsregionerna håller på att försvinna
och om tjugo år kommer många samhällen inte
fungera längre, menar hon.
Mattsson beskriver vidare hur befolkningsminskningen inte bara gäller i byar i Norrlands
inland. Befolkningen blir äldre och minskar i antal
även i Blekinge, Dalsland, Småland, i Bergslagen,
delar av Uppland, Dalarna, Gästrikland, Jämtland
10 Petra Pöyri, Nedläggning av service i levande landsbygder. En studie om
servicen och dess föreställningar, utveckling och möjligheter. Examensarbete
för magisterexamen i kulturgeografi 15 p vid samhällsplanerarlinjen.
Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet. (Stockholm,
2010) s. 40
11 Amcoff, Jan, Ska hela Sverige leva? Red: Birgitta Johansson. Formas,
(Stockholm, 2008) s. 71 ff
12 Mattson, Kristina, Landet utanför : ett reportage om Sverige bortom
storstaden. Leopard förlag (Falun, 2010) s. 17
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och Härjedalen. Det är just den skeva åldersfördelningen som skapar problem. Det är ingen som
kommer efter den äldsta generationen som nu är i
pensionsåldern i de bygder där avfolkningen gått
längst. Eftersom vårt välfärdssystem bygger på att
man via skatten försörjer barn och gamla fram till
pensionen och att nästa generation sedan ska ta
över, skapar detta problem. I de 200 kommunerna
som kämpar med befolkningsminskningar kommer det inte att fungera eftersom det inte finns folk
i alla åldrar. Mattsson menar att något måste bryta
denna utveckling om vi ska ha en fungerande
landsbygd kvar men ingen verkar veta hur. Denna
utveckling påverkar förstås även biblioteken.
I studien När lanthandeln stänger undersöker Jan
Amcoff, Peter Möller och Erik Westholm lanthandelns betydelse för bygdens livskraft.13 Deras rapport visar att det är befolkningsutvecklingen som
är boven i dramat och som orsakar butiksnedläggningar, inte tvärtom som man kanske kan tro. När
butiken stänger har de boende på orten redan ordnat med sin försörjning av livsmedel på annat sätt.
Den stora konsekvensen av nedläggningarna av
lanthandeln är att invånarna förlorar en naturlig
samlingsplats och ett slags informationscentrum
om vad som händer på orten. Den gemenskap som
upprätthålls genom butiken och den sociala kontrollen över hur äldre och andra mer utsatta har
det i sin vardag försvinner. Konsekvensen blir att
invånarna måste planera och organisera ett socialt
liv som ersättning för den otvungna mötesplatsen.
Vissa butiker som lagts ned har också fungerat
som samordningsplats för olika tjänster.14 Det är
lätt att se vissa likheter mellan bibliotekets roll och
butikens, framför allt i rollen som spontan mötesplats. Att butiken säljer livsmedel och att biblioteket lånar ut böcker är viktiga uppgifter, men när de
försvinner är det relativt enkelt att ordna försörjningen av livsmedel respektive distributionen av
böcker på annat sätt. Det är det sociala mervärdet
som försvinner som är svårt att återskapa.
13 Amcoff, Jan, Möller, Peter och Erik Westholm, När lanthandeln stänger.
En studie av lanthandeln betydelse för flyttning in och ut och för människorna
i byn. Arbetsrapport/Institutet för framtidsstudier; 2009:4 (Stockholm
2009)
14 Dyrlind, Anna, Livet på landet, en studie om landsbygden i Gällivare
kommun. C-uppsats i sociologi, institutionen för arbetsvetenskap. Luleås
tekniska universitet. 2009:200 (Luleå 2009) s. 3

Konsekvenserna av nedläggning av skolor är
förstås längre restider och längre skoldagar för
barnen.15 Utöver detta minskar ortens attraktivitet,
särskilt för barnfamiljer, med företagsflytt i vissa
fall och svårigheter att sälja fastigheter som följd.
Att skolan har ett starkt symbolvärde är uppenbart, frågan är hur starkt bibliotekets symbolvärde
är som ett mått på ett fungerande samhälle?
Nedläggningarna kan vara ett led i en större
samhällsutveckling som beror på koncentrationen

”

att slippa framtida nedläggningar.16 Det är en av
slutsatserna i Petra Pöyris uppsats Nedläggning av
service i levande landsbygder.
I utredningen Se medborgarna menar Lars Högdahl att service i landet ska byggas upp efter medborgarnas behov, och inte styras av hur myndigheterna vill organisera sig. 17 Utredningen menar
alltså att service ska vara likvärdig var man än bor
i landet. Stat och kommun – och helst även ideell
och privat sektor – behöver börja samarbeta. Ett av

För första gången i historien
bor fler människor i städerna
än på landsbygden.

av befolkning kring de större regionerna i landet.
Utflyttningen som ökade under 60-talet och sedan
har fortsatt, har bidragit till att de som bor kvar på
orterna är en äldre generation, men det kommer
som sagt ingen efter. Hur detta påverkar biblioteksutbudet i framtiden är en viktig fråga. Kanske blir
det med tanke på detta allt viktigare att analysera
vilken typ av biblioteksservice som behövs och
vilka de viktigaste målgrupperna är. Kanske finns
det inte behov av ett fast bibliotek med samma
uppsättning innehåll som ett stadsbibliotek i liten
skala. Det kanske kan komma att bli mer aktuellt
med en mer målgruppsanpassad verksamhet som
inte kräver höga lokal- och personalkostnader, som
till exempel uppsökande service eller andra innovativa och flexibla lösningar.
Som en konsekvens av samhällsförändringarna, landsbygdens ekonomiska och demografiska
situation och problem med god tillgänglighet är
det viktigt att myndigheter och verksamheter
inom kommunens gränser samordnar sig för
15 Magnusson Bruno och Elisabeth Berg, Stängningen av Svartlå skola – en
konsekvensanalys ur samhällsperspektiv. Luleå tekniska universitet, Institutionen för Arbetsvetenskap, avdelningen för Socialt arbete, individ
och samhälle. 2007:16, s. 23

utredningens förslag är att det ska finnas minst ett
servicecentrum i varje kommun, som kompletteras med fasta och mobila servicepunkter som kan
ligga i affärer, bensinmackar eller bibliotek. Hur
detta förslag kan komma att påverka biblioteksverksamheten ute i landet är förstås ännu oklart,
eftersom utredningen är relativt ny. Svensk biblioteksförening välkomnar utredningens förslag och
ser lokala bibliotek som en naturlig placering för
servicepunkterna.18 Detta motiverar föreningen
med att biblioteken redan tillhandahåller myndighetsinformation, Internetdatorer och stöd i informationssökning.

Nedläggning av bibliotek
Någon omfattande forskning och diskussion kring
varför bibliotek läggs ned och konsekvenserna av
detta finns inte. Däremot finns mycket skrivet om
16 Pöyri, Petra, Nedläggning av service i levande landsbygder. En studie om
servicen och dess föreställningar, utveckling och möjligheter. Examensarbete
för magisterexamen i kulturgeografi 15 p vid samhällsplanerarlinjen.
Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet. (Stockholm,
2010), s. 29
17 Se medborgarna : underrubrik Statens offentliga utredningar 2009:92
(Stockholm, 2010)
18 Remissvar – SOU 2009:92 Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna – för bättre offentlig service. Svensk biblioteksförening, 2010-04-13
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hur folkbiblioteket har uppstått och utvecklats
under 1900-talet. I uppsatser, artiklar och avhandlingar har jag dock funnit några iakttagelser som
berör nedläggningsprocessen och som kan vara
intressant för just denna studie.

Bristande dokumentation
I uppsatsen Nedläggningar och nyetableringar av
bibliotek, konstaterar Maria Rosengren att det inte
finns någon tidigare forskning av relevans i ämnet. 19
Det finns ingen direkt diskussion om varför bibliotek läggs ned men däremot mycket kring hur
biblioteken har uppstått. Rosengren undersöker
fyra fall av nedläggning i Göteborg under 1990-talet. Hon kommer fram till att argumentationen vid
nedläggningar är kortfattad och innehåller ovidkommande argument. Det främsta argumentet är
ekonomi. I två av fallen skulle kvaliteten försämras så pass mycket att den enda lösningen var att
slå ihop eller samla resurserna och få ett starkare
kvarvarande bibliotek. Dock vidareutvecklas inte
argumentationen i särskilt hög grad anser författaren, som också konstaterar att det saknas övergripande konsekvensanalyser i samtliga fall. Tre
av fallen innehåller argument kring tillgänglighet
för medborgarna. Det fanns också relativt stora
brister i dokumentationen kring besluten om nedläggningar.

Varför så starka känslor?
I magisteruppsatsen Rör inte mitt bibliotek frågar sig
författarna Ida Andersson och Hillevi Andreasson
varför debatten om nedläggning av filialbiblioteket
i lokalsamhället är så stark. 20 Via debatten i den lokala dagspressen noterar de att invånarna upplever
en faktisk försämring av servicen på landsbygden
och biblioteket blir en symbol i kampen mellan
stad och land. Frågan om landsbygdens avfolkning och reducerad service aktualiseras när ett
filialbibliotek hotas av nedläggning. Paralleller till
19 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
20 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. 39
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nedläggningar av annan service dras ofta eftersom
de som bor på landsbygden har fått vänja sig vid
allt mindre service i närmiljön.
Argumenten för nedläggningarna handlar
oftast om ekonomi. Andra argument utifrån bibliotekspersonalen är att lokalerna inte är anpassade
för ändamålet, att samlingarna inte är aktuella, att
biblioteket inte är datoriserat eller inte bemannas
av utbildad personal.21
Kritikerna på orten menar att de saknar utredningar som visar vad man vinner på en nedläggning och vilka konsekvenser den skulle få.22 När
användarna protesterar har de, av naturliga skäl,
inte insikt i hela biblioteksorganisationen. Därför
kan det vara svårt att se vinster med en nedläggning. Information om nedläggningarna får de
främst genom de lokala tidningarna.
En konsekvens av nedläggningarna är inskränkning av kulturutbudet, eftersom biblioteket
oftast är den enda kulturinstitutionen på en ort. Ur
invånarnas perspektiv handlar konsekvenserna
om en känsla av att vara förbisedda, orättvist behandlade och att de inte räknas eftersom de inte
längre får ta del av den service de med sina skattepengar upplever sig ha rätt till.23
Biblioteket symboliserar, enligt uppsatsförfattarna, mer i sin frånvaro än vad det gör när det
fortfarande finns kvar. Biblioteket representerar
samhällets närvaro i lokalsamhället och bidrar till
delaktighet i samhället genom att vara en mötesplats för utbyte av information och kunskap. Det är
en självklar del av vardagen, även för dem som inte
använder biblioteket finns möjligheten att göra det.
Författarna kommer dock fram till att det kan
vara bra med nedläggningar av bibliotek som inte
längre uppfyller kraven för vad ett modernt bibliotek ska vara, för att på sikt bidra till att utveckla
och förbättra biblioteksorganisationen och anpassa biblioteken till samhällets utveckling. Dock
är det viktigt att försäkra sig om att tillgången till
bibliotek säkras för alla kommunens invånare. En
fråga man då kan ställa sig är ur vems perspektiv
som bibliotekets kvalitet ska bedömas? Personalens? Medborgarnas? Politikernas?
21 Andersson och Andreasson, s. 62
22 Ibid., s. 41
23 Ibid., s. 60 ff

Foto: lisa Eriksson

Biblioteket symboliserar samhällets närvaro i lokalsamhället. Det är en självklar del av vardagen,
även för dem som inte besöker det, finns möjligheten att göra det. (Andersson och Andreasson)

Svaga grupper drabbas
Carin Månsson analyserar vilken betydelse filialbibliotek har i sin magisteruppsats Vilken betydelse
har ett filialbibliotek? utifrån exemplet Högsby, där
man lagt ned alla filialbibliotek och bara har ett
huvudbibliotek kvar.24 Hon har intervjuat politiker, filialföreståndare och låntagare. När det
gäller argument kring nedläggning av filialerna
är det endast politikerna som har argument för en
nedläggning. Argumenten var ekonomiska besparingar men också att man ville satsa mer på huvudbiblioteket. Ett resonemang som framkom var
att ”alla åker ju in till apoteket, läkarstation, tandläkare och systembolag och då kunde biblioteket
vara där”. Filialföreståndarna och de som övertog
verksamheten har fler argument mot en nedläggning än låntagarna. De såg konsekvenser för hela
samhället ur ett ideologiskt perspektiv som till
exempel försämrad demokrati. Låntagarna betonade rättviseaspekten men såg problemet lite mer

ur en lokal synvinkel.
Månsson menar att en nedläggning drabbar de
svaga grupperna, att en viktig mötesplats försvinner och att det påverkar demokratin negativt. Människorna på orten går miste om samhällsinformation och barn som har föräldrar utan läsintresse
förlorar tillgången till någon som i sin yrkesroll
har uppgiften att stimulera till läsning. Många
av invånarna i de små samhällena anser också att
eftersom de betalar lika mycket skatt har de också
rätt till den service som ett bibliotek erbjuder.
I en rapport från Svensk biblioteksförening om bibliotekens betydelse för integration,
framkommer att folkbiblioteket är en väg in i
det svenska samhället för invandrare. Biblioteket är en plats där tolerans råder och för många
flyktingar har biblioteket minskat känslan av
utanförskap. Därför innebär det försämrade integrationsmöjligheter när folkbibliotek läggs ned i
invandrartäta områden.25

24 Månsson, Carin, Vilken betydelse har ett filialbibliotek? exempel Högsby,
magisteruppsats i informations- och biblioteksvetenskap, institutionen
för biblioteks- och informationsvetenskap, Borås, 2009:28

25 Framgångsrikt, men förbisett, Svensk biblioteksförening. (Stockholm
2008), s. 19
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Kärvare tider för biblioteken
Katarina Grelsson konstaterar i sin masteruppsats
Biblioteksservice i glesbygd att folkbiblioteken har fått
det kärvare både ekonomiskt och ideologiskt i och
med välfärdsstatens nedmontering och ett ökat
marknadsekonomiskt tänkande.26 Utvecklingen
har påverkat folkbibliotekets traditionella identitet
och funktion som var starkt sammankopplad med
välfärdsstatens idé om att garantera alla medborgares behov och rättigheter. Folkbibliotekets plats
och roll i samhällsutvecklingen har blivit mindre
given menar Grelsson, och ny informationsteknologi och övergången till kunskapssamhället har
förändrat förutsättningarna för folkbiblioteken.
Grelsson studerar folkbibliotekets funktion och
förutsättningar i en mindre svensk kommun där
det skett en reducering av kommunal service.
Antal biblioteksenheter har också minskat men
bokbussverksamheten har expanderat. En följd
av minskad övrig kommunal service är att biblioteksfilialerna fungerar som lokala servicekontor
genom att tillhandahålla kommunal information,

”

Rädda biblioteken!
Åse Hedemark analyserar i avhandlingen Det föreställda biblioteket biblioteksdebatten i media som i
hög grad berör hotet om nedläggning av bibliotek
och dess konsekvenser.28 Hon har bland annat
granskat den så kallade ”Rädda biblioteken-debatten” som uppstod som en konsekvens av krav på
privatiseringar och nedskärningar av biblioteksverksamhet i början av 1990-talet. Debatten handlade framför allt om att legitimera bibliotekets
existens inför politiker och initierades av Författarförbundet med ett öppet brev i mars 1992 till
dåvarande kulturministern Birgit Friggebo. Biblioteksnedläggningarna i brevet beskrivs som ”biblioteksslakten” och Författarförbundet uppmanade
till en landsomfattande aktion. Debatten kom att
få mycket stort genomslag i media och kampanjen

Nedläggning av bibliotek kan bli en
symbol för utanförskap och en språngbräda till missnöje över nedläggning
av service generellt på en ort.

blanketter, samhälls- och turistinformation. Filialerna tycks också uppfattas som kommunala representanter ute i byarna. 27
En konsekvens av besparingar har lett till ökad
konkurrens om de kommunala resurserna, vilket
bidrar till att offentliga verksamheter motiverar
sin existens genom att visa hur de bidrar till kommunens tillväxt och utveckling. Även biblioteken
använder denna retorik i till exempel biblioteksplaner. Samtidigt, menar Grelsson, har situationen
också förändrats retoriskt och ideologiskt för
26 Grelsson, Katarina, Biblioteksservice i glesbygd. En studie av folkbibliotekets
funktion och förutsättningar i en norrländsk glesbygdskommun. Institutionen
för ABM Uppsala universitet, biblioteks- och informationsvetenskap.
Masteruppsats nr 451 (Uppsala, 2008), s. 75
27 Ibid., s. 65
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lockade till sig många stora kulturpersonligheter
som flitigt debatterade bibliotekets roll i nationella
dagstidningar.
Vid den tiden skedde en omstrukturering av
folkbiblioteken i och med den rådande lågkonjunkturen. De som protesterade i mediedebatten mot
nedmontering av bibliotek var främst författare
och kulturpersonligheter. Debatten visar också
tydligt vilken bild av biblioteket som blir den mer
framträdande. Hedemark talar här om att den bokliga diskursen dominerar. Den informationsförmedlande diskursen representeras inte av de ton28 Hedemark, Åse, Det föreställda folkbiblioteket. En diskursanalytisk studie
av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006. Skrifter utgivna av institutionen för ABM vid Uppsala universitet. Volym 3. (Västerås, 2009),
s.94-96

givande författarna i Rädda-biblioteken-debatten.
Argument för bibliotekens betydelse läggs fram och
det är främst bibliotekens folkbildande och kulturbevarande roll som betonas, men även demokratiska
argument förekommer, förmodligen för att nå
politiskt genomslag, och att biblioteket har en avgörande betydelse för att människor ska få tillgång till
neutral information. Men främst är det boken i centrum och biblioteket som bevarare av ett kulturarv
med god skönlitteratur i ett folkbildande syfte som
är det som är hotat och det som måste bevaras.

Öppettider viktigare än många filialer
Efterfrågan på boklån på svenska bibliotek sjunker, konstaterar forskarna Knut Löyland och Vidar
Ringstad i rapporten Efterfrågan på boklån på svenska
bibliotek.29 De har analyserat efterfrågan på boklån
på svenska bibliotek under 1995-2007, där underlag
från 261 av 290 svenska kommuner ingår. 1995 var
den genomsnittliga utlåningen per invånare 8 böcker, 2007 mellan 6,5 och 7 böcker. Det är framförallt
utlåningen av vuxenlitteratur i Sverige som minskar. Däremot finns en positiv trend i efterfrågan på
barn- och ungdomslitteratur.
Under perioden för undersökningen minskar
antalet filialer och bokbussar i Sverige. Det totala
mediebeståndet sjunker också under perioden. Samtidigt som filialerna har minskat har öppettiderna
ökat vid huvudbiblioteken. Löyland menar att fler
filialer borde leda till att boklånen blir fler eftersom
tillgängligheten ökar. Men tvärtom har han funnit att kommuner med många filialer bidrar till
att bokutlåningen sjunker, i alla fall när det gäller
vuxenlitteraturen, jämfört med kommuner med
få filialer. Detta beror på att resurser som läggs ned
på filialer går ut över öppethållande och nyförvärv,
vilket är faktorer som har större betydelse för utlåningen. Det finns alltså klara stordriftsfördelar i
produktionen av bibliotekstjänster menar Löyland.
Huvudbibliotekets öppettider är till exempel mycket viktiga för utlåningsfrekvensen i stort och efterfrågan på lån. Men de faktorer som är de viktigaste
och som påverkar efterfrågan på utlåning är restid,
öppettider och mediebestånd.

Sammanfattning av forskningsläget
Sammanfattningsvis visar forskningsläget flera intressanta punkter som är relevanta för denna studie.
Till exempel framkommer att:
• Det saknas forskning om nedläggning av
bibliotek, däremot finns det mycket skrivet om hur folkbiblioteket uppstod.
• Nedläggning av bibliotek och nedläggning
av annan kommunal och kommersiell
service är en följd av de befolkningsminskningar som många av landets kommuner
kämpar med.
• Nedläggning av bibliotek kan bli en symbol för utanförskap och en språngbräda
till missnöje över nedläggning av service
generellt på en ort.
• Processen kring nedläggning av bibliotek
är dåligt dokumenterad och det saknas
ofta konsekvensanalyser.
•

Nedläggning av bibliotek skapar stora
protester och reaktioner.

•

Konsekvenserna av nedläggning kan vara
att en mötesplats på orten försvinner och
att särskilt barn och äldre drabbas.

Utifrån dessa punkter är min förhoppning att denna
studie ska komplettera bilden av processen kring
nedläggning av bibliotek. Genom att undersöka
processen är min förhoppning också att identifiera
några viktiga frågor som den forskning jag tagit
del av inte tar upp. I hur stor utsträckning har det
lagts ned bibliotek i landet de senaste åren? Är det
bibliotek med liten eller stor verksamhet? Erbjuds
alternativ? Vad består alternativen av i så fall och
hur fungerar de? Och finns det fler konsekvenser av
nedläggningarna som är viktiga?
Vi ska nu gå vidare till undersökningsdelen.
Först ska vi titta på den nationella enkätundersökningen och efter det kommer en redovisning av
fallstudien.

29 Löyland, Knut och Ringstad, Vidar, Efterfrågan på boklån från svenska
folkbibliotek. Statens kulturråd. (Stockholm, 2010)
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Nationell enkät
För att bredda bilden av frågan om nedläggningar
av bibliotek i landet skickades en nationell webbenkät ut till landets 290 kommuner: Tio viktiga
frågor till Sveriges bibliotekschefer om nedlagda bibliotek 2000-2010. I detta kapitel följer en redovisning
av enkätens viktigaste frågor och svar. 184 svar
inkom, vilket gav en svarsfrekvensen på 63 %.
De första frågorna var faktabaserade uppgifter som
rörde vilken kommun respondenterna svarade
från, vilken storlek kommunen hade avseende invånare samt kontaktuppgifter. De 184 som svarade
på enkäten var biblioteks- och kulturchefer, bibliotekschefer, kultur- och fritidschefer, samordnare,

bibliotekarier och enhetschefer. Även befattningar
som IT och informationschef förekom. De som
svarade på enkäten representerade kommuner i
följande storleksordning:
•   upp till 10 000 invånare (25,5 %)
•   10 000-20 000 (34,2 %)
•   20 000-50 000 (24,5 %)
•   50 000 och 100 000 (11,4%)
•   över 100 000 invånare (4,3 %)
Här följer en redovisning av de viktigaste frågorna
och svaren.

Fråga: Har något bibliotek lagts ned i din kommun under
perioden 2000-2010?
184 respondenter svarade på frågan.
59 % svarade nej och 41 % svarade ja.
I absoluta tal handlar det om 109 (nej), respektive 75 (ja) kommuner.

41%
59%
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Nej
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Ja

Fråga: Hur många bibliotek har lagts ner i din kommun
under åren 2000-2010?
75 respondenter svarade på frågan.
Totalt sett har alltså 50 procent av de som lagt ned bibliotek lagt
ned ett bibliotek. I 21 av dem har man lagt ned 2 bibliotek, och i 3
kommuner har man lagt ned 4 respektive 5 bibliotek.
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Fråga: Hur många utlån hade det/de nedlagda biblioteken per år?
72 respondenter svarade på frågan.
I 38 kommuner, dvs i 53,5 procent av fallen, svarar man att det fanns
en utlåningsstatistik på upp till 5 000 lån per år. Detta tyder på att de
nedlagda biblioteken har en relativt begränsad utlåning.
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Fråga: Hur mycket öppet hade biblioteket/en som lades ner?
72 responendenter svarade på frågan. Det är en klar majoritet av de bibliotek som lagts ned som har haft
ett blygsamt öppethållande.

• 62,7 % av de nedlagda biblioteken hade upp till 8 timmar öppet per vecka
• 25,4 % hade öppet 9-16 timmar
• 7,5 % hade öppet 17-30 timmar

Fråga: Hur många besök hade de/de nedlagda biblioteken per år?
70 respondenter svarade på frågan. Det är en stor andel som har haft få besök per år, men också en
anmärkningsvärt hög siffra som svarat ”Vet ej” om frågan om besökssiffror. Detta kan tyda på att det
är många bibliotek som inte registrerar besöksstatistik, särskilt inte mindre bibliotek utan besöksräknare. Dessa bibliotek ska enligt Sveriges statliga biblioteksstatistik göra stickprov på besöken vid
två tillfällen varje år för att uppskatta antal årliga besök.

•
•
•
•
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38,8 % av de nedlagda biblioteken hade färre än 1 000 besök per år
12,7 % hade 1 001-4 000 besök per år
9,8 % hade över 4 000 besök per år
38,8 % har svarat ”Vet ej” på frågan
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Fråga: Erbjöds någon alternativ biblioteksservice efter nedläggningen?
72 respondenter svarade på frågan. I de öppna svaren framkommer att den vanligaste alternativa
servicen är bokbuss, i 22 fall av 55. Övriga alternativ värt att nämna är att filialen finns kvar som
skolbibliotek i flera fall, föreningsdrift, utökat öppethållande på andra bibliotek. Alternativa distributionsvägar när biblioteket lagts ned är också återlämning och utlämning via korvkiosken, boktaxi,
ortens affär, utlåningsstationer, bokdepositioner, bokpåsar, boklåda, hämtservice i skolan mm. Av de
som svarade nej på denna fråga har två skrivit att det pågår arbete med att åter öppna nedlagda bibliotek efter flera år.

24%

Nej

76%

Ja

Fråga: Finns det några så kallade övriga utlåningsställen i din kommun?
Antal respondenter: 72. Definitionen på övriga utlåningsställen är mycket bred. Här nämns i de
öppna svaren till exempel bygdegårdar med bokdepositioner, arbetsplatsbibliotek, depositioner på
äldreboenden, utlåningsstationer, ett privatfinansierat bibliotek, projektet ”Läs på landet” där man
kör ut boklådor via affären.

40% Ja
60% Nej
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Fråga: Har några nya bibliotek tillkommit under perioden 2000-2010?’
Antal respondenter: 181. Nya bibliotek har tillkommit i 44 av 181 kommuner. Exempel som nämns
i de öppna kommentarerna är huvudbibliotek (15), integrerade folk- och skolbibliotek (11), stadsdelsbibliotek/filialbibliotek (3), bokbuss (2). När filialerna stängdes satsade en nämnd på att rusta
skolbiblioteken i kommunen och anställa fackutbildad personal. Flera kommuner planerar nya
bibliotek. Av dem som svarar nej på frågan framkommer att huvudbiblioteket är nybyggt eller fått
nya lokaler i 4 fall (därför inräknade i siffran 15 ovan). En kommun har tidigare lagt ned sju filialer
och ersatt med bokbuss och är nu inne på sin tredje bokbuss.
En som svarar nej på frågan skriver att samarbetet mellan folkbiblioteket och skolbiblioteket
har förbättrats i och med nytt datasystem. I denna fråga framkommer det att det under perioden har
gjorts satsningar på bibliotek i landets kommuner. Främst är det huvudbiblioteken som kommunen
investerat i, antingen genom nybyggda bibliotek, flytt till nya lokaler, eller flytt till nybyggt kulturhus.

76%

Nej

24%
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Ja

Sammanfattning av enkätundersökningen
184 kommuner av 290 svarade på enkätundersökningen, vilket alltså var en svarsfrekvens på 63 %.
Utifrån resultatet framkommer följande utveckling under tidsperioden mellan 2000 och 2010:
•
•
•
•
•
•

75 kommuner har lagt ned något bibliotek
109 kommuner har inte lagt ned något bibliotek
44 kommuner har satsat på nya bibliotek
15 nya huvudbibliotek har tillkommit
11 nya integrerade folk- och skolbibliotek har tillkommit
76 procent av kommunerna som lagt ned bibliotek erbjöd alternativ
biblioteksservice efter nedläggning
• 38 procent av de bibliotek som har lagts ned hade ingen besöksstastik
Flera nya bibliotek kommer att invigas 2012 och 2013.  Undersökningen visar alltså att det finns en
trend om centralisering genom att satsa på och stärka huvudbibliotek och de integrerade folk- och skolbiblioteken.
De nedlagda biblioteken var i huvudsak små bibliotek med begränsat öppetthållande, få besök och
låga utlåningssiffror. Majoriteten hade max 8 öppettimmar i veckan, upp till 5 000 utlån per år och
upp till 1 000 besök per år. Det är dock anmärkningsvärt hur många nedlagda bibliotek som inte hade
besöksstatistik.
  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.
Det framkommer av undersökningen att en majoritet av kommunerna faktiskt har erbjudit alternativa lösningar till biblioteksservice, främst bokbuss men även andra lösningar. Det visar att man
inte lämnar medborgarna i sticket helt utan biblioteksservice. Det förekommer också satsningar på
nya bibliotek i landet, i synnerhet på huvudbibliotek men också integrerade folk- och skolbibliotek och
stadsdelsbibliotek. I ett par fall har också nedlagda bibliotek öppnats på nytt men efter en satsning på
ett nytt innehåll och i nya lokaler. Samtidigt kan vi se att det i 24 procent av fallen inte erbjöds någon
alternativ service efter nedläggning.

nedläggning – hot eller möjlighet?
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Tre fallstudier
Vi ska nu gå vidare till studiens konkreta fall och
titta närmare på processen kring nedläggning i
Norrsundet, Ingatorp och Norrviken. I detta kapitel redovisar jag resultatet av fallstudien.

Exemplet Norrsundet

Foto: Fia Söderberg

Norrsundet ligger i nordligaste delen av Gävle
kommun och har en yta på 1 603 km2. Kommunen har 94 352 invånare, varav 68 700 bor i Gävle.
Kommunen ökade med 843 invånare på grund av
att antalet födslar ökar samt att allt fler flyttar till
Gävle.30
Norrsundet ingår i Hamrånge kommundel.
Hamrånge var egen kommun fram till år 1969,

Det finns en relativt omfattande kommersiell service i Norrsundet med pizzeria, grill, café, bensinstation, fiskbutik mm. Det finns också en tips- och
tobaksbutik och en konsumbutik som fungerar
som ombud för post, apotek och systembolag som
har öppet dagligen. I Norrsundet finns flera idrottsoch kulturföreningar. Norrsundet är en bruksort
med en stark känsla för orten.31
År 2009 stängde Stora Enso Norrsundets bruk,
ett av Sveriges 44 massabruk. Norrsundet producerade 300 000 ton massa per år och ansågs vara
en modern enhet. Motivet till nedläggning var
globalt: Stora Enso tvingades att minska produktionen på grund av kraftiga kostnadsökningar.
En konsekvens av nedläggningen var att ca 350

Norrsundet ligger i
den nordligaste delen
av Gävle kommun och
ingår i kommundelen
Hamrånge.

innan kommunsammanslagningen med Gävle
kommun. Inom kommundelen finns tre större
tätorter, Norrsundet, Bergby och Hamrångefjärden. Norrsundet är en industriort, Bergby ett jordbrukscentrum och Hamrångefjärden växte fram
vid järnvägen. Vid valet 2010 röstade 56 procent på
socialdemokraterna i Norrsundet- Hamrångerområdet. Riksgenomsnittet var 30,66 procent.

30 Gävle kommuns årsredovisning 2009
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personer blev utan arbete, varav ca 280 var boende
i Norrsundet, ca 25 procent av den totala befolkningen.32 Nu pågår försök med nya etableringar i
det gamla fabriksområdet.33

31 Intervju med enhetschef Gunilla Hultsjö, 2010-10-07
32 Intervju med verksamhetschef för Fyren, Susanne Norén, 2011-01-20
33 Intervju med ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Lars-Göran
Ståhl, 2010-10-04

Om biblioteken i Gävle kommun
Det finns 9 filialbibliotek i kommunen, inklusive
utlåningsstationen i Norrsundet. Det finns också
ett stadsbibliotek och Musikbiblioteket, som än så
länge ligger i konserthuset men kommer att flyttas
till stadsbiblioteket av besparingsskäl. Budget för
biblioteken 2009 var ca 35 miljoner kronor. 2009 lånades 724 958 olika medier ut och biblioteken hade
760 522 besök. Biblioteksverksamheten styrdes av
en kultur- och fritidsnämnd med (S) som ordförande under mandatperioden 2006-2010. 2004 antogs
kommunens biblioteksplan där fyra utvecklingsområden pekas ut: medie- och informationsförsörjningstjänster, bibliotekets roll för språkutveckling
och lässtimulans, bibliotekets roll i det livslånga
lärandet samt öppenhet och tillgänglighet.
Ambitionen från kultur- och fritidsnämnden
är att tätorterna i kommunen ska ha samhällsfunktioner såsom exempelvis skola, bibliotek,
idrottshall, och fritidsgård. Principen enligt biblioteksplanen är att integrera så många biblioteksfilialer som möjligt med skolan.

Norrsundets bibliotek
Biblioteket hade öppet 10 timmar varje vecka och
hade följande besöks- och utlåningssiffror:

Besök

Utlån/
invånare

2009

2008

2007

9 068

15 706

19 614

8,63

11,12

11,04

Den stora minskningen mellan 2008 och 2009 beror förmodligen på beslutet att biblioteket skulle läggas ned.

2003 minskade öppettiderna i samband med en
pensionsavgång. 2006 integrerades biblioteket med
skolans bibliotek, som ett led i nämndens biblioteksplan, där integration av filialbiblioteken ska
göras där det är möjligt. Innan integreringen med
skolan var det ett renodlat folkbibliotek, som låg
centralt i samhället. Det var enligt uppgift ett väl
fungerande bibliotek som också var en mötesplats
på orten. Eftersom det låg nära busshållplatsen
efter huvudgatan hade biblioteket också många

spontana besökare som till exempel läste tidningar
och lånade dator.34 På kvällarna var det en del ungdomar som ”hängde” på biblioteket och dagtid var
det inbokade skol- och förskolebesök, pensionärer
och mammor med barn. Den personliga servicen
var viktig, särskilt för de äldre.
Biblioteket har alltid en viktig roll i samhället. Att döma av
det som hände i Norrsundet så var det framförallt viktigt för
den äldre generationen. Reaktionerna kom från äldre. Jag
tror att generationen under mig hämtar information på annat
sätt än att besöka biblioteket,men för dessa [äldre] människor
har biblioteket en viktig roll.35

När Norrsundets bibliotek flyttade ihop med skolan
2006 ändrade det karaktär och blev mer av ett skolbibliotek och inte lika centralt placerat. Lokalerna
byggdes om och två klassrum bildade det nya biblioteket, som också fick en kafédel.36 Spontanbesöken
minskade och tidningsläsarna försvann, och ungdomarna kom inte i samma utsträckning. Biblioteket som spontan träffpunkt minskade i betydelse.
För skolan blev det en stor förbättring eftersom skolan inte haft ett fungerande skolbibliotek före 2006.
Tillgängligheten för skolans elever ökade. Inför
2010 försämrades dock den kommunala ekonomin
och biblioteksverksamheten i hela kommunen fick
besparingskrav på ca 1,6 miljoner kronor.

Beslutet om nedläggning
Inför 2010 fick kultur- och fritidsnämnden signaler
om att kommunbidraget från kommunfullmäktige
skulle minska med 4 procent, från 227,8 miljoner
kronor till 218,6 miljoner kronor. I april 2009 föreslog kultur- och fritidsnämnden olika åtgärder
för att klara en minskning av budgeten. Det var de
olika avdelningarna som fick i uppdrag att föreslå
åtgärder. De åtgärder som biblioteket föreslog var
att:
• musikbiblioteket skulle flytta till stadsbiblioteket
• inte återbesätta pensionsavgångar
• säga upp lokal för stadsarkivet
• stänga biblioteket i Norrsundet.
34 Intervju med dåvarande filialföreståndare, Lis-Marie Gund, 2010-11-09
35 Intervju med Lars-Göran Ståhl, 2010-10-04
36 Intervju med Lis-Marie Gund 2010-11-09
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kunde de bistå med vissa tjänster. Ett bibliotek är ju dött om

Förslaget formulerades för första gången i april
2009:

det inte tillförs nya böcker, så de får ett litet medieanslag, men
de måste ha dialog mellan Bergby som blev deras basbibliotek.
För att det här ska fungera måste det vara självbetjäning, sa

Avslutningsvis föreslås att biblioteken i Norrsundet och

vi, vi har ju ingen personal. De blev intresserade, det är en

Bergby slås ihop till ett bibliotek i Bergby. Eftersom bägge bib-

ort där man känner varandra väl. Så vi tyckte det var en bra

lioteken är både skol- och folkbibliotek berör detta förslag även

konstruktiv lösning, det kunde funka. De tog initiativet tidigt

Barn- och ungdomsnämnden varför man även i den nämnden

ryktesvägen.38

bör fatta ett beslut i frågan. Förslaget innebär en minskad
kostnad med 400 000 kronor. 37

Under tiden som diskussionerna pågick mellan
tjänstemän och politiker, kontaktade ABF Gäst-

Den 9 september 2009 beslutade kultur- och fritidsnämnden i sin verksamhetsplan för 2010 om
att lägga ned biblioteket i Norrsundet. Beslutet
beskrivs på detta sätt:
En förändring inför 2010 är dock nödvändig med tanke på det

”

ekonomiska läget i kommunen. Den planerade förändringen

Man tänker
inte, vilka
kommer hit,
vad vill de ha
av oss?
Gunilla Hultsjö

rikland bibliotekschefen och var intresserade av
att samverka. ABF föreslog att delar av biblioteket
skulle flyttas till Fyren, före detta Folkets hus, i
Norrsundet:

består i en samordning av verksamheten vid filialbiblioteken i
Norrsundet och Bergby.

Beslutet är knapphändigt dokumenterat i politiska
dokument och någon dokumenterad konsekvensanalys gjordes inte inför beslutet. Enhetschefen
som ansvarar för Norrsundet och Bergby är relativt
ny på sin post och var inte med i beslutsprocessen.
Hon kom in i sammanhanget när beslutet var taget
och med uppdrag att omorganisera verksamheten.
Även om hon är ny i kommunen har hon erfarenhet från andra kommuner och anser generellt
att det är sällan man som bibliotek gör en analys
innan en stor förändring och att det är sällan man
utgår från medborgarnas behov:
….det känns som att många gånger när man gör förändringar
löser man det praktiskt, de som gör förändringarna är de som
är i verksamheten….”vi måste få in de här bilderböckerna i

Det kändes viktigt att koncentrera bibliotekets verksamhet till

den här lådan”, det är på den nivån man jobbar. Man tänker

en skola som har högstadium och vi var beredda att stänga i

inte, vilka kommer hit, vad vill de ha av oss? Säg att man

Norrsundet. När vi började diskutera detta med politikerna,

gjorde den analysen, som jag aldrig sett att man lyckats göra

då blev vi uppvaktade av ABF Gästrikebygden. De tyckte det

nångång, och tänk om man ser att de inte läser den här typen

var intressant och ville diskutera om de kunde få en del böcker

av böcker [som biblioteket har].39

till sin verksamhet i Folkets hus. Jag och ordförande var till
Norrsundet och pratade med dem. Vi tyckte det var intres-

Argument för beslutet

sant. Vi sa att det här är en besparingsåtgärd för oss. Vi kan
mang, det var ett givande och tagande. Om vi flyttade böcker,

Argumenten för beslutet var ekonomiska. Biblioteket i Norrsundet hade minst antal besökare, utlån
och öppettider av biblioteken i kommunen. I Ham-

37 Synpunkter på preliminära mål och ramar 2010-2013, dnr 56800,
kultur- och fritid Gävle 2009-04-14

38 Intervju med bibliotekschef Lisbeth Forslund, 2010-10-04
39 Intervju med Gunilla Hultsjö, 2010-10-07

inte dra på oss ny lokalhyra och personal. Vi hade ett resone-
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Foto: Fia Söderberg

rångebygden, där Norrsundet ingår, fanns även ett
bibliotek i Bergby, 7 km från Norrsundet. När tjänstemännen tog fram förslaget var resonemanget att
Norrsundetborna hade nära att åka till Bergby som
också skulle stärkas med mer öppethållande. Det
handlade om hur göra det bästa möjliga av minskade resurser. 40
Förslaget om att samordna verksamheten med
och stärka biblioteket i Bergby hängde också ihop
med att knyta folkbiblioteken till skolorna. I Bergby finns F-9 skola och Norrsundets elever flyttas
över dit efter år 5.
Argument mot beslutet var av tillgänglighetsart. Det var främst PRO som lämnade in skriftliga
protester. I ett brev förklarar PRO att: det går inte
åka buss, det är krångligt att ha med sig rullator,
det är långt till och från hållplatserna, det är dyrt,
det går inte åka på samma biljett fram och tillbaka
och alla pensionärer har inte bil.
Hamrångegruppen undrade över motivet till
nedläggningen samt frågade sig hur kommunen
tänkt lösa biblioteksbehovet för eleverna på Norrsundets skola. Det påtalades även här att äldre
personer med begränsad rörlighet skulle få svårt
att åka till biblioteket i Bergby.
I brevsvaret förklarade bibliotekschefen:
att kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att med
krympande resurser se över hur man fortfarande kan upprätthålla en god biblioteksstandard i kommunens alla delar.

I kultur- och fritidsnämnden har det inte varit
några stridigheter om nedläggningen av biblioteket i Norrsundet. Politikerna har varit ganska överens över partigränserna. De flesta verkar tycka att
det blev en bra lösning, under förutsättning att det
kommer att fungera i framtiden. 41

hos boende i Norrsundet. Det framkommer bland
annat i två brev som lämnades till förvaltningen,
från Hamrångegruppen och från PRO Norrsundet. 43 PRO protesterade kraftigt och bifogade också
en protestlista med namninsamling som 193 personer skrivit på.

Det här med Fyren gav oss möjligheter att begränsa skade-

Ryktesvägen har vi hört att biblioteket i Norrsundet ska

verkningarna rejält. 42

läggas ned. Även ett par notiser i tidningen har vi läst. Remissinstans: vem, vilka? Detta protesterar vi emot med det

Protester och reaktioner

bestämdaste. Inga fler nedläggningar eller andra indragnin-

Förslaget om nedläggningen spreds via ryktesvägen och lokalpressen och vållade starka reaktioner

gar i Norrsundet. 44

40 Intervju med Lars-Göran Ståhl, 2010-10-04
41 Ibid.
42 Ibid.

43 Diarienummer 09KFN79, svar till Hamrångegruppen från Lisbeth
Forslund, Biblioteket i Norrsundet, 2009-06-12 samt Dnr 09KFN80 svar
till PRO från Lisbeth Forslund, Biblioteket i Norrsundet, 2009-06-12
44 Diarienummer 09KFN80:34, brev från PRO angående Norrsundets
bibliotek, 2009-06-08
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I samma brev föreslog de tre förslag på förändringar: kvar vid skolan, flyttas till Fyren eller återinförande av bokbuss. Man oroade sig också för barnen
i förskolan och dagmammorna som var flitiga
användare av biblioteket.
Bibliotekschefen hanterade protesterna genom
att bjuda in till dialog för att diskutera hur kommunen kan underlätta för personer med begränsad
rörlighet, om beslutet som kultur- och fritidsnämnden skulle bli en sammanslagning av Bergby
och Norrsundet. I brevet framkom också ett löfte
om att det kommer att finnas kvar en boksamling
för elevernas behov på skolan. Det visade sig senare under ett informationsmöte som kultur- och
fritidsnämnden anordnade, att förslaget om att
Norrsundetborna skulle åka de 7 km till Bergby för
att använda det biblioteket, inte togs emot positivt:
Vad jag inte greppade, och inte bibliotekschefen heller, var att
man är som hund och katt. Att vara Norrsundetbo är något

liotekarie på orten. Kompetensen upplevdes som
viktig för de som protesterade:
Jag tycker att vi är berättigade till den service som en bibliotekarie ger. Vi är inte döda än och vi betalar också skatt. 46

Men det är också ett uttryck för ett utanförskap
gentemot staden:
Man kan inte skapa ett samhälle baserat på indragningar,
jag hoppas verkligen att kommunen inser vilken skada det
skulle vara att dra in biblioteket. Det är konstigt hur man
alltid måste kämpa för allting när man bor i ett ytterområde,
knappt någonting serveras utan att föregås av en seg och ofta
långdragen kamp. 47

Efter önskemål från Norrsundetborna ökade man
bibliotekarietimmarna för utlåningsstationen. Det
som var planerat som en dag per månad, blev två
dagar per månad:

annat än att vara Bergbybo. Det är gammalt groll som lever
kvar lite fortfarande men det är nog en generationsfråga. 45

Det var ju faktiskt positivt att det var en av de grejerna man
var upprörda över. Den kompetensen är viktig, just på det

Det man protesterade emot var alltså flytten till
Bergby bibliotek. Man ville också ha kvar sin bib-

lilla stället blir den viktig och det är klart att jag vill att folk
ska möta en professionell bibliotekarie för jag kan se fördelarna med det och det var ju ett önskemål från Norrsundetborna,
och man ökade bibliotekarietimmarna på grund av det. 48

En kritik som framförts är en förundran över hur
kommunen planerar egentligen, eftersom biblioteket flyttades 2006 med omfattande upprustningar i
skolan för att göra plats för biblioteket. Det upplevs
som kortsiktigt när något de trodde var en långsiktig lösning bara höll i tre år. 49
Att stänga bibliotek väcker starka känslor och
många protester. Det är också därför politikerna
tycker att det är obekvämt, menar bibliotekschefen
i Gävle kommun:
Det är så mångas viljor man går emot. Men kan man gå ut
och erbjuda något annat också, inte bara gå ut och säga att vi

Foto: Fia Söderberg

har inga pengar, vi kommer inte kunna driva den här verk-
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samheten, det är bara för er att gilla läget…..Men att säga vi

45 Intervju med Lars-Göran Ståhl, 2010-10-04
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46 Sörgard, Ingegerd, Torsten gillade inte Ståhls förslag. Gävle dagblad
2009-11-04
47 Ulrica Källström, Biblioteket viktig mötesplats, Arbetarbladet 2003-03-14
48 Intervju med Gunilla Hultsjö, 2010-10-07
49 Intervju med Lis-Marie Gund, 2010-11-09

har inte råd i denna form, men vi lämnar er inte i sticket, kan
ni tycka att den här lösningen är ok?

50

Det finns en rädsla för protester och insändare vid
tal om nedläggningar, tror enhetschefen för Norrsundets bibliotek. Men hon menar också att det
kan underlätta om man gör någon slags medborgaranalys inför en stor förändring eller nedläggning.
Med en analys över vilka verkliga behov av biblioteksservice som finns i närområdet är det kanske
lättare också för politikerna att ta strategiska
beslut för framtiden. Att utgå mer från de verkliga
behoven och ha dokumentation kring detta kan

”

att biblioteket ska försvinna.53 Redan när hon började var folk upprörda över minskade öppettider
och oro för att det skulle leda till en nedläggning.
Senare inför flytten till skolan 2006 användes budskapet att det var bra att flytta till skolan eftersom
det då fanns det större chans att biblioteket får vara
kvar och det kunde bli en långsiktig lösning.54 Det
var lätt att motivera besökarna då inför flytten,
även om de förlorade ett centralt läge. Våren 2009
började det gå rykten om nedläggning men det
kom ingen information till medborgarna. Bibliotekarien hade just flyttat biblioteket i Forsbacka till
skolan och började själv bli orolig över att packa

Hur möter man oron, vad
säger man, vad får man
säga, vad bör man säga?
Lis-Marie Gund

bidra till att politikerna inte låter sig påverkas av
enstaka personer.
Jag har lärt mig att den lokala makten kan vara väldigt
diffus, och att politikerna kan vara väldigt rädda för insändare…om man då gjort den här medborgaranalysen hade man
inte behövt vara rädd för insändare för det är bara enstaka
personer som skriker lite högre….51

ned ännu ett bibliotek. I oktober träffades personal
och ledning och då blev det klart att nu ska Norrsundet flytta. Bibliotekarien poängterade att politikerna måste ut och träffa folk och lyssna till de
som bor på orten. Hon kände sig inte själv beredd
att ta alla frågor och oro från lokalbefolkningen
ännu en gång. Hon menar att det är ytterst viktigt
att frontpersonalen får veta först vad som gäller
eftersom de är medborgarnas bollplank.

Man måste vara stark när någon inte gillar det man gör, och
veta vad verkligen man vill, och det är inte alltid de vet vad de

I sådana här situationer behöver man stöd när det börjar gå

verkligen vill utan situationen är den att de kanske måste ta

rykten och då vill man att arbetsgivaren ska finnas där. Hur

ett beslut som de inte tycker om.52

man möter oron, vad säger man, vad får man säga, vad bör
man säga? Det är något att tänka på inför framtida nedlägg-

Kommunikation med medborgarna
Den person som främst tagit emot lokalbefolkningens oro och frågor har förstås varit bibliotekarien på orten. Hon menar att sedan 2003 när hon
började har det funnits ett hot mot verksamheten
och därmed en oro från lokalbefolkningen över

50 Intervju med Lisbeth Forslund, 2010-10-04
51 Intervju med Gunilla Hultsjö, 2010-10-07
52 Intervju med Lisbeth Forslund, 2010-10-04

ningar.55

Även om man inte vet hur det ska bli, så är det bättre, menar hon, att berätta om vilka diskussioner
som förs och vilka scenarios som kan uppstå, bara
man är rak och tydlig. Det är värre när man som
frontpersonal inte vet någonting.
53 Intervju med Lis-Marie Gund, 2010-11-09
54 Ibid.
55 Ibid.

nedläggning – hot eller möjlighet?

33

Risken är ju då att man blir lojal med de där människorna
man månar om och möter varje dag. Men naturligtvis får
man tänka efter vad man säger. Man känner ju människorna
på orten och de känner mig. 56

Efter protestlistorna mot nedläggningen tog
kultur- och fritidsnämnden initiativet till ett
allmänt möte om Norrsundets biblioteks framtid, i november 2009. Ordförande Lars-Göran
Ståhl och bibliotekschef Lisbeth Forslund närvarade. Det kom dock nästan bara pensionärer,
som framhöll ett starkt behov av bibliotekarie
på orten.

Information om nedläggningen, eller omorganisationen som är det begrepp som används internt,
skedde via ett lokalt annonsblad i Hamrångebygden, på biblioteket och genom affischer. Men det
är mycket mun till mun-metoden som gäller vid
förändringar, menar enhetschefen:
Där har du fördelen med att det finns verksamma personer
som bor där och känner människorna där. Det är viktigt när
man ska föra ut rätt information.59

Ordförande tror inte relationen mellan kommunen
och medborgarna har försämrats:

Vi hade börjat titta på förslaget och det hade sipprat ut lite

Vi har varit måna om, både från politikerna och tjänstemän-

överallt och vi valde att åka ut och träffa de här personerna i

nen, att det här ska vi lyckas med 60

Norrsundet, ca 20-30 personer. Det som kanske inte blev riktigt bra med träffen var att det var nästan bara pensionärer.
Kanske var det val av tidpunkt på dygnet [14.00]. Förslaget vi
hade med oss upp var en flytt till Fyren, med bibliotekarie en
gång i månaden på plats. Det här gick inte hem kände jag så
jag stod och funderade och utan att samråda med Lisbeth då
sa jag att om vi flyttar men vi ser till att det finns bibliotekarie

Föreståndaren upplevde dock att folk var jättebesvikna och ledsna och menade att det var på grund
av den här inställningen som hon tyckte att politikerna i ett tidigt skede skulle komma ut och prata
med medborgare som upplever att samhället dör ut
och allting tas ifrån dem:

två gånger i månaden då gick det hem bättre. Man pekade på
hjälp att beställa talböcker som man var rädd att inte behärs-

De tyckte att allt tas ifrån oss, nu har fabriken lagts ned, det

ka. Det var bibliotekarien man efterfrågade.57

finns ingen hälsocentral längre, all service försvinner, och
varför ska det här drabba Norrsundet?61

Föreståndaren för biblioteket i Norrsundet hade
tidigare aviserat behovet av att politikerna skulle
komma ut och kommunicera med lokalbefolkningen innan beslutet var taget, gärna en hel dag
eller åtminstone kvällstid, när folk kunde komma.
Hon tycker att det hade varit bättre med ett möte
långt innan, också för att förutsättningslöst fånga
upp eventuella alternativa lösningar och lokala
initiativ. Nu blev det mycket ryktesspridning. Men
ordförande i kultur- och fritidsnämnden tycker att
man från kommunens sida haft en bra dialog med
Norrsundet:

Efter beslutet
I början av 2010 anställdes en ny fackutbildad bibliotekarie med ansvar för Hamrångebygden, med
Bergby och för flytten från Norrsundet.62 Under
våren och sommaren 2010 packades biblioteket i
skolan ned och delar av mediebeståndet flyttade
till utlåningsstationen i Fyren, en stor del av barnoch ungdomslitteraturen skänktes till skolan och
en del gallrades. Bibliotekslokalen lämnades tom i
väntan på ny hyresgäst.

Den alternativa biblioteksservicen
…vilket gjort att det har inte uppstått några problem på vägen
fram…Vi har inte gått ut och sagt så här gör vi imorgon utan
vi har sagt att så här har vi tänkt. Man vill att de ska kunna

Utlåningsstationen i Fyren invigdes den 28 augusti
2010, en alternativ lösning med modern självbetjäningsteknik och i samverkan med lokal förening.

påverka.58
56 Intervju med Lis-Marie Gund, 2010-11-19
57 Intervju med Lars-Göran Ståhl, 2010-10-04
58 Ibid.
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59 Intervju med Gunilla Hultsjö, 2010-10-07
60Intervju med Lars-Göran Ståhl, 2010-10-04
61 Intervju med Lis-Marie Gund, 2010-11-09
62 Intervju med Gunilla Hultsjö, 2010-10-07

Målet är förstås att Gävle kommun ska vinna ekonomiskt på lösningen, men det kan ta flera år innan kommunen kan räkna hem besparingen. Detta
beror på att kultur- och fritidsförvaltningen har
ett avtal om den gamla lokalen ett antal år framåt,
som bryts om det kommer en ny hyresgäst. Från
kommunens sida ser man utlåningsstationen som
ett utvecklingsprojekt, eftersom man provar självbetjäning med så kallad RFID-teknik, ett mycket
användarvänligt system som gör det lätt att låna
och lämna tillbaka medier.63
Det är ännu relativt tidigt att dra några slutsatser kring hur den alternativa lösningen uppfat-

”

verkanslösningen mellan kommunen och Fyren är
i inledningsskedet.

Konsekvenser av nedläggningen
Det finns många olika modeller att utgå från när
man tittar närmare på biblioteksverksamhetens
innehåll och roller. Ett sätt att se på bibliotekets
olika roller är enligt Skot-Hansens olika centrum:
kulturcentrum, socialt centrum, kunskapscentrum och informationscentrum.64 Ett annat sätt
att se på funktioner är att dela in verksamheten i
rummet, medierna och kompetensen. Den senare
modellen är hämtad från Malin Ögland och Johan-

En högsta kvalitet är fysisk
tillgänglighet till biblioteket
genom rummet, medierna
och kompetensen.

tas och fungerar. Den har i skrivande stund varit
igång i ett halvår. De flesta aktörer verkar relativt
nöjda med lösningen och hanteringen av processen. Enligt verksamhetssamordnaren för Fyren,
Susanne Norén, kommer nya ansikten till Fyren
för att låna böcker. Hon menar också att Fyren som
träffpunkt på orten stärks med boksamlingen. Det
är förvånansvärt många småbarnsföräldrar som
kommer för att låna men också många medelålders
och äldre. Susanne Norén anser att biblioteket är så
viktigt på orten, därför att det lockar dit folk som
också upptäcker att Fyren är en slags träffpunkt
och informationspunkt och ortens invånare kan
hitta nya sätt att utbyta information och delta i
aktiviteter. Hon ser ljust på framtiden och hoppas
att folk på orten hittar nya rutiner och nya vägar
för att mötas igen.
Enligt bibliotekarien är mycket fortfarande i
uppbyggnadsstadiet både i Norrsundet och i Bergby efter omorganisationen. De frågor som dyker
upp mycket i Norrsundet är kopplade till uppstartsfasen med administrativa frågor som handlar
om pinkoder, lånekort och reservationer mm. Sam63 Intervju med Lisbeth Forslund, 2010-10-04

na Hansson i boken Från medieplanering till verksamhetsutveckling. Även i den nyutkomna boken
Mäta och Väga använder sig Ögland av denna indelning vid en analys av kvalitet på biblioteksservice
ur användarperspektiv och ur organisationsperspektiv. En högsta kvalitet ur användarperspektiv
är en fysisk tillgänglighet till biblioteket genom
alla de tre kategorierna: rummet, medierna och
kompetensen bibliotekarie.
I beskrivningen av konsekvenser har jag delat
upp innehållet i de tre olika kategorierna rummet, medierna och kompetensen. Det finns också
två olika aktörsperspektiv: medborgarperspektiv
och organisationsperspektiv. I studien har jag
undersökt aktörsperspektiven politiker, bibliotekspersonal och biblioteksbesökare. I tabellen har jag
placerat in besökarna under medborgarperspektivet och organisationsperspektivet representerar
politikernas, bibliotekspersonalens och chefernas
perspektiv.
Se tabell på nästa sida. Konsekvenser Norrsundet
64 Skot-Hansen, Dorte. ”The Local library – its profile and anchorage”, i
Scandinavian Public Library Quarterly 1996:11 s. 4-7
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Konsekvenser Norrsundet
Förslaget:
Att lägga ned biblioteket i Norrsundet och hänvisa till och stärka det närmaste biblioteket i Bergby.
Planerad besparing 400 000 kronor.
Beslutet:
Att flytta delar av biblioteket till Fyren, fd Folkets hus och ABF driver det som självbetjänande utlåningsstation med bibliotekarie 16 timmar/månad.
Reell besparing +-0. (200 000 kronor när fd bibliotekslokalen blir uthyrd).
Starka aktörer:
Föreningar på orten.

Medborgarperspektiv

Organisationsperspektiv

BARN

ÄLDRE

Rummet

- Sämre för skolelever

+ Bättre för Fyrens
besökare som är främst
äldre

+ Bättre placering för mötesplats
+ Lägre lokalkostnader (på sikt)

Medierna

- Färre barnböcker

- Ett mindre urval media

+ Chippade för RFID-teknik
+ Lägre mediakostnader

+ Mer aktuellt bestånd,
många nya böcker

Kompetens

- Sämre tillgång, 16 timmar/
månad jmf m 40 timmar/
månad

- Sämre tillgång, 2 ggr/
månad jmf m 10 timmar/
vecka

+ Bra samverkan med Bergby,
samma bibliotekarie, NorrsundetBergby ses som en enhet
+ Lägre kostnad personal

öppet en förmiddag och en eftermiddag så har de ju öppet alla

36

Rummet
I och med den alternativa lösningen stärks Fyren
som träffpunkt och mötesplats. Biblioteket, eller
utlåningsstationen, har en bättre rumslig placering
som mötesplats jämfört med tidigare i skolan. Det
är många invånare och föreningar som är aktiva på
Fyren och skolan upplevdes av en del som otillgänglig. Förhoppningsvis gynnas medborgarna av denna
lösning, i alla fall avseende tillgången till böcker,
som alltid finns tillgängliga när Fyren håller öppet.

dagar och till och med om det är aktivitet på Fyren kan du gå

När det gäller ortsinvånare så istället för att ha biblioteket

65 Intervju med Lars-Göran Ståhl, 2010-10-04
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dit och låna en bok. Dessutom tror jag att för bygden Norrsundet så innebär den här flytten från skolan och till Fyren att vi
stärker mötesplatsen för kommuninvånare däruppe såväl för
barn som gamla under större delen av dygnet. 65

Skolans elever förlorade tillgången till lokalen när
folkbiblioteket flyttade ut. De har nu ett eget, lite
mindre skolbibliotek. En konsekvens av nedläggningen av biblioteket är att skolan nu ansvarar för

sitt eget skolbibliotek. Läsning och bibliotek finns
på skolans agenda på ett annat sätt än tidigare, i och
med att det är deras eget ansvar.66 Själva rummet där
biblioteket låg tidigare kan skolan sakna, där fanns
sittplatser för barnen och det gick att sitta och läsa
på ett annat sätt än i det nuvarande lilla skolbiblioteket. Den gamla bibliotekslokalen står för tillfället
tom i väntan på ny hyresgäst. Avtalet som förvaltningen har skrivit med fastighetsägaren löper på till
2016 om ingen ny aktör hyr lokalen. Det betyder att
i skrivande stund sparar men inte in pengar på hyran, men så snart som en ny hyresgäst tar vid så blir
det en reell besparing på ca 200 000 kronor per år.

tillgång till bibliotekarie som lokalbefolkningen
protesterade mot. Förslaget var från början att
bibliotekarien skulle komma till Norrsundet en
gång i månaden. Att det blev två gånger i månaden
var en eftergift från kommunen för att nå större acceptans för förändringen. För de som har behov av
personlig professionell service är det förstås ändå
en nackdel.69 De som har behov av en nära personliga kontakt förlorar en viktig social funktion där
bibliotekarien var en viktig del i mötesplatsen:
Det är omtanken som är viktig för många människor idag.
Man vet att man kan gå till biblioteket och prata en stund, om
hunden, om sjukdomar och ta en kopp kaffe. Det kändes som

Medierna
I och med utlåningsstationen ökar tillgängligheten till böcker och andra medier genom generösa
öppettider. Tillgången till böckerna gynnar pensionärerna.67 De får en träffpunkt som är trevlig
och tillgänglig. Dock finns nu ett mer begränsat
medieutbud, men medvetet har personalen valt att
det ska finnas ett fräschare bestånd av nya böcker,
främst för vuxna. Det finns några barnböcker men
majoriteten av barn- och ungdomsböckerna fick
skolan behålla. Skolan har därmed gynnats av
nedläggningen avseende mediebeståndet.

att man plockade bort den viktigaste funktionen som biblioteket
hade, den personliga servicen. Det var många som sa att då
kommer jag att sluta låna. Många äldre, de kände sig oroliga.
De ville ha den personliga servicen som de var så nöjda med.70

Även låntagare som är rädda och osäkra på tekniken får mindre tillgång till kompetensen, vilket är
en negativ konsekvens för dem förstås.
Det är en jätteenkel teknik baserad på RFID i utlåningsstationen i Norrsundet men vissa vill inte använda den ändå…Det
är ett större hinder än man tror ibland. Det var bra att Fyren
tog dit en person som kan hjälpa till.71

Vi var väldigt noga med att betona att det här på Fyren inte
är ett bibliotek, utan en utlåningsstation och därför kan man
inte kräva samma service. Men jag tror Norrsundet kan få en
bättre service genom en betydligt högre tillgänglighet.68

Kompetensen
I samband med omorganiseringen av biblioteken i
Hamrångebygden anställdes en fackutbildad bibliotekarie med placering i Bergby och för besök i
Norrsundet, vilket är en skillnad jämfört med tidigare då det inte funnits fackutbildad bibliotekarie
i bygden. Men konsekvensen av nedläggningen
är att de som bor i Norrsundet får sämre tillgång
till personlig service i och med att bibliotekarien
kommer 16 timmar varje månad jämfört med
40 timmar. Vid nedläggningshotet var det just
66 Intervju med rektor Monica Norén och skolbiblioteksansvarig lärare
Britta Högberg, 2011-01-20
67 Intervju med Lisbeth Forslund, 2010-10-04
68 Intervju med Gunilla Hultsjö, 2010-10-07

Överenskommelsen är att försöka ge bästa service
utifrån de förutsättningar som finns. Personalen
på Fyren finns i huset måndag – fredag och vill
gärna hjälpa till så mycket som möjligt och i möjligaste mån komplettera den service som bibliotekarien ges. Fyren har för tillfället en person som till
viss del kan bidra med kontakten med besökarna.
Den nya bibliotekarien ser positivt på det:
Det är en tillgång. Alternativet är att det inte skulle vara
någon. Om jag inte hade henne eller någon annan person
som hade lite koll och tog hand om frågetecknen skulle det bli
mycket svårare för mig att komma dit och ta reda på vad är
det som inte fungerar och vad ska jag ta tag i när jag kommer
dit. Nu får jag direkt feedback på vad som behövs göra.72
69 Intervju med Lis-Marie Gund, 2010-11-09
70 Ibid.
71 Intervju med Gunilla Hultsjö, 2010-10-07
72 Intervju med Sara Karlberg 2010-11-09

nedläggning – hot eller möjlighet?

37

Framtiden och biblioteken
Inom biblioteksorganisationen i Gävle kommun
pratar man mycket om framtiden eftersom det är
en föränderlig värld biblioteken verkar i.73 Enhetschefen menar att det är fel att låsa sig vid det fysiska rummet, trots att närhetsprincipen är mycket
viktig för att nå även de som besöker biblioteket lite
mer spontant. En utgångspunkt är att fundera på
vad biblioteken vill med sin verksamhet och sedan
omsätta det i praktiken. Den demokratiska tanken
om fri tillgång till information och upplevelser,
med berättelsen i fokus är tydlig hos enhetschefen:
Vi vill ge fri tillgång till information, vi vill ge människor möjlighet till läs- och kulturupplevelser. Det är det viktiga, inte
den fysiska formen som vi presenterar det. Där tror jag vi har
den stora utmaningen i framtiden. Det är så svårt att frigöra
sig från den fysiska formen. Jag tycker inte att det viktigaste
är hur vi presenterar berättelsen, vi människor har alltid
velat dela berättelser med varandra. Jag tycker det är ganska
ointressant om berättelsen är i en bok, teaterföreställning, i ett
tevespel eller i musikform. Det är berättelsen som är viktigt.
Men om vi förlorar den delen då är vi ute och vinglar, för att
det är då vi låter andra aktörer ta över våra berättelser …74

Bibliotekschefen tycker att det är viktigt att det
finns bibliotek i hela kommunen eftersom bibliotek är närservice. Enligt en undersökning de
gjorde för några år sedan kommer besökarna nära
ifrån, de reser inte långt för att besöka biblioteken.
De som är vana läsare drar sig till andra bibliotek
när till exempel bokbussen lades ner, men inte de
andra besökarna. Var biblioteken ska ligga i framtiden är en aktuell fråga i och med att samhällsstrukturen förändras:
Samhället förändras med nya bostadsområden och ny infrastruktur, och biblioteken kan inte vara där de alltid varit.75

Bibliotekschefen menar också att det är viktigt
att biblioteken även i framtiden finns i närheten
av skola eftersom skola och bibliotek har så nära
anknytning till varandra, och måste finnas där
barn och ungdomar finns. Hon menar också att
73 Intervju med Gunilla Hultsjö, 2010-10-07
74 Ibid.
75 Intervju med Lisbeth Forslund, 2010-10-04
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integration med skolan kan se ut på olika sätt, det
är inte självklart att alltid slå ihop skol- och folkbibliotek. Däremot kan samverkan vara mycket
viktig, men det kanske inte alltid kräver integration. Hur ska det se ut för att alla ska bli vinnare, är
frågan hon ställer sig. När man integrerar ett folkbibliotek med skolbiblioteket brukar man tappa
lite folk från folkbiblioteket och skolan brukar
vinna mest på det integrerade biblioteket, menar
hon. Bibliotekschefen uttrycker en tveksamhet
till bibliotek i köpcentra, eftersom det är svårt att
jobba långsiktigt med barnen i en sådan miljö. I så
fall handlar det om en helt annan typ av biblioteksservice. Bibliotekets kärna är dock att stimulera till
barns läsning och det gör man bäst i närheten av
en skola, menar hon.
Sammanfattningsvis har processen kring
nedläggning i Norrsundet resulterat i en alternativ
biblioteksservice som det finns inslag av utveckling i, trots nedläggning. Detta mycket tack vare
lokala initiativ, men också tack vare en vilja från
kommunens sida att möta initiativet och pröva
nya vägar. Kommunen prövar en samverkanslösning med en lokal förening och genomför samtidigt ett försöksprojekt med RFID-teknik för att
göra självbetjäning enkel. Lösningen ger en hög
tillgänglighet till medierna och rummet samt
sparar på sikt in 200 000 kronor. Kompetensen i
Norrsundet är minskad i antal timmar och istället
har Bergby förstärkts med fler bibliotekarietimmar. Mediebudgeten för 2010 var 25 000 kronor för
Norrsundet.

Exemplet Ingatorp

Foto: Fia Söderberg

Ingatorp ligger i Eksjö kommun på det småländska
höglandet. I kommunen bor 16.353 invånare varav
9.659 invånare bor i staden Eksjö. Kommunen
bildades 1971 genom en sammanslagning av Eksjö
stad, Mariannelunds köping, Ingatorp och Höreda
kommuner. Kommunen omfattar idag nio församlingar och har sex tätorter: Eksjö, Hult, Hjältevad,
Bruzaholm, Ingatorp och Mariannelund. Vid valet
2010 röstade hela 29,8 procent på centerpartiet,
riksgenomsnittet ligger på 6,56 procent. Kom-

försvunnit.76 Det har tidigare funnits en pizzeria,
Granngården, en lanthandel mm. 2009 stängde
butiken på orten som drevs av en inflyttad tysk den
sista tiden. Granngården lades ned 2006.
Ingatorp är en ort med stark hembygdskänsla
och en aktiv befolkning, som månar om sin hembygd. Kommunreformen 1972 har aldrig riktigt
accepterats, och det finns gamla motsättningar
mellan Mariannelund och Ingatorp, som en gång i
tiden var egna kommuner.77

Ingatorp ligger i Eksjö kommun
på det småländska höglandet.
Det är en ort där all kommersiell
service har försvunnit.

munen har de senaste tio åren minskat i befolkningsmängd, även om det har skett en ökning det
senaste året.
I Ingatorp bor 492 personer. Orten ligger i Eksjö
kommuns östra delar och det är ca 3 mil till Eksjö,
3 mil till Vimmerby och 3 mil till Hultsfred. Ingatorp var egen kommun fram till 1971. I Ingatorp
finns en kyrka och i närområdet finns en hel del
lantbruk. På orten finns ett starkt föreningsliv med
exempelvis hembygdsföreningen, samhällsföreningen, Sveriges pensionärsförening, Lantbrukarnas riksförbund, PRO och bygdegårdsföreningen.
Det finns ett lantbruksmuseum, ett motormuseum
och ett kyrkomuseum i Ingatorp som drivs av
lokala krafter. Också den elbelysta slalombacken
Valbacken, med lift och snökanon och servering
sommartid, drivs av ideella lokala aktörer. Det
finns också en kiosk på orten och kommunal
service som skola, förskola, och ett äldreboende.
Ingatorp är en ort där all kommersiell service har

Om biblioteken i Eksjö kommun
Biblioteksverksamheten styrdes av ett samhällsbyggnadssutskott med (M) som ordförande under
mandatperioden 2006-2010. Utskottet svarar direkt
under kommunstyrelsen. Avdelningen för kultur,
fritid och turism leds av en kulturchef som under
sig har en bibliotekschef med ansvar för biblioteksverksamheten i kommunen.
I kommunen finns tre bibliotek. Huvudbiblioteket i Eksjö är ett integrerat folk- och gymnasiebibliotek som byggdes 1998. Det finns en filial i
Mariannelund, och från hösten 2010 ett integrerat
folk- och skolbibliotek i Ingatorp, som tidigare var
folkbiblioteket. Budget för hela verksamheten 2010
var drygt 6 miljoner kronor. Under 2009 var det
108 629 utlån och 91 664 besök på huvudbiblioteket, respektive stickprov på filialerna under två
veckor: 314 respektive 319 besök under en vecka.
76 Intervju med Anders Jonsson, 2010-10-12
77 Ibid.
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Bokbusstjänster köps av Vetlanda kommun. Kommunen saknar i dagsläget biblioteksplan men har
fått ett uppdrag från utskottet att göra en.

Ingatorps bibliotek
Utlåningssiffrorna för de senaste tre åren var följande:

Utlån/
invånare

2009

2008

2007

13,9

12,6

11,7

Besökssiffror har inte räknats. Biblioteket hade
öppet 7 timmar varje vecka. Biblioteket har flyttat tidigare på orten. 1993 flyttade folkbiblioteket
från en källare i samma hus som äldreboendet till
en lokal där Posten tidigare legat. Den nya lokalen
byggdes om för ändamålet och hyrdes ut av en bostadsrättsförening. I september 1994 invigdes det
nya biblioteket. Biblioteket i Ingatorp var ett folkbibliotek och fungerade som mötesplats och samlingspunkt på orten. Föreningar arrangerade också
studiecirklar på biblioteket, släktforskade och
anordnade andra aktiviteter. Biblioteket ordnade
sagostunder och besöktes både av något äldre personer och av barn och barnfamiljer. Enligt den som
då ansvarade för biblioteket var det välfungerande,
välbesökt på kvällar och en viktig mötesplats som
hade en bra placering i samhället.
Många tyckte det var en samlingspunkt, det var socialt,
många kom ju och läste och för att träffa folk och många
gånger fick jag säga att nu är klockan 19.30, nu ska jag
stänga….78

Biblioteket hade väldigt mycket böcker, med höga
fullpackade hyllor.79 Böckerna var inte inlagda
i datasystemet och det fanns inget kartotek och
utlåningen registrerades med kort. Biblioteket
hade karaktär av boksamling. Även tillgången till
Internet var viktig då alla i närområdet inte hade
tillgång till bredband hemma.
78 Intervju med Birgitta Thuresson, 2010-10-13
79 Intervju med Lena Korsberg, 2010-10-12
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Beslutet om nedläggning
Biblioteket i Ingatorp har varit föremål för nedläggningsförslag under en lång tid och turerna
har varit många. Redan vid invigningen efter en
flytt av biblioteket 1993 uppmanade den lokala
politikern Anna-Kerstin Larsson att ortsborna
måste låna mycket böcker för att få ha kvar sitt
bibliotek. 2002 skrev en av de lokala tidningarna
om nedläggningshot. men det var inte förrän 2009
som beslutet togs. Det slutgiltiga beslutet togs den
3 november 2009, då kommunstyrelsen beslutade
att Ingatorps skola skulle byggas till för 6, 4 miljoner kronor och att skolan i grannorten Hjältevad
skulle läggas ned. Beslutet för biblioteket formuleras på en rad och lyder:
Avsikten är vidare att Ingatorps bibliotek ska samordnas med
skollokalerna. 80

Om vi går tillbaka i tiden fanns det även inför 2008
ett förslag om att lägga ned biblioteket i Ingatorp,
vilket skulle ge en besparing på 213 000 kronor.
Biblioteksorganisationen var ålagda att spara
400 000 kronor. De lokala föreningarna protesterade med protestlistor och namninsamlingar till
kommunen. Ett år senare, inför 2009, fanns det
återigen ett förslag om att lägga ned i Ingatorp,
men att driva biblioteket i föreningsregi. Lokalbefolkningen protesterade. Det resulterade i att
kommunstyrelsen uppdrog till utskottet att utreda
biblioteksverksamheten i syfte att hitta en helhetslösning. 81 I mars 2009 lades utredningen fram
av den tillfälligt förordnade bibliotekschefen Jan
Holmquist. 82 Där föreslogs att kommunen skulle
ta fram en biblioteksplan enligt bibliotekslagen,
och att i valet om bokbuss eller bibliotek i Ingatorp
välja bokbussen, eller att flytta biblioteket i Ingatorp till äldreboendet Solgården där besparingen
då skulle bli hyreskostnaden, dvs 65 000 kronor.
2009 föreslogs flera åtgärder för att klara en
minskad budget för biblioteksverksamheten 2010
med 400 000 kronor. En åtgärd som var att stänga
biblioteket i Ingatorp och dra in bokbussen som
man hyrde från Nässjö kommun. Förslaget innebar
80 Protokoll, KS2009-11-03, diarienummer 2009-0565
81 Protokoll KS20081202, diarienummer 2008-0511
82 Om biblioteken i Eksjö kommun, diarienummer 2009-0204

en minskad kostnad på 400 000 kronor. Den 10 juni
2009 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att:
säga upp hyresavtal för Ingatorps bibliotek för avflyttning per
2009-12-31, med besked om att avtalet kan förnyas om förutsättningarna ändras att initiera överläggning med frivilliga
intressenter för biblioteksverksamhet i Ingatorp. 83

Men slutligen, i september 2009, presenterades det
nya alternativet, och som också blev det slutgiltiga:
att kombinera biblioteket med skolan i Ingatorp.
Bokbussen hade blivit ett osäkert alternativ eftersom
grannkommunen Nässjö beslutat att lägga ned sin
bokbuss som Eksjö då köpte sina bokbusstjänster av.

Tjänstemannaförslaget var i december 2008 att
stärka biblioteket i Mariannelund med personalresursen från Ingatorp och lägga ned i Ingatorp. 85 På
så sätt skulle man stärka biblioteksverksamheten
i den östra delen av kommunen och ha totalt två
större bibliotek i var sin del av kommunen: ett i
Eksjö och ett i Mariannelund. En redan finansierad
bokbusservice skulle också erbjudas i Ingatorp.
Den dåvarande bibliotekschefen sa till Vimmerby
tidning att det inte skulle gå att minska resurserna
med 4 procent och fortfarande ha kvar en fungerande verksamhet, eftersom verksamheten redan
var så pass slimmad.
Då måste vi skära av hela verksamheter och då blir det filia-

Argument
Argumentet inför beslutet var besparingskrav.
Ingatorp var det bibliotek i kommunen med minst
öppettid, även om utlåningssiffrorna var högst i
kommunen. Det fanns också ett något större bibliotek i den närliggande orten Mariannelund, ca
10 km från Ingatorp. Tanken var att medborgarna
kunde använda sig av biblioteket i Mariannelund
samt nyttja den redan finansierade bokbussen
under vissa tider.
Argumenten för att ha kvar biblioteket var att
undvika onödiga resor (till Eksjö eller Mariannelund) och eftersom många inte hade bredband
hemma behövdes biblioteket med tillgång till Internet. Det fanns också släktforskningsmöjligheter
och det var trevligt att besöka biblioteket, tyckte
många. De lokala argumenten mot nedläggningen
var att boende på landet behöver ha den kultur
som biblioteket kan ge.
Förändringar som är väl underbyggda, sakliga och nödvändiga har vi självklart inget emot men i detta ärende känns det
som man följer en allmän trend som innebär att man behöver
inte ha mer än ett bibliotek i en kommun oavsett hur kom-

len i Ingatorp. Det var det minst skadliga av alternativen. 86

I tjänstemannaförslaget föreslogs också som tidigare nämnts en föreningsdriven biblioteksverksamhet i Ingatorp liknande den lösning som finns
i Bruzaholm. Den långsiktiga kostnadsminskningen från och med 2010 beräknades till 60 000
kronor. Men tjänstemannaförslaget har aldrig
varit politiskt gångbart:
Vi har föredragit och sen har de [politikerna] tyckt något helt
annat. Det har varit uppe under flera av mina företrädares
tid. Samma diskussion, ibland besparingsförslag, ibland för
att spetsa biblioteksverksamheten 87

Kulturchefen medger att det har funnits diskussioner då vissa av politikerna har förstått tjänstemännens argument. Men det är sedan när det kommer
till beslut som det har blivit så känslomässigt och
då har det inte varit någon politiker som försvarat
tjänstemannaförslaget. Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet menar att som tjänsteman har
man ett perspektiv men som politiker måste man
också ha ett starkt medborgarperspektiv:

munen ser ut och hur många användare som biblioteket har.
Gå mot strömmen, se hur verksamheten fungerar och låt vårt

Att vara politiker är att inte alltid vara effektiv… 88

samhälle vara ett attraktivt boende med ett fungerande bibliotek. Var rädda även om oss som inte bor i tätorten. 84
83 Protokoll Sbu20090610, diarienummer 2009-0204
84 Utarma inte vårt samhälle genom att stänga biblioteket i Ingatorp, Dnr
2007-0670 från föreningarna Ingatorps Samhällsförening, Ingatorps
Hembygdsförening, Bygdegårdsföreningen, SPR, PRO och LRF

85 Besparing biblioteksverksamhet Ingatorp, samhällsbyggnadsutskottet, diarienummer 2008-0713.5
86 Svahn, Ivonne, Protestaktion för att rädda biblioteket, Vimmerby tidning
2007-11-06
87 Intervju med Anders Jonsson, 2010-10-12
88 Intervju med Anders Gustafsson, 2010-11-11
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Många verksamheter drivs ideellt i Ingatorp men ortsborna känner att de inte kan driva allt själva och biblioteket var den enda kommunala servicen som drivs av
kommunen förutom skolan och äldreboendet.
Biblioteket är en av livsnerverna som betyder så oerhört
mycket i Ingatorp. Dessutom handlar det om relativt lite
pengar. Biblioteket är snart det enda vi har kvar. Det är
viktigt att vi får behålla det. 89

När utskottet insåg hur viktigt och identitetsskapande biblioteket på orten var för vissa ortsbor så
ville politikerna försöka hitta en lösning och ett
bra alternativ.
I den utredning om biblioteksverksamheten
i Eksjö kommun som lades fram 2009 lyfts flera

”

I samband med budgetförslaget inför 2008 där
förslaget att lägga ned biblioteket i Ingatorp fanns
med, skickades en protestlista till samhällsbyggnadssektorn från de sex starka föreningarna i
Ingatorp. 91 I brevet lyfte man de ovanligt höga utlåningssiffrorna. Faktum är att utlåningssiffrorna i
Ingatorp ökade markant de sista åren och var 2008
uppe i 11,7 utlån per invånare, en av de högsta utlåningssiffrorna i landet. Eksjö stadsbibliotek hade
7,8 utlån och riksgenomsnittet 2008 var knappt
8 lån per invånare för 2008. En förklaring till de
höga siffrorna kan vara att utlåningen har använts
som ett argument att få behålla biblioteket.
Även 2008, inför budgetbeslut 2009, lämnades
protestlistor in till förvaltningen.92 De visade att

Biblioteket är snart det
enda vi har kvar.
Lennart, Norrsundetbo

argument för och emot filialbibliotek kontra bokbuss. Utredningen förordade bokbussen framför
filialen. Huvudargumentet var att den når ett större geografiskt område och erbjuder ett mer varierat
utbud till ett lägre pris. I följande tabell har jag
sammanställt de för- och nackdelar som utredare
Jan Holmquist identifierade i utredningen.
Se tabell på nästa sida. Jämförelse mellan bokbuss och filial.
Utredningen presenterades för samhällsbyggnadsutskottet. Men utredningen verkar inte ha satt
något större avtryck för de politiska diskussionerna.90 Politikerna har tagit mer hänsyn till medborgarnas önskemål eftersom de sett att biblioteket
spelade sådan viktig roll för de aktiva på orten.
Alternativet som dök upp senare med samlokalisering med skolan var man politiskt nöjd med.
89 Hedenberg, Johan, Ingatorps bibliotek en omtyckt mötesplats, Smålandstidningen 2008-12-17
90 Intervju med Anders Gustafsson, 2010-11-11
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informationen om nedläggningsförslag har nått
medborgarna ryktesvägen. Föreningarna tog
initiativ till att bjuda in politikerna i samhällsbyggnadsutskottet till ett möte om biblioteket i
Ingatorp, en tisdagskväll. På mötet framkom att
förslaget att de skulle åka de 10 km till Mariannelund inte alls var populärt. Mötet upplevdes i
övrigt som sakligt och bra, även om det var starka
känslor som florerade.93
Föreståndaren för Ingatorps bibliotek fick ta
emot ortsbornas oro för biblioteket under många
år. Hon har haft en nära relation till bibliotekets
besökare under de ca 30 åren som hon jobbat där:
Man har ju haft det här hotet över sig i många år….men
sen har man ju hämtat andan ett tag men sen kändes det ju
lite tragiskt eftersom utlåningsstatistiken varit som högst i
kommunen, 12, 8 lån per invånare eller nåt, så intresset för
91 Utarma inte vårt samhälle genom att stänga biblioteket i Ingatorp, Dnr
2007-0670 från föreningarna Ingatorps Samhällsförening, Ingatorps
Hembygdsförening, Bygdegårdsföreningen, SPR, PRO och LRF
92 Protokoll Sbu20081202, diarienummer 2008-0713.2
93 Intervju Margareta Thorsson, 2010-10-13

Fördel
filial/utlåningsstation

Fördel
bokbuss

Nackdel
filial/utlåningsstation

Nackdel
bokbuss

Samlingsplats för invånarna på orten,
kan användas till möten.

Kommer närmare människor som
annars inte tar sig till biblioteket.
Geografisk rörlighet. Hållplatser kan
flyttas efter intresse och låntagares
livssituation.

Dålig ekonomi då lokaler och medier
under en stor del av veckan inte är
tillgängliga.

Svårt hålla reda på tider, besök var
fjärde vecka.

Fast öppettid varje vecka, kvällsöppet.

Effektivare mediehantering, tillgång
till fler medier, urvalet byts ut mellan
turerna.

Dålig cirkulation av media, därmed
dåligt resursutnyttjande. Svårt erbjuda brett urval av nya medier.

Mindre kvällsöppet, bussen kör
främst dagtid.

Möjligheter till programverksamhet,
kan ta emot klassbesök.

Kvalificerad hjälp av personal, kompetens.

På sikt svårt rekrytera kompetent
filialföreståndare på deltid.

Trång lokal om t ex skolklass ska
låna.

Föreståndaren lär känna besökarna
och kan köpa medier som intresserar.

Bättre täckning av kommunen. Större
upptagningsområde.

Service till begränsat geografiskt
område.

Ingen programverksamhet som
utställningar, bokprat, föreläsningar.

Kan ge service till förskolor och
skolor utanför tätorten.

De mindre tätorterna tappar invånare
och underlaget minskar för fasta
filialer.

Svårt erbjuda tillgång till Internet,
korta stopp vid hållplatserna.

Personal lär känna sina besökare,
kan anpassa utbudet.

Jämförelse mellan
bokbuss och filial.

biblioteket har ju varit stort bland invånarna. Alla åldrar,
från barn och barnfamiljer och äldre och en del äldre som inte
har kunnat gå så har jag gått hem till dem. Det var verkligen
ett samtalsämne, de var jätteengagerade, de skrev namnlistor
och så. De var rädda att det skulle försvinna.

Eftersom föreståndaren upplevde att biblioteket
var en viktig samlingspunkt på orten och hade en
nära relation med besökarna fanns också en lojalitet med ortsborna:

Föreståndaren delade inte ledningens uppfattning om det rationella i att stänga Ingatorps
bibliotek. Hon trodde inte heller på att bokbussen
var ett bra alternativ eftersom den körde på dagtid
och det skulle inte bli samma träffpunkt. Hon
var också kritisk till den lilla summa som besparingen innebar:
När det var hot om nedläggning och det handlade om 80 000
kronor och sen då nyårets fyrverkeri [i Eksjö] som kostar 100 000
kronor för några minuter! Då är 100 000 kronor ingenting. Då

De tyckte att det var extra tragiskt om biblioteket skulle

tänkte man: ett fullt fungerande bibliotek med hög utlåning för de

försvinna för då fanns det definitivt inget kvar på orten. Man

pengarna [80 000 kronor] då undrar man varför…95

kunde inte sätta ut näsan nästan [för alla undrade hur det

biblioteket. 94

Att kommunens hantering av skattemedel ifrågasättes avspeglar sig både i lokalpressen och även
på privatpersoners bloggar. Ofta ställs den relativt

94 Intervju med Birgitta Thuresson, 2010-10-13

95 Intervju med Birgitta Thuresson, 2010-10-13

skulle bli] men jag visste ju ingenting. Hoppet är ju det sista
som försvinner egentligen. Det är bra att man fått behålla
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lilla kostnaden för ett bibliotek mot kostnader för
fyrverkerier och vänortsbesök:
Om man sparar in på 4 minuters fyrverkerier i Eksjö och

politiker från samhällsbyggnadsutskottet och
lokalbefolkningen togs av de sex lokala föreningarna när de hörde ryktesvägen om att det fanns ett
förslag om att lägga ned Ingatorpsbiblioteket.

istället låter biblioteket i Ingatorp vara kvar så ger det folk
glädje ett helt år.96

Det fanns ett budgetförslag. Jag uppfattade det som att man
förberedde den kommunala budgeten och där fanns Ingatorp

I juni hade Mariannelund besök från Eksjö kommuns vän-

med. Det finns ju folk som arbetar med detta och det är inga

orter i Polen och Tyskland. Hela rasket gick på 300 000

hemliga grejer. Vi hade en representant som bodde här i

kronor. En del från kommunen, en del från EU. I slutändan

Ingatorp från något av partierna som visste.99

skattebetalarnas pengar alltihop. Och alltihop brändes på
ett par dagar. Som en jämförelse är det tänkt att en nedläggning av Ingatorps bibliotek skulle spara in omkring 200 000
kronor. 1,5 år med bibliotek eller två dagar med Lili & Susie
och öltält?97

Ingatorpsbornas röster fick stort gensvar i media. I
oktober 2002 publicerades en insändare i Smålandstidningen där arga Ingatorpsbor deklarerade att nu
var måttet rågat; ett litet bibliotek som är öppet 7
timmar i veckan, ska det vara nåt att spara på?

Samhällsföreningen tyckte att det var bra att politikerna kom ut till Ingatorp. De tyckte också att
det var lite konstigt att de inte hört av sig tidigare,
säger ordförande Ulf Johansson till Smålandstidningen.100 Mötet upplevdes som sakligt och bra,
vilket var viktigt:
Det var viktigt att det var sakligt, visst, känslor finns ju med
men vi har blivit seriöst behandlade.101

Efter beslutet

I Eksjö finns simhall, ishall, Juventum etc…Jaa, det glänser
verkligen om Eksjö för att inte tala om kommande 600 års-

Den alternativa biblioteksservicen

jubileum. Tänk vad det ska glänsas! I ett helt år! Basservicen

Den alternativa biblioteksservicen blev alltså
en integration med skolan som byggdes om när
skolelever från grannorten Hjältevad flyttades till
Ingatorps skola. Det nya folk- och skolbiblioteket
invigdes den 9 september 2010.
På frågan om den nya bibliotekarien har fått
några reaktioner efter invigningen av det nya biblioteket säger hon att många som kommer tycker
att det är större än de trodde, fräscht och ljust, och
att det finns ganska mycket böcker.102 Hon var
också överraskad över uppmärksamheten när hon
började tjänsten och hade inte väntat sig att det
skulle bli sådan uppmärksamhet, flera tidningar
ville skriva artiklar. Biblioteket har fått en tydligare barnfokus:

måste fungera för att ”Eksjö kommun” ska vara attraktiv.
Varför ska vi annars betala skatt?98

Kommunikation med medborgare
Det har varit ett par möten med lokalbefolkningen
inför beslutet, dels ett möte där politikerna i samhällsbyggnadsutskottet deltog, dels ett möte där
bibliotekschefen träffade Ingatorpsborna.
Bibliotekschefen tillträdde 9 mars 2009 och
fick ta emot en hel del protester och samtal från
upprörda Ingatorpsbor. Hon tyckte att det var viktigt att lyssna och låta folk på orten framföra sina
synpunkter.
Det fanns inte någon kommunikationsplan
inför beslutet och förändringen av verksamheten,
där man planerat hur och vad man ska kommunicera med till exempel medborgare och media.
Initiativet till mötet som ägde rum i Ingatorp med
96 Carlsson, Rebecca, Kampen om biblioteket har börjat, Vimmerby tidning
2008-12-10
97 http://blog.mariannelundguide.com/ [2010-12-21]
98 Arga Ingatorpsbor, Biblioteket är en stor tillgång, Smålandstidningen
2002-10-23
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Det fanns inget för barnen så det blir en lite annan profil nu.
Barnen tycker att det är kul och lärarna är jättepositiva. 103
99 Intervju med Margareta Thorsson, 2010-10-13
100 Karlsson, Anders, Stormöte om biblioteket i Ingatorp, Smålandstidningen 2008-12-15
101 Intervju med Margareta Thorsson, 2010-10-13
102 Intervju med Frida Andersson, 2010-10-11
103 Ibid.

För att få reda på synpunkter på den alternativa
lösningen delades en enkät ut på biblioteket under
december månad. Enkäten besvarades endast av
9 personer. Trots få svar så ger de ändå en fingervisning om vad några individer tycker om den
nya biblioteksservicen. Av de svar som inkommit
nämnde i princip alla att rummet och medierna
är till det bättre. Det är ljusare lokaler, närmare
för barnen, utbudet upplevs som nyare och mer

”

och stora, sånär som brist på bra plats att sitta ned
och läsa eller samtala. Kanske kan man ana att
biblioteket som mötesplats har begränsats jämfört
med tidigare då det låg centralt i centrum och hade
plats för möten och läsning på ett annat sätt.

Konsekvenser av nedläggningen
Här följer en beskrivning av konsekvenser av nedläggningen i Ingatorp utifrån kategorierna rum-

Det fanns ett budgetförslag. Jag uppfattade det som att man förberedde
den kommunala budgeten och där
fanns Ingatorp med. Det finns ju folk
som arbetar med detta och det är
inga hemliga grejer. Vi hade en representant som bodde här i Ingatorp
från något av partierna som visste.
Margareta, Ingatorpsbo

aktuellt. Det upplevs som lätt att låna från Eksjö
stadsbibliotek. När det gäller kompetensen nämner
ett par att det är bra service med kunnig bibliotekarie. Under frågan vad har blivit sämre nämner
tre personer att det är längre att gå för de äldre
och avståndet från samhället är långt med den
mycket branta backen som hinder. På frågan om
önskemål vill någon ”ha en skön plats att sitta ned
vid och samtala eller läsa i en tidning” och övrigt
som nämns är till exempel litteraturcirkel, bokinkast, lugn bakgrundsmusik, mera öppet. En vill
ha tillbaka biblioteket i centrum och två skriver
att det är bra att biblioteket fortsätter att hålla en
så god service, och får vara kvar. En slutsats man
kan dra av svaren är att medieutbudet upplevs mer
positivt, trots att man gallrat ca 5 000 böcker. Det
är nyare och fräschare medieutbud, lätt att låna in
från Eksjö och lokalerna upplevs som nya, fräscha

met, medierna och kompetensen. Konsekvenserna
är en jämförelse mellan det nedlagda biblioteket
och den alternativa lösningen utifrån två perspektiv: medborgarperspektivet och organisationsperspektivet.
Rummet
De som gynnas mest av den rumsliga lösningen
är förstås skolbarnen som får högre tillgänglighet
till biblioteket centralt i skolan, vid entrén nära
matsalen. Dock är det en ganska liten yta som rymmer hyllor och några datorplatser. Det finns inga
direkta lässtimulerande ytor i lokalen eftersom
biblioteket ligger direkt vid entrén och många rör
sig i närheten. För de mindre barnen är det möjligen något sämre eftersom det är ett ganska litet
bibliotek med få ytor för små barn.
En konsekvens av nedläggningen är att en sam-
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lingspunkt på orten har försvunnit under kvällstid
och bibliotekets roll som mötesplats minskat. De
som brukade komma till biblioteket på kvällarna
för att umgås med varandra och träffa personalen
har förlorat en omtyckt mötesplats. Det blir sämre
tillgänglighet för gemene man i och med att den
alternativa lösningen ligger i skolan med en häftig
uppförsbacke som är besvärlig att gå uppför för
de äldre. Bibliotekslokalen som är integrerad med
skolan är mindre än det förra biblioteket och har

inte samma karaktär av bibliotek och därmed inte
samma mötesplatsfunktion.
Om det är någon som förlorar på lösningen kan
det vara några äldre som har svårt att ta sig uppför
backen. Men det går ju att lösa, menar bibliotekarien i Ingatorp. Det är viktigt att de har en samlingsplats, och många tycker att det är roligt att
komma tillbaka till skolan. Ibland är lärare kvar på
kvällen. För barnen har det blivit stor skillnad nu
när de fått ett bra skolbibliotek.

Konsekvenser Ingatorp
Tjänstemannaförslaget:
Att lägga ned biblioteket i Ingatorp, hänvisa till en redan finansierad bokbuss och stärka närmaste bibliotek i Mariannelund med de ev resurser som blir över.
Beslutet:
Att flytta delar av biblioteket till den ny- och ombyggda skolan som kommunen satsar på eftersom skolor i
närområdet läggs ned och skoleleverna åker till Ingatorp istället. Behålla personal och mediaanslag.
Starka aktörer:
Föreningarna på orten.
Besparing:
65 000 kronor (hyreskostnaden).

Medborgarperspektiv

Rummet

Organisationsperspektiv

BARN

ÄLDRE

+ Bättre för skoleleverna, hög
tillgänglighet till rummet i skolan,
ligger vid entrén nära matsalen.

- Sämre tillgänglighet uppför en
brant backe.

+ Bättre
(Samlokalisering, bättre resursutnyttjande).

- Mindre lokal.
- Sämre tillgänglighet för de
mindre barnen, mindre lokal.

Medierna

+ Bättre
Nyare utbud, fler barnböcker.

- Ej samma mötesplats-funktion.

+ Fräschare böcker
+ Lätt att beställa från huvudbiblioteket.

Kompetens
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+ Skoleleverna har tillgång till
egen skolbibliotekarie 4 timmar/
vecka (som skolan bekostar).

+- Oförändrat
(Bättre för vissa, sämre för dem
med personlig relation).

+ Lägre hyreskostnader för
biblioteksorganisationen.

+ Bättre
(Katalogisering pågår, bättre kontroll och hantering av cirkulation).

+ Bättre
(Assistentjänst uppgraderad till
bibliotekarietjänst med starkare
koppling till huvudbiblioteket).

Medierna
Lärarna på skolan uppskattar biblioteket och barnfamiljer som ändå har sina barn på skolan tycker
att det blivit en bättre tillgång till böcker. Skolan
gynnas av lösningen.104 Men också de andra låntagarna får förstås ett litet men fräscht bibliotek med
mera nya media än tidigare. Den nya bibliotekarien tjänstgör även på stadsbiblioteket och tar med
sig dvd, cd-böcker och böcker och byter beståndet
regelbundet.

”

tusen böcker gallrades när det gamla biblioteket
lades ned:
Jag kände då vid flytten att det var läge att lägga av och då
sa jag upp mig. Det var skönt att slippa gallringen. Det hade
ju vart helt fel att flytta upp för mig! Dels hade det varit jobbigt för mig. Det är bättre när det ska startas på nytt. Nu
kanske det blir lite annat… hur många gånger har man inte
tagit i böckerna, man visste ju exakt var de fanns. Jag kunde
varenda bok.106

Jag tycker faktiskt att det
har blivit bättre i skolan.
Ung förälder, Ingatorp

Barnutlånen har ökat markant och det är många
föräldrar som besöker biblioteket på kvällarna. Det
har tillkommit flera nya låntagare enligt bibliotekarien. Föräldrar som hämtar barn på fritids tittar
förbi för att låna. Visserligen har biblioteket ett
mindre utbud än vad som fanns tidigare på folkbiblioteket, men det är ett bättre utbud för barnen nu
än tidigare och utbudet upplevs som nyare och mer
aktuellt, visar både enkäten och intervjuerna.

En ny bibliotekarie har rekryterats, med starkare
koppling till stadsbiblioteket. Hon har en positiv
inställning till sitt arbete med att bygga upp en ny
verksamhet i skolan. Skolan köper också skolbibliotekarietjänst 4 timmar i veckan. Hon får signaler
att äldre Ingatorpsbor uppskattar att biblioteket är
kvar, fast i en annan form:
Det var nån farbror som sa ”nu får vi låna ofta och förbättra

Jag tycker faktiskt det blivit bättre i skolan…det har blivit ett

statistiken så att vi får behålla dig”. Det märks att det är

bättre utbud tycker jag….för både barn och vuxna….jag bru-

viktigt att ha kvar biblioteket på orten. 107

kade gå till gamla biblioteket men nu tar det bara 2 minuter
att gå dit. Närheten betyder mycket.105

Kompetensen
Föreståndaren som tidigare arbetade på Ingatorps
bibliotek tjänstgjorde några timmar i grannorten
Mariannelund men hade relativt liten kontakt
med stadsbiblioteket. Hon har nu gått i pension
något tidigare, delvis för att slippa vara med om
förändringen som bland annat innebar att många
104 Intervju med Lena Korsberg, 2010-10-12
105 Kommentar av ung förälder i Ingatorp

En konsekvens av att Ingatorpsbiblioteket blir kvar
i en alternativ form är minskade resurser på stadsbiblioteket. Inför budget 2010 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att dra in en tjänst på stadsbiblioteket i Eksjö.108 Politikerna föredrog alltså att
decentralisera resurserna, framför att centralisera.
Detta medför sämre öppettider i Eksjö och minskad service från huvudbiblioteket till filialerna.
106 Intervju med Birgitta Thuresson, 2010-10-13
107 Intervju med Frida Andersson, 2010-10-11
108 Protokoll Sbu2009-10-14, diarienummer 2009-0005
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Tidigare har stadsbiblioteket plastat in och gjort i
ordning media för utlån. Nu finns det ingen sådan
service till filialerna längre. Det får också negativa
konsekvenser för personalen på stadsbiblioteket,
i och med att det är en person mindre vid schemaläggning för att hålla service till besökarna.109

Framtiden och biblioteken
Bibliotekschefen menar att den globala förändring
som drabbar framförallt mindre orter, med utflyttning och minskning av kommersiell och kommunal service, är inte något som en kommun kan
stoppa. Det är en strukturförändring i hela samhället och vi kommer inte tillbaka, menar hon. Då
gäller det att hitta ersättning till service. Men kommunerna behöver stöd uppifrån, menar hon, ansvaret för helheten ligger hos regering och riksdag
och det är ingenting kommunerna själva kan göra.
Kulturchefen ser fördelar med centraliseringen:

finns sådan service. Men barn och nyblivna föräldrar är prioriterade grupper, anser hon. Hon tror
också att det är viktigt att höja kompetensnivån i
organisationen för att höja kvalitén på verksamheten. Hon menar också att samverkan med andra
kommuner i en region är oerhört viktigt, särskilt
när det gäller små kommuner:
Vi skulle bli starkare gentemot våra politiker och få bättre
respons på det vi gör.

Ett sätt att höja kvalitén på verksamheten är att
satsa på ledarskapet. Eftersom bibliotekschefen i
Eksjö har en bakgrund från skolvärlden som rektor på ett gymnasium, har hon också sett med lite
andra ögon i mötet med biblioteksvärlden:
Det är många bibliotekarier som blir bibliotekschefer och de
har inte jobbat med ledarbiten och har sällan ledarutbildning. Det är ett litet aber. Det är svårt att möta personal,

Jag som kommunal tjänsteman pläderar för att ska vi ha

löneförhandling, samtal, kompetensutveckling. Jag är van

service i kommunen, ska det vara i huvudorten. Har vi råd att

vid struktur. Jag tror att vi skulle nå längre om vi var lite mer

dubblera den, ska vi ha det i kommunens största orter. Men

strukturerade i biblioteksvärlden.

det accepterar inte de som bor i de mellanliggande områdena
och politikerna orkar inte driva detta. 110

Strukturmässigt anser bibliotekschefen att det
hade varit bättre att stärka biblioteket i Mariannelund, för att få två starka bibliotek i de olika
delarna av kommunen. Men samtidigt ser hon med
tillförsikt fram emot att se det nya lilla biblioteket
i Ingatorp utvecklas:
När vi nu satsat på detta ska det bli ett litet bra bibliotek med
ett bra utbud till låntagarna. Nu är det så här, nu gillar vi
läget och gör något bra av det.111

På frågan om hur man i en kommun skapar en bra
struktur för biblioteksservicen där man når alla
medborgare, svarar bibliotekschefen att det inte
går att nå alla, men att det är barn och unga som
ska prioriteras, gärna genom skolan. Men det är
också viktigt att se till att det finns särskild service
för äldre och att sprida information om att det
109 Intervju med Lena Korsberg, 2010-10-12
110 Intervju med Anders Jonsson, 2010-10-12
111 Intervju med Lena Korsberg, 2010-10-12
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Exemplet Norrviken

vårdscentralen ned och föräldrarna åker nu istället
till Rotebro eller Tureberg.

Om biblioteken i Sollentuna kommun
Biblioteken i Sollentuna lyder politiskt under
kultur- och fritidsnämnden med (M) som ordförande 2006-2010. Sollentuna bibliotek består av tre

Foto: Gunvor Maazon

Norrviken ligger i Sollentuna kommun där det bor
63 347 invånare på 58,6 km2.112 Kommunen är 13
km lång och har fem pendelstågstationer: Helenelund, Sollentuna, Häggvik, Norrviken och Rotebro.
Kommunen är välmående med framtidstro och det
sker en inflyttning av företag och privatpersoner,

enligt den kommunala statistiken. Under 2009
ökade befolkningen med 1 250 personer. In- och
utflyttning sker främst till och från andra kommuner i Stockholms län.
I Norrviken bor 3 260 personer enligt den kommunala statistiken. I upptagningsområdet finns
också Viby som tillsammans med Norrviken har
9 106 personer. Norrviken är ett utpräglat villa-och
radhussamhälle.113 Det finns ett centrum i närheten av pendeltågsstationen med viss kommersiell
service såsom exempelvis en liten mataffär, en
köttaffär, pizzeria, restaurang och tobaksaffär.
Större livsmedelsaffärer finns i Häggvik, 5 minuter med bil. Det är låg arbetslöshet i Norrviken
och många som bor där pendlar. Just nu pågår ett
generationsskifte, vilket innebär en ökad andel
småbarnsföräldrar. Kring 2004-2005 lades barna112 Korta fakta 2010. Sollentuna kommun.
113 Intervju med bibliotekarie Gunvor Maazon, 2010-11-02

enheter som ligger i Sollentuna, i Norrviken och
i Edsberg. Biblioteket i Sollentuna ligger i anslutning till Sollentuna centrum, Norrviken ligger
i Norrvikens skola och Edsberg är ett integrerat
skol- och folkbibliotek. Budget för 2009 var ca 21, 8
miljoner kronor och biblioteken i kommunen hade
sammanlagt under 2009 371 464 besök och 355 752
utlån. I december 2008 antog kommunfullmäktige
Sollentunas första biblioteksplan.114
Biblioteksplanen beskriver en värdegrund, en
verksamhetsidé, en vision, ett önskat läge och mål
för verksamheten. Visionen är Sollentunas folkbibliotek är hjärtat i kommunen – en lockande och tillgänglig
mötesplats för alla och de två första punkterna i det
önskade läget lyder: Det skapas mervärden kring
informationstjänster och litteratur och Biblioteket är en
självklar arena för opinionsbildning. De prioriterade
grupperna följer Bibliotekslagen och är framförallt
114 Intervju med bibliotekschef Anders Olsson, 2010-11-02
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barn och unga, invandrare och minoriteter, personer med funktionsnedsättning och vuxna i lärande.

Tidigare nedläggningar
Kommunen har en historia av två relativt stora
nedläggningar av bibliotek, Helenelund respektive
Rotebro. Detta har påverkat situationen för biblioteket i Norrviken, eftersom alliansen gick till val
2006 på att kommunen skulle ha kvar de tre bibliotek som fanns kvar efter nedläggningarna.
Den 4 februari 1992 beslutade kultur- och fritidsnämnden att lägga ned filialen i Helenelund på
grund av besparingsskäl. Nämnden var ålagd att
spara 2,5 miljoner kronor, varav filialen i Helenelund beräknades spara 1miljon kronor. I samband
med denna nedläggning gjordes en utredning som
låg till grund för beslutet.115 Argumenten var att
filialen låg nära huvudbiblioteket och besökarna
kunde vända sig dit istället.
2003 tog nämnden beslut om att lägga ned
filialen i Rotebro. I en konsekvensbeskrivning
beskriver bibliotekschefen att den med skolan
integrerade Rotebrofilialens låga utlåningssiffror
och blygsamma storlek gjorde det relativt ointressant för vuxna att besöka det jämfört med tidigare,
då det var ett renodlat folkbibliotek.116 Han skriver
också i samma PM att besökarna förväntades
kunna nyttja andra bibliotek i kommunen, som till
exempel Norrvikens bibliotek eller huvudbiblioteket i Sollentuna, men att barn och äldre, som inte
är så lättrörliga, kunde drabbas negativt.

Väldokumenterad biblioteksverksamhet
Sollentuna kommun har en väldokumenterad
biblioteksverksamhet med ett antal utredningar
som underlag för politiska beslut inför till exempel
nedläggning av Rotebrofilialen och Helenelundsfilialen. Dessutom finns utredningar för framtida
biblioteksverksamhet, till exempel ett uppdrag
från kommunfullmäktige i december 2003 om att
utreda biblioteksverksamhetens framtida struktur i Sollentuna. Uppdraget var att belysa hur ITteknik kan användas för att förbättra service samt
115 Helenelund, en utredning om biblioteksverksamheten. 1991-03-13.
Dnr 1991.225.572
116 PM från bibliotekschefen i Sollentuna kommun, 2003-05-26, Dnr
2003/89 KFN.101
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nya enkla distributionsformer till kommundelar
utan egen filial så att god biblioteksservice kan garanteras i hela kommunen. Bibliotekschefen konstaterade i utredningen att kommunens invånare
fått en sämre tillgänglighet till biblioteksservice
eftersom antal biblioteksenheter har minskat sedan 1987. Han poängterade också att kommunens
biblioteksstatistik hamnar långt ner i länets statistik vad gällde det sammantagna öppethållandet
och utlåningen. Han föreslog att nämnden skulle
återupprätta de två filialbiblioteken i Helenelund
och Rotebro, till en kostnad av 5,5 miljoner kronor.
Men samtidigt menade han att kostnaderna var
orealistiska, så därför föreslog han bland annat en
mobil verksamhet för barn istället. Planer för detta
finns fortfarande kvar till viss del, tillsammans med
andra idéer kring framtida biblioteksstruktur.117

Norrvikens bibliotek
Norrvikens bibliotek var fram till 2008 ett väl
fungerande integrerat folk- och skolbibliotek,
placerat i Norrvikens skola. Skolan betalade drygt
200 000 kronor för tillgång till lokalen men inte för
personal.

Besök

utlån/
invånare

2009

2008

2007

28 865

32 045

Uppgift
saknas

10,3

10,9

Uppgift
saknas

Biblioteket hade 16 öppettimmar per vecka. På
grund av placeringen i skolan har många som
personalen tagit kontakt med inte förstått att det
var ett allmänt bibliotek för alla. Detta kan också
bero på att biblioteket har varit dåligt på att marknadsföra sig.118 När det gäller skolbiblioteksdelen
var biblioteksverksamheten väl förankrat i skolledningen. Skolan var då en F-6-skola. Filialerna
hade tidigare egen budget och fungerade som en
självständig enhet.
117 Intervju med Anders Olsson, 2010-11-02
118 Intervju med Gunvor Maazon, 2010-11-02

Beslutet om nedläggning

Personalen agerar mot beslutet

2008 beslutade Norrvikens skola att inte teckna
något nytt avtal med folkbiblioteket inför läsåret
2008/2009, i samband med att skolan blev en
friskola och ett aktiebolag tog över driften. Det
medförde ett ekonomiskt bortfall på 216 000 kronor och en ovisshet om vad som skulle hända med
verksamheten. I samband med valet 2006 hade
som sagt allianspartierna gått ut med att kommunen ska ha kvar sina tre bibliotek. Därför blev situationen aldrig någon politisk fråga och det fanns
inte några politiska diskussioner om en eventuell
nedläggning av folkbiblioteksdelen av Norrvikens
bibliotek när skolan drog sig ur. Att filialerna i
Helenelund och Rotebro tidigare lagts ned kan vara
en bidragande orsak till det politiska ställningstagandet.119 Det uppstod dock en oro hur den del
av finansieringen som skolan hade stått för skulle
lösas. För personalen på Norrviken blev det en svår
tid eftersom framtiden upplevdes som osäker när
skolbiblioteksdelen skulle läggas ned.
Inför budget 2009 beslutade kommunfullmäktige om att kompensera kultur- och fritidsnämnden med 212 000 kronor för uteblivna intäkter från
Norrvikens skola.120

Istället för att sitta och vänta på vad som skulle
hända med biblioteket, presenterade Gunvor
Maazon, då avdelningschef, en helt ny idé om att
förändra verksamheten till ett profilerat folkbibliotek mot barn i förskoleåldern, inspirerat av Reggio
Emilia-pedagogik, som var en pedagogik som tilltalade henne mycket.121
Efter en förankringsprocess lämnade Gunvor
Maazon in en projektansökan till Statens kulturråd om verksamhetsförändring av biblioteket. Idén
med att ansöka om medel från kulturrådet väcktes
delvis för att förhindra en framtida nedläggning av
biblioteket men idén föddes också av en önskan att
arbeta lässtimulerande utifrån en pedagogisk idé.
Den 15 december 2009 beslutade Statens kulturråd att bevilja ansökan med 200 000 kronor för att
skapa ett Reggio Emilio-inspirerat barnbibliotek
för barn i förskoleåldern. Ett intensivt och kreativt
arbete tog sedan vid med ambitionen att förändra
biblioteksverksamheten och profilera det till målgruppen. Söndagen den 21 november 2010 invigdes
det nya biblioteket. Arbetet att förändra biblioteket
har genomförts med mycket kommunikation med
besökarna bland annat genom fokusgrupper med
både barn och vuxna från förskolor och boende
närområdet.
Argumenten för att förändra verksamheten var
att personalen kände ett behov av att agera istället
för att sitta och vänta och inte veta hur framtiden
skulle bli för biblioteket. Argumenten inför förändringen var också att anpassa biblioteket till
närsamhällets behov och profilera det för barn i
förskoleåldern.

Foto: Gunvor Maazon

Det häftiga är att personalen här tar ett eget initiativ; de
har en fungerande verksamhet, det bryts. Då skapar man
en kreativ process av en helt ny idé och hämtar inspiration
och bygger vidare på idén. När de sedan får beviljat pengar
från Kulturrådet tillförs kraft och energi och ett stort kreativt
arbete startar. 122
Argument inför förändringen var att anpassa biblioteket
till närsamhällets behov.

119 Intervju med Anders Olsson, 2010-11-02
120 Kommunstyrelsen, budget 2010, Sollentuna kommun, Dnr 2009/111
KS.101

121 Reggio Emilia är en stad i norra Italien och har blivit ett begrepp
som står för den filosofi som har utvecklats i stadens förskolor. Dikten
”Ett barn har hundra språk” skrevs av Loris Malaguzzi, chefen till de
kommunala förskolorna. En grundidé är att man arbetar med lek och
arbete, verklighet och fantasi och med många olika uttryck samtidigt.
Norrvikens bibliotek har inspirerats av denna pedagogik. Läs mer på
www.reggioemilia.se
122 Intervju med Anders Olsson, 2010-11-02
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Efter beslutet
Konsekvenser
Vilka är då konsekvenserna av förändringen i detta
fall, från ett integrerat folk- och skolbibliotek till
ett profilerat folkbibliotek för de mindre barnen?
Här följer en jämförelse enligt den modell som
jag använt i de andra exemplen. Skillnaden i detta
exempel är att det politiska perspektivet är nedtonat, eftersom förändringen aldrig var ett politiskt
beslut, utan ett beslut på verksamhetsnivå.

Konsekvenser Norrviken
Förslaget:
Att lägga ned skolbiblioteksverksamheten och bli ett renodlat folkbibliotek från att ha varit ett integrerat
folk- och skolbibliotek.
Beslutet:
Att profilera folkbiblioteket till ett Reggio Emilia-inspirerat bibliotek för små barn och deras föräldrar.
Starka aktörer:
Personalen.
Besparing:
+-0. Kommunfullmäktige ersätter förlorad intäkt från skolan.

Medborgarperspektiv
BARN

ÄLDRE

Rummet

+ Bättre rumslig upplevelse för
de små barnen.
+ kreativ miljö med sagoborg
mm.

- Mindre avskärmad .

+ Bättre kreativt utnyttjande av
rummet.

Medierna

+ Bättre anpassade media för
de små barnen.

- Mindre utbud av faktaböcker
för vuxna och skolelever och
färre antal exemplar skönlitteratur för barn i skolåldern.

+ gallring och arbete med mediabeståndet för att anpassa till
nya verksamheten.

+-0 Personalen upplevs som
trevlig och välkomnande.

+ Bättre för personalen. Det
upplevdes som svårt för personalen att vara både skol- och
folkbibliotek.

+ Bättre exponering, lättare för
barnen att välja böcker.

Kompetens

+-0 Oförändrat men personalen har ett intresse för de små
barnen som de kan fokusera
mer på.
+-0 Personalen upplevs som
trevlig och välkomnande av
besökare.
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Organisationsperspektiv
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Foto: Gunvor Maazon

Medierna
Konsekvenserna när skolbiblioteksverksamheten
lades ned var först att utlåningssiffrorna sjönk och
många böcker som fanns för skolans skull gallrades.123 Sedan har en satsning gjorts på media för
särskilt de små barnen. Exponering av böckerna
123 Intervju med Gunvor Maazon, 2010-11-02

sker i barnens egen ögonhöjd och allt är genomtänkt och anpassat för att barnen själva ska hitta
media på ett lustfyllt sätt. Medierna och rummets
gestaltning hänger ihop i mångt och mycket,
eftersom det är en strategi där uttrycket och exponeringen och innehållet hör ihop. När det gäller
medier satsar Norrviken också på olika former av
berättelsen, såsom mini-bio för små barn.

Foto: Gunvor Maazon

Rummet
När det gäller rummet är skillnaden stor. Man har
medvetet inrett det nya biblioteket med målgruppen i fokus, med möblemang, färger och disponering av ytan. Här har man verkligen satsat på att
skapa en lässtimulerande miljö med möjlighet till
andra kulturella uttryckssätt. Det finns ett sagoslott, böckerna är placerade i barnaögons höjd och
rummet är formgivet i starka kreativa färger. Möbleringen signalerar att här kan man stanna länge.
Konsekvenserna blir att biblioteket som rum ger
en mer lustfylld tillgång till läsupplevelser för
barnen.
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Kompetensen
Kompetensen är oförändrad jämfört med tidigare.
Personalen har drivit förändringen på grund av
ett genuint intresse för lässtimulerande pedagogik
för de små barnen. Exemplet visar att det finns en
kreativ kraft att förändra en situation, om man
som personal är beredd att ta initiativ till förändring. Kompetensen kommer mer till sin rätt då
fokuseringen på målgruppen inspirerar persona-

”

Det häftiga är att personalen
här tar ett eget initiativ. De har
en fungerande verksamhet,
det bryts. Då skapar man en
kreativ process av en helt ny
idé och hämtar inspiration och
bygger vidare på idén.

len, och det är de själva som drivit processen. Tidigare hade bibliotekarien dubbla roller som både
skolbibliotekarie och folkbiblioteksbibliotekarie,
vilket upplevdes som en tung arbetsbörda. Eftersom biblioteket var tillgängligt för eleverna under
hela skoldagarna fanns det ingen tid för administrativt arbete eftersom det var elever i biblioteket
från tidig morgon. Personalen försökte jobba ikapp
när det var skollov men det upplevdes svårt att
hinna med. Att slippa de dubbla rollerna som ett
integrerat folk- och skolbibliotek ger torde gynna
kompetensen. För medborgarna är det möjligt att
det upplevs som mer positivt då biblioteket är ett
renodlat folkbibliotek, men det är svårt att med
säkerhet säga något om det. Enligt en enkät som
besökare har svarat på vid besök på Norrvikens
bibliotek, framkommer att de upplever personalen
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som välkomnande, trevlig och tillgängliga, men
om det är någon skillnad i upplevelsen nu och
förut är svårt att svara på.
Konsekvenserna blir också ett ökat samarbete
med förskolan, eftersom dialogen mellan förskolorna ökar genom projektet, som pågår fram till
juni 2011. Generellt finns en större dialog med
målgrupperna idag; förskolepersonal, småbarnsföräldrar och barn. Konsekvensen blir också att
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biblioteket möter småbarnsföräldrar som kanske
inte tidigare besökte biblioteket.
Utifrån organisationsperspektivet blir en konsekvens av förändringen också ett ökat behov av
marknadsföring gentemot politikerna. Eftersom
förändringen aldrig var ett politiskt beslut, behöver politikerna få veta mer om den kreativa inriktningen som förändringen gett. 124 Det får också
positiva konsekvenser internt:
Det som sker i Norrviken är fantastiskt och det är ju inte
meningen att det ska urholkas utan sprida sig till de andra
enheterna…125

124 Intervju med Anders Olsson, 2010-11-02
125 Ibid.

Framtiden och biblioteken

Det jag tycker är viktigast är biblioteket som en offentlig plats,

Gunvor Maazon ser Norrvikens profilerade bibliotek
som ett koncept som kan införas även på andra bibliotek. När det gäller framtiden tror hon att biblioteken
måste arbeta mer med mervärden för besökarna:

en arena, för demokratiska värden. Vår önskade position ”en
självklar plats för opinionsbildning” i biblioteksplanen sammanfattar det jag tycker att biblioteket ska stå för: en offentlig
arena där det inte bara finns information till medborgare
utan där man som medborgare kan få tillträde och göra sin

Den digitala boken kommer snart att slå igenom på bred front

röst hörd….

och vad ska då bibliotekslokalerna användas till?126

Bibliotekschefen menar att kommunen har en
filialstruktur som inte stämmer överens med hur
kommunen ser ut. Kommunen är geografiskt knuten till pendeltågsstationerna, varav två har haft
biblioteksenheter. När det gäller Norrvikens bibliotek funderar ledningen nu på att titta på en annan
placering, om det finns en bättre lokal. Biblioteket
ligger kvar i samma lokal som tidigare i skolan,
vilket kanske inte upplevs så tillgängligt av alla.
Det finns delar av kommunen som inte har en
nära tillgång till biblioteksservice. I Rotebro finns
en återlämningslåda där låntagare kan lämna
tillbaka sina böcker som hämtas regelbundet av
vaktmästare.127 Men det finns många konstruktiva
idéer inför framtiden avseende biblioteksstrukturen och bibliotekets roll och innehåll. Och Sollentuna bibliotek kommer att få ett uppdrag från
kultur- och fritidsnämnden för att göra en demografisk analys över hur befolkningen använder
sina bibliotek som kan ligga till grund för framtidens planering.
Det finns också idéer om att skapa bibliotek i
närheten av pendeltågsstationerna, för att finnas
närmare där folk rör sig. Tanken på det mobila
barnbiblioteket finns kvar, även om bibliotekschefen betonar att vinsten av närheten till ett fysiskt
bibliotek är så mycket större än en bokbil som
kommer då och då. Eventuellt tillkommer biblioteksverksamhet i ungdomens hus och då uppstår
en ny arena att verka på. Bibliotekschefen talar om
vikten av att synliggöra verksamheten, inte minst
gentemot politiker. Det är viktigt att de får höra
om biblioteket i olika sammanhang. Bibliotekets
viktigaste roll tycker bibliotekschefen är att vara
en självklar plats för fri opinionsbildning:

Det läsfrämjande arbetet för barn och unga är
framförallt där man bygger demokratiska människor, menar bibliotekschefen. Genom att ta till sig,
hantera och förhålla sig till information får man
som medborgare en plats i samhället. Biblioteken
är viktiga offentliga rum för att hjälpa människor
att fungera i ett demokratiskt system. Biblioteket
ska tillåta de obekväma frågorna menar han, och
det gäller att hitta målgrupperna och kontrasterna
i närsamhället för att belysa det. Dessa tankar
passar väl in i den pedagogik Reggio Emilia står för
med berättandet i fokus, där biblioteket deltar i att
analysera berättande, och hjälpa barnen att skapa
verktyg för att analysera vad man till exempel ser
på minibio. Genom att berätta får vi en diskussion
om olika frågor och ett demokratiskt samhälle,
menar bibliotekschefen. På frågan om politikerna
skulle hålla med hans resonemang svarar han:
Alla politikerna i nämnden skulle nog säga att biblioteket är
ett demokratiskt torg, även om de inte kan säga exakt vad det
innebär.

Sammanfattningsvis är det intressant i detta fall
den kraft som finns i personalens agerande, för att
få till stånd en positiv förändring i ett läge som
känns dystert och hotfullt. Initiativet att söka
bidrag för att förändra bibliotekets karaktär tas
av personalen. Drivkraften och kreativiteten är
bidragande orsaker till att resultatet blivit också så
kreativt och driftigt som det verkar. Att profilera
ett folkbibliotek till en särskild målgrupp och följa
en pedagogisk idé gör biblioteket spännande, kreativt och innovativt. Det finns också en vilja att ta
reda på användarnas behov som gör verksamheten
lyhörd och kommunikativ.

126 Intervju med Gunvor Maazon, 2010-11-02
127 Ibid.
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yftet med undersökningen var
att granska processen kring
nedläggning av bibliotek.
I detta kapitel kommer jag
att diskutera resultaten från
studien. Kapitlet är uppdelat i
följande avsnitt: före beslutet,
beslutet om nedläggning, efter beslutet, centrum
och periferi samt biblioteken och framtiden.

S

andra orter där skolor lagts ned.
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.

Före beslutet

Beslutet om nedläggning

Omfattningen av biblioteksverksamheten före
nedläggningarna i fallen Ingatorp och Norrsundet
var relativt begränsad, med få öppettimmar per
vecka. När det gäller besöksstatistiken så fanns
ingen sådan i Ingatorp. I Norrsundet hade besöken
minskat ganska drastiskt 2009, förmodligen eftersom det blivit känt att det skulle läggas ned. I den
nationella enkätundersökningen saknade drygt
38 % av de nedlagda biblioteken besöksstatistik,
svaren var i alla fall ”Vet ej” vilken kan bero på att
ingen statistik har förts, eller att man inte just när
man svarade på enkäten hade tillgång till siffrorna. Det är ändå anmärkningsvärt många som inte
vet. Om man inte registrerar antal besökt, hur ska
man då veta i vilken utsträckning biblioteket fyller
någon funktion? Det blir också svårt att genomföra
konsekvensanalyser när man faktiskt inte har
bilden klar för sig hur det såg ut innan en nedläggning avseende till exempel besöksfrekvens.
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 biblioteket flyttat in i skolan och integrerats med skolbiblioteket när skolan byggde ut för att ta in barn från

I detta avsnitt kommer jag att resonera kring följande: argument, konsekvensanalyser, protester
och reaktioner, samt kommunikation med medborgarna.
Beslutet om nedläggning var en känslomässig
process som mötte stora protester, särskilt i Ingatorp i Eksjö kommun. Det finns relativt lite dokumenterat underlag kring beslutsprocessen i Eksjö
och Gävle kommun. Sollentuna kommun skiljer
sig på den punkten, där nedläggningar av tidigare
bibliotek är välutrett och väldokumenterat.
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Den politiska tillhörigheten
Det finns skillnader och likheter mellan de undersökta kommunerna som kanske kan förklaras av
den politiska majoriteten i kommunerna.
I Norrsundet har socialdemokraterna en stark
ställning, och det är också just de drivande lokala
aktörerna - ABF - som bidrar till det alternativ som
uppstår efter nedläggningen. I Norrsundet har
politikerna och tjänstemännen haft en nära kommunikation och samsyn.
I Ingatorp är centerpartiet starkt, och även
i Eksjö kommun, tillsammans med de borgerliga
partierna. Många av de som protesterar har politisk anknytning till centerpartiet eller annat borgerligt parti. Signifikant för fallet Ingatorp är att
kommunpolitikerna väljer att satsa lokalt i Ingatorp framför en centralisering i Eksjö. Politiken
som styr biblioteken har många andra samhällsfrågor på sin agenda, i och med att det inte finns en
särskild nämnd för biblioteksfrågorna. Jag är inte
säker på att det i detta fall har funnits en lika nära
kommunikation kring frågan som i Norrsundet,
och det verkar finnas fler skillnader i uppfattningar av bibliotekslösningen.

I Sollentuna kommun gick alliansen till val
bland annat på att inte lägga ned några bibliotek,
eftersom kommunen hade en historia av stora nedläggningar som tidigare varit en stor politisk fråga.
Därför har det politiska perspektivet i Sollentunafallet inte varit föremål för denna studie.
Om det finns fler likheter och skillnader som
kan kopplas till den lokala politiska maktens tillhörighet är svårt att säga i denna studie, och kräver
en särskild djupare analys. Det finns säkert många

”

resurserna och få ett starkt bibliotek. Resonemanget att folk numera är rörliga och nyttjar annan
service på andra orter förekommer i studien. Även
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”. Detta speglar den
förändrade samhällsstrukturen och människors
förändrade beteendemönster.
Jag menar att de grupper som är aktiva och pendlar

Det är ekonomiska motiv som
ligger bakom nedläggningsförslagen med det finns också en
stark ambition att stärka ett
bibliotek på en ort i närheten.

fler faktorer och lojaliteter än den politiska nivån
som är avgörande för besluten. Men gemensamt
för de tre är att man förstås ogärna vill ha protesterande medborgare eftersom nedläggningar är en
känslig fråga.

Argument
Det finns många likheter mellan exemplen i Norrsundet och Ingatorp. Det är ekonomiska motiv som
ligger bakom nedläggningsförslagen men det finns
också en stark ambition att stärka ett bibliotek på
en ort i närheten och hänvisa biblioteksbesökare
dit.
Att samla resurserna vid ett närliggande bibliotek och stärka dessa med personal och medieresurser som ”blir över” är framförallt ett tjänstemannaförslag. Inom forskningen förekommer också detta
resonemang, även om det främsta argumentet är
ekonomiska trångmål. Här kan man se likheter
mellan denna studie och Maria Rosengrens uppsats, som visar att argumentationen i de politiska
dokumenten vid nedläggningar är kortfattade. I
Rosengrens uppsats fanns två fall där argumenten
var att kvaliteten skulle försämras så pass mycket
att den enda lösningen var att slå ihop eller samla

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.

Konsekvensanalyser
Forskning visar att lokalbefolkningen saknar
utredningar som tydliggör vad man vinner på en
nedläggning och vilka konsekvenser den skulle
få.128 Även i denna studie är dokumentationen
kring besluten knapphändig i politiska protokoll
128 Andreasson och Andersson, s. 41
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Det behövs en behovseller konsekvensanalys
som underlag för hur
man ska lösa biblioteksservicen i kommunerna.
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och handlingar. Det saknas dokumenterade konsekvensanalyser både för Ingatorp och Norrsundet
inför det slutgiltiga beslutet, med undantag för en
utredning om Ingatorps bibliotek. Det finns ett
mycket 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 behovseller 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
De som protesterade mot nedläggningarna var
föreningsaktiva och representerar 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. Det är biblioteket
som mötesplats de värnade om och förstås möjligheten att få låna böcker. För att knyta an till Malin
Öglands och Johanna Hanssons modell om rummet, medierna och kompetensen så uttrycks alla
dessa tre som viktiga. Rummet som social mötesplats, medierna i form av framför allt böcker och
kompetensen i form av den personliga kontakten
med bibliotekarie är de aspekter som framkommer
som viktiga. I Norrsundet uttrycktes specifikt att
det var bibliotekarien man ville ha kvar.
Men protesterna uppstod med stor sannolikhet
förmodligen lika mycket på grund av att ett upplevt utanförskap gentemot staden och den service

som satsas centralt i staden för de som bor 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. Protesterna och reaktionerna har varit särskilt högljudda i Ingatorp i
Eksjö kommun. Det finns ett starkt engagemang i
Ingatorp för ortens och bygdens överlevnad och utanförskapet gentemot huvudorten Eksjö uttrycks
tydligt. Här kan man dra paralleller till etnologen
Anette Forsbergs avhandling Kamp för bygden.129
Hon menar att i kampen har eldsjälen en särskild
roll som representant och försvarare för bygden.
Rollen består också i att möta svårigheterna när
drömmarna om bygdens överlevnad möter byråkrati och maktutövande. I Ingatorp ser jag denna
roll tydligt. Ytterligare en förklaring till det starka
engagemanget för bygden kan i Ingatorps fall vara
att aktörerna varit med om kommunsammanslagningen på 70-talet då Ingatorp som egen kommun
slogs ihop med Eksjö kommun, samt att flera är
eller har varit politiskt engagerade.
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 uppsatsförfattarna till Rör inte mitt bibliotek.
Därför engageras även de som inte går till biblioteket när det är hotat. Engagemanget var starkt i
både Norrsundet och Ingatorp. Men det fanns en
skillnad i kampen för bygden, som jag upplevde
som kraftfullare i Ingatorp. Jag upplevde en lugnare, ibland resignerad attityd i Norrsundet. Det kan
förklaras av sociala och kulturella skillnader, men
jag tyckte mig se en mer kampinriktad inställning
i Ingatorp.
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. De som protesterar är ofta väl förankrade i folkrörelsen, som föreningsaktiva med
129 Anette Forsberg, Kamp för bygden, en etnologisk studie av lokalt utvecklingsarbete, Umeå universitet. Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2010
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politisk erfarenhet. Eftersom de med sitt starka
engagemang lyckas få politikerna att ändra inställning, ska vi nu titta lite närmare på hur de lokala
reaktionerna påverkar besluten.

Tjänstemannaförslaget förändras
Beslutet om nedläggning har varit en lång process i både Ingatorp och Norrsundet som skapat
mycket oro hos personal och lokalbefolkning för
att biblioteket ska försvinna. När det väl har funnits ett förslag om nedläggning i budgetförslag för
kommande år, 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
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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.
Det verkar som att det i Eksjö kommun finns
en politisk motvilja mot att centralisera. Att hellre
ta resurserna från ett stadsbibliotek än från en
liten filial tyder på detta. En förklaring till motviljan från kommunens sida kan vara starka motsättningar mellan staden och orterna utanför staden,
som delvis beror på kommunreformen. Ur organisationsperspektiv finns viss oro då minskade
resurser till bibliotek begränsar verksamheten.
Att dessutom minska resurserna på biblioteket i
huvudorten riskerar att utarma den totala biblioteksverksamheten. Knut Löyland ser klara stordriftsfördelar med biblioteksverksamhet eftersom
det är fördelaktigt att samla resurserna centralt.
Om huvudbiblioteket utarmas kan en negativ nedåtgående spiral utarma biblioteksverksamheten på
sikt, istället för att utveckla den.

Jag tycker mig se att det slutgiltiga beslutet
hamnade ganska långt från tjänstemannaförslaget. Jag anar här att det finns en intressekonflikt
mellan de olika aktörerna, politiker och tjänstemän, och deras olika perspektiv på biblioteksverksamhet. Jag ser en avsaknad av proaktivitet där
man i planeringen skulle kunna ligga steget före
genom att ta kontrollen över processen och utifrån
behoven planera en hållbar men flexibel biblioteksstruktur. Att vara lyhörd för medborgarnas
protester är bra till viss del, särskilt om protesterna
är representativa för befolkningen. Men att lägga
makten lokalt på enskilda individer som protesterar kan skapa problem på sikt om man måste
spara på resurserna mer 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.

nå ut med sina budskap. Vad som står i tidningen
påverkar bilden av kommunen och förståelse för
beslutet. I Norrsundet har man retoriskt varit mån
om att använda ord som ”förändring” istället för
”nedläggning”. Kanske har den dramatiskt nedtonade retoriken bidragit till att det inte har blivit
samma kamp i Norrsundet som i Ingatorp över biblioteket och minskat dramatiseringen i lokalpressen. När utlåningsstationen invigdes i Norrsundet
var det idel positiva artiklar i lokalpressen.
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 kommunika-

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. Initiativet
borde ligga på kommunen men denna studie visar
i ett fall att det var de protesterande som bjöd in till
ett möte. I ett annat fall var tidpunkten illa vald då
bara pensionärer och andra som är lediga dagtid
kunde komma.
Medborgarna får sin förstahandsinformation
ryktesvägen eller via lokalpressen. Det skulle
kunna vara från den personal som möter dem
regelbundet. Men det 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.
Media är en snabb informationskanal till medborgarna och ofta är det just i tidningen de får läsa
om att biblioteket ska läggas ned. Därför kan man
tycka att biblioteksorganisationen borde försöka
påverka denna kanal i större utsträckning för att

tion ger också en ökad förståelse för beslutet och
förtroendet 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 kunna påverka attityderna
och förhållningssättet för nedläggningen hos de
målgrupper som man skulle rikta informationsoch kommunikationsinsatserna gentemot.

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.
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Efter beslutet
Konsekvenser

Vilka konsekvenser får då en nedläggning av bibliotek? Konsekvenserna skiljer sig åt något beroende
på att det är olika alternativa bibliotekslösningar
som erbjudits efteråt. Därför har jag granskat
konsekvenserna ur två olika perspektiv: medborgarperspektiv och organisationsperspektiv och
delat in verksamheten i tre kategorier: rummet,
medierna och kompetensen. Jag har analyserat
konsekvenserna i relation till den alternativa biblioteksservicen efter nedläggningen.

Medborgarperspektivet
Om vi börjar med att titta på biblioteket som rum
är förstås en konsekvens att lokalen - en social
träffpunkt - försvinner från orten. Forskningen
menar att en viktig mötesplats försvinner och att
små bibliotek är viktiga för den lokala identiteten.
Särskilt i Ingatorp har det blivit tydligt att biblioteket spelade en viktig roll för ”stammisarna”
på biblioteket. I Norrsundet spelade förmodligen
biblioteket som mötesplats stor roll innan flytten
till skolan 2006 men mindre efter. I Norrviken ligger biblioteket i skolan och har kanske framför allt
fungerat som mötesplats för skoleleverna.
Stora förändringar, när vi talar om rummet,
har skett på Norrvikens bibliotek, som har möblerats och renoverats om för att anpassa den nya
målgruppen. Här har man verkligen satsat på att
skapa en lässtimulerande miljö med möjlighet till
andra kulturella uttryckssätt. I Ingatorps nya bibliotek har man placerat biblioteket i entrén, nära
matsalen. I Norrsundet finns caféet i samma entré,
och det finns plats att sätta sig och samtala och
läsa om man vill stanna ett tag. Det är ändå relativt
välkomnande att komma in på Fyren, mycket tack
vare utlåningsstationen.
Om vi så fortsätter att titta närmare på konsekvenser när det gäller media så har det blivit
ett bättre medieutbud för målgrupperna i alla tre
fallen. När de två nedlagda biblioteken stängdes
gallrades mängder av gamla böcker och man lade
ner mycket tid på att skapa ett fräscht medieutbud
till de alternativa lösningarna både i Norrsundet
och i Ingatorp. Besökarna i alla de tre fallen upplever att böckerna är nyare, och ibland även fler, även
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om de i två av fallen har minskat. I Ingatorp finns
mer böcker än tidigare för målgruppen barn och
unga, i Norrsundet finns också många nya böcker
som kan locka en bred allmänhet och i Norrviken
ligger prioriteten på media för förskolebarnen. Det
har också blivit en större tillgänglighet till hela
biblioteksorganisationens mediebestånd, även om
denna möjlighet har funnits tidigare. Särskilt i
Ingatorp uttrycker besökare att det är både enkelt
och bra att det går att låna in media från Eksjö
stadsbibliotek.
När det gäller konsekvenserna som handlar
om kompetens, så minskar tillgången till bibliotekarie i Norrsundet, medan tillgången i Ingatorp
faktiskt ökar, eftersom tjänsten omvandlas från en
assistenttjänst till en fackutbildad bibliotekarie.
I Norrviken är situationen oförändrad. När det
gäller kompetensen finns också likheter mellan
Norrsundet och Ingatorp i och med att ny personal
har anställts inför stängningen av biblioteket och
flytten till den alternativa lösningen. I Norrsundet
finns också tillgång till annan kompetens än fackutbildad bibliotekarie i personalen på Fyren, som
är tänkt att komplettera servicen för att de dagliga
rutinerna ska fungera för medborgarna.
Konsekvenser för de prioriterade grupperna
är i Ingatorps fall att det blivit bättre för barnen, i
alla fall skoleleverna, men något sämre för funktionshindrade och äldre. Det finns en grupp som
också saknar bibliotekets roll som mötesplats och
menar att det finns ingenstans att sitta och samtala och läsa i det nya folk- och skolbiblioteket. I
fallet Norrsundet ökar tillgängligheten för de små
barnen och äldre i och med att det är öppet alla
vardagar från morgon till kväll och fri tillgång till
media. Det negativa kan ju här vara en begränsad
tillgång till personlig service. Hur förknippat är
kompetensen med känslan av mötesplats? Det
kanske inte räcker med rummet och medierna för
att det per automatik ska bli en bra mötesplats.
Den personliga servicen kanske till och med är en
förutsättning för att biblioteket ska fungera som
ett socialt centrum. Tillgången till bibliotekariekompetensen är ju något man mister i alternativa
lösningar som bygger på självbetjäning.

Organisationsperspektivet
Om vi flyttar fokus från medborgar- till organisationsperspektiv när det gäller rummet kan vi konstatera ett bättre utnyttjande av lokaler till lägre
kostnad för biblioteksverksamheten. Ett samnyttjande av lokaler ger lägre kostnader vilket också
var det ursprungliga argumentet för nedläggning.
När det gäller media har välbehövliga insatser
genomförts, med gallring av gamla böcker, registrering av beståndet och anpassning till målgrupperna lokalt, vilket är positiv för organisationen.
Arbetet med den nya RFID-tekniken förenklar
hanteringen av utlån och återlämning vilket är
nödvändigt för en självbetjänande utlåningsstation som Norrsundet är. Nedläggningen bidrar
alltså ur organisationsperspektiv till en modernisering av arbetet med samlingarna, som gynnar
medborgarna på sikt. I och för sig är gallring och
anpassning till målgruppernas behov lokalt åtgärder som skulle kunna genomföras tidigare i den
befintliga verksamheten. Dock blev det lättare att
genomföra detta i samband med nedläggningen då
yttre omständigheter krävde att beståndet minskade i omfång.
Vidare om vi tittar på kompetensen blir det
lägre personalkostnader i Norrsundet men omorganisationen bidrar ändå till att se NorrsundetBergby som en enhet med samma bibliotekarie.
Bristen på kompetens i Norrsundet är förstås en
konsekvens av nedläggningen/omorganiseringen,
vilket ställer höga krav på samarbetet med ABF.
Här bör väl också nämnas att en nedläggning
påverkar hela organisationen genom att det krävs
stora personalinsatser att gallra och packa ned ett
bibliotek. Detta är insatser som i normala fall läggs
i den ordinarie verksamheten.
I Norrsundet tillsattes en ny bibliotekarie i
samband med omorganisationen. I Norrviken är
kompetensen densamma men däremot utnyttjas
kompetensen kanske bättre i och med att det finns
ett sådant stort engagemang för lässtimulans med
berättelsen i fokus för de mindre barnen, och ett
sådant starkt intresse för den pedagogik som inspirerat personalen, Reggio Emilia-pedagogiken.
Viktiga faktorer enligt Knut Löylands forskning
när det gäller efterfrågan på utlåning på svenska
bibliotek är restid, öppettider och mediabestånd.

Löyland trodde att fler filialer borde leda till fler
boklån, men tvärtom fann han att kommuner
med många filialer bidrar till att bokutlåningen
sjunker, i alla fall när det gäller vuxenlitteraturen,
jämfört med kommuner med få filialer. Detta beror
på att resurser som läggs ned på filialer går ut över
öppethållande och nyförvärv, vilket är faktorer
som har större betydelse för utlåningen. Det finns
alltså klara stordriftsfördelar i produktionen av
bibliotekstjänster enligt Löyland. Huvudbibliotekets öppettider är till exempel mycket viktiga för
utlåningsfrekvensen i stort och efterfrågan på lån.
Samtidigt som filialerna har minskat har öppettiderna ökat vid huvudbiblioteken. Om Löyland har
rätt, borde Eksjö stadsbibliotek istället stärka sin
verksamhet. Eksjö kommun gör motsatsen, behåller filialer och minskar öppettider på huvudbiblioteket. Vad det får för konsekvenser återstår att se.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att
konsekvensen av att man inte lägger ned kan
bidra till att andra vitala delar av verksamheten
får mindre resurser, eftersom det är ekonomiska
motiv som ligger bakom. Ur medborgarperspektiv
tycks själva mediautbudet faktiskt blivit bättre
med de alternativa lösningarna: det upplevs som
nya och att det är lätt att låna in media från stadsbiblioteket. En 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 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.

Alternativ biblioteksservice
I studiens exempel har alternativ biblioteksservice
erbjudits i samtliga fall. Egentligen kan man säga
att alternativen är en konsekvens av förslaget att
lägga ned biblioteken, eftersom det är reaktioner
lokalt som har öppnat upp för alternativet, i samverkan med lokala idéer. Det är än så länge tidigt
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att utvärdera hur alternativen uppfattas men en
första fingervisning visar på att utlåningsstationen i Norrsundet uppskattas och upplevs som en
tillgänglig boksamling och ger mervärde åt Fyren,
även om det hittills är låga utlåningssiffror. Det
integrerade skol- och folkbiblioteket i Ingatorp
upplevs som fräschare med nya böcker och nyrenoverade lokaler, men otillgängligt av de som inte bor
nära skolan. Det profilerade biblioteket i Sollentuna lockar många nya besökare som uppskattar
det nya kreativa greppet.
Sammanfattningsvis är 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, visar denna studie. Man kan därför undra hur

”

Det spelar ingen
roll att det finns
ett bibliotek 10
kilometer från
orten.

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.

Centrum och periferi
Det finns konsekvenser av nedläggning som handlar om andra saker än bibliotek. Nedläggningen
kan väcka känslor av utanförskap och marginalisering, att vara orättvist behandlad av kommunen.
”Vi är inte döa än och vi betalar också skatt”, som

en låntagare uttalade sig i lokalpressen.130 Det är
då lätt att nedläggning av biblioteket också blir en
symbol för relationen mellan stad och land och för
ett upplevt utanförskap hos dem som bor utanför
centralorten.
Att det finns en konflikt mellan huvudorten i
en kommun och de mindre orterna är förstås inte
ovanligt och denna studie aktualiserar frågan. Den
kommunala och kommersiella servicen centraliseras till den större staden där folk arbetar och rör
sig, inflyttning till staden är stor, medan de mindre
orterna kanske kämpar för sin överlevnad.
Många av invånarna i de små samhällena som
Carin Månsson undersökt i sin magisteruppsats
tycker att eftersom de betalar lika mycket skatt har
de också rätt till den service som ett bibliotek erbjuder. Denna synpunkt återkommer i denna studie som också visar på känslor av marginalisering
och utanförskap. Studien bekräftar att nedläggning av bibliotek blir en symbol för annat missnöje
och frågan om avfolkningen av bygder aktualiseras i och med nedläggning av bibliotek. Särskilt
i Ingatorp är det lätt att se denna jämförelse,
eftersom det är en ort där all kommersiell service
har försvunnit och den kommunala är begränsad.
I Norrsundet finns viss kommersiell service kvar
som till exempel mataffären.
Det finns en risk att relationen mellan stad
och land försämras i och med en nedläggning av
bibliotek. I Ingatorp var räddningen att det blev en
satsning på att bygga ut och om skolan. Satsningen
på skolan blev inte bara räddningen för biblioteket
utan kanske även räddningen för relationen mellan lokalbefolkningen och representanter för kommunen. I och med ombyggnaden av skolan och fler
elever som reser till orten upplevde Ingatorpsborna
att man plötsligt satsade på Ingatorp, trots att man
just stängde det gamla biblioteket.131
Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet,
som styr över biblioteksfrågorna, menar att det
alltid finns en motsättning mellan mindre orter
och huvudorten i en kommun. Motsättningarna
eldas upp av starka politiska krafter och lokalt
engagemang. Men Eksjö kommun tycker enligt
130 Sörgard, Ingegerd, Torsten gillade inte Ståhls förslag. Gävle dagblad
2009-11-04
131 Intervju med Anders Gustafsson, 2010-11-11
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ordförande att det är bra att det finns starka krafter
för att det lyfter den lokala självkänslan. Utifrån
detta drar jag slutsatsen att den ideella sektorn blir
en viktig aktör att räkna med för att bibehålla en
livskraftig bygd.
I Norrsundet minskade samarbetet med ABF
skadeverkningarna rejält, säger ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun. Tack
vare att delar av biblioteket finns kvar i utlåningsstationen och samarbetet med ABF finns ändå visst
förtroende kvar på orten gentemot kommunen.
Samme ordförande tror inte att Norrsundet är ett
samhälle som mår dåligt idag, trots nedläggningar
av till exempel massafabriken. Han tycker att tack
vare en bra dialog med Norrsundet har det inte
uppstått problem och han tror inte relationen har
försämrats.
I Norrsundet och Ingatorp fanns ett liknande
förslag: att invånarna skulle nyttja det lite större
biblioteket på den närliggande orten, Bergby nära
Norrsundet, respektive Mariannelund nära Ingatorp. Det visade sig dock att det fanns ett starkt
motstånd gentemot den andra orten, överraskande
nog i de båda fallen:
Vad jag inte greppade och inte bibliotekschefen heller, är att
man är som hund och katt. Att vara Norrsundetbo är något
annat än att vara Bergbybo.132

I Ingatorp är det nära till flera andra orter i små
kommuner, som man kanske hellre väljer att åka
till för att handla eller besöka simhallen. Vimmerby, Eksjö, Vetlanda och Hultsfred. Men till Mariannelund, som var den ort dit man planerat hänvisa
biblioteksbesökarna åker man sällan:
Det skulle vara att man åker dit för att gå till apoteket eller
konditoriet, om det är riktig kris.133

Denna motsättning mellan orterna var tjänstemän
och politiker inte medvetna om. Detta tyder också
på bibliotekets roll som lokal identitetsskapare. Det
är inte intressant med biblioteksservice på grannorten, det enda som räknas är den service som
erbjuds lokalt på den egna orten. Dessvärre tror jag
132 Intervju med Lars-Göran Ståhl, 2010-10-04
133 Uttalande från ung kvinna, medborgare i Ingatorp, 2010-10-13

att detta gör att biblioteksorganisationens helhetssyn på biblioteksstrukturen med strategiskt valda
bibliotek som når ut till hela befolkningen aldrig
kan nå acceptans lokalt, eftersom det i vissa fall
inte spelar någon roll att det finns ett bibliotek 10
km från orten.
Sveriges befolkning koncentrerar sig till
livskraftiga storstadsregioner och 200 av landets
kommuner kämpar med befolkningsminskningar.
Eftersom Sverige är ett relativt centraliserat land
blir mindre orter marginaliserade och den negativa utvecklingen fortsätter eftersom det inte finns
någon inflyttning av nya generationer.
Jag menar att det måste till andra åtgärder på
statlig och regional nivå för att säkerställa service i
hela landet, om vi vill ha ett land där folk bor, lever
och verkar utanför storstadsregionerna. Om inte
biblioteken ska bli en symbol för marginalisering
och bristande service, måste andra krafter agera
för ett livskraftigt land där hela Sverige lever. Men
som verkligheten ser ut idag, så kommer nedläggning av bibliotek oförtjänt att kanske till och med
handla mindre om själva biblioteket och mer om
utanförskapet och relationen stad och land. Det
blir intressant att se hur förslagen i utredningen
Se medborgarna kan förverkligas, och vilken roll
biblioteken kommer att spela i den föreslagna
strukturen.134 Regeringen har dock fått kritik för
att det går för långsamt och att frågan om offentlig
service ute i landet inte är en prioriterad fråga.

Biblioteken och framtiden
Vart är vi på väg?

Hur ser då framtiden ut för landets bibliotek och
biblioteksfilialer? Katarina Grelsson menar att
situationen har förändrats rent ideologiskt för
folkbiblioteken och omorganisationer har förskjutit folkbiblioteken längre ned i den kommunala
hierarkin med bristande politiskt intresse för och
mindre kunskap om bibliotek som följd.135 I exempelvis Eksjö kommun, där det inte finns någon
särskild nämnd för kulturfrågor, finns en risk att
biblioteks- och kulturfrågor marginaliseras i skuggan av de stora kommunala frågorna. Dock visar
134 Se medborgarna : för bättre offentlig service. Statens offentliga utredningar 2009:92 (Stockholm, 2010)
135 Grelsson, s. 51
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denna studie att det har lagts ned bibliotek i 75
kommuner de senaste tio åren, men det har också
tillkommit huvudbibliotek, nya skol- och folkbibliotek och stadsdelsbibliotek i 44 kommuner och fler
nya är på gång. Detta tyder på att biblioteksfrågan
är allt annat än marginaliserad i många av landets
kommuner.

De integrerade biblioteken
Kulturrådet siar om att de filialer som finns kvar
om tio år är integrerade med skolor runt om i landet. Två exemplen i denna studie har gått från att
ha varit ett integrerat bibliotek till ett renodlat
folkbibliotek, om man räknar med fallet med utlåningsstationen. Ett exempel har gått från att vara
ett renodlat folkbibliotek till ett integrerat folkoch skolbibliotek.
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 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.

Bibliotekslagen och biblioteksplanerna
Om bibliotekens uppdrag tänker jag att det finns
ju redan en idé. Vi har en bibliotekslag som säger
vad biblioteken ska ägna sig åt. Denna lag bryts
ned i kommunala biblioteksplaner som blir styrdokument i kommunerna. Visst behöver biblioteken
veta vart de är på väg, men det finns ju faktiskt ett
nationellt uppdrag genom bibliotekslagen:
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet
i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information
görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha
folkbibliotek.

Folkbildningen och läsande har varit hörnstenar
i hur vårt land fungerar, säger vd för Bibliotekstjänst, Jonas Arvidson, i boken Folkbibliotekens
framtid?136 Han menar att medborgarna måste
tycka att folkbiblioteken spelar en roll för samhällsbygget, annars har biblioteket tappat sin
uppgift. Folkbiblioteken måste avancera till nästa
nivå för att motivera sin existens. Även vd för Bonnierförlagen, Jacob Dalborg, uttalar sig i samma
bok om att det är folkbildningen och den fysiska
mötesplatsen som är folkbibliotekets framtid och
att biblioteken borde profilera sig ännu starkare

I lagen står också om vilka grupper som ska prioriteras, att bibliotek av olika typer ska samverka
och att det ska vara gratis att låna. Att främja
information och upplysning innebär att främja
informations- och yttrandefrihet. Många kommuner använder detta demokratiska uppdrag i sina
biblioteksplaner. I Sollentuna är målet till exempel Biblioteken som en arena för fri opinionsbildning.
Bibliotekschefen i Sollentuna kommun menar
allvar med detta mål. Han tycker att det viktigaste
uppdraget för folkbiblioteken är att öppna upp
och möjliggöra demokrati och bidra till att befolkningen blir demokratiska människor.138 Inger Eide
Jensson betonar också att bibliotekens viktigaste

136 Folkbibliotekens framtid? Red: Roland Eliasson, (Lund, 2010), s. 17

137 Ibid., s. 27
138 Intervju med Anders Olsson, 2010-11-02
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”som det folkbildande navet”.137 Folkbiblioteket
måste profilera att det erbjuder utlåningen och litteraturen, men också scenen och debatten. Det är
viktigt att man är aktiv, och inte reaktiv, genom att
våga testa saker, säger han. Biblioteken, fortsätter
Dalborg, ska inte vara rädda för att hamna i debatt.
Det är bättre med debatt än att det är helt tyst. Är
det tyst, då har vi problem. Illustratören Stina Wirsén framhåller i samma bok att biblioteken själva
måste ha en idé om vart de är på väg och varför de
ska finnas. I dessa tider kanske man ska vässa argumenten och ha en plan för detta, menar hon. Jag
är i mångt och mycket benägen att hålla med alla
dessa tre inlägg.

nedläggning – hot eller möjlighet?
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Politikerna och biblioteksorganisationen kommer att få problem
i framtiden om man inte ändrar
taktik från ett reaktivt förhållningssätt till ett mer proaktivt.

uppdrag i framtiden är att förverkliga yttrandefrihet och informationsfrihet.139 Vem som helst kan
distribuera böcker. Men folkbiblioteket som arena
för att göra sin röst hörd och bli lyssnad på i en kravlös miljö, är unik. Det måste finnas en beredskap
att utmana de stora frågorna. Att besöken generellt
minskar på biblioteken bland yngre människor och
skillnaderna ökar dramatiskt mellan vilka som
använder bibliotek och inte, oroar Eide Jensen.

Digitaliseringen
En av de omvärldsfaktorer som påverkar biblioteksverksamheten i framtiden är förstås hur digitaliseringen av både samlingar och service kan förändra
biblioteksservice särskilt till de prioriterade grupperna. För exempelvis talbokslåntagare förändras
tillgången till talböcker radikalt för de som har
tillgång till dator, eftersom man kommer att kunna
ladda ned böcker själv. Biblioteken kommer fortfarande ha en roll i att registrera låntagare och se till
att de med särskild teknik får hjälp att få böcker via
139 Ett alldeles speciellt seminarium, Uppsala 2010-12-01, arrangerat av Länsbibliotek Gävleborg Uppsala

bredbandet. Det kommer också att finna applikationer till mobiltelefoner för att ladda ned talböcker.140
Enligt bibliotekslagen ska biblioteken verka för
att databaserad information görs tillgänglig för alla
medborgare. Utvecklingen går från fysiska medier
till digitala och idag är det virtuella biblioteket på
många håll väl utvecklat.141 Digitaliseringen bidrar
förstås också till diskussionen av behovet av det
fysiska biblioteket kontra vilka tjänster som kan
utföras via nätet. Digitaliseringen är alltså en viktig
faktor vid nedläggning av bibliotek eftersom behovet av det fysiska biblioteket förmodligen minskar
för de som har tillgång till tekniken. Samtidigt
diskuteras nu ”den digitala klyftan” som visar att
många grupper i samhället faktiskt inte har tillgång
till de digitala resurserna. Detta gör att behovet av
det fysiska biblioteket ökar för de grupperna, men
minskar för de som har tillgång till tekniken.

140 Mejlkommunikation med Jesper Klein, Tal- och punktskriftsbiblioteket, 2011-02-21
141 Biblioteken 2009. Kulturen i siffror 2010:4. Statens kulturråd. (Stockholm, 2010) s. 14
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Centraliseringen
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, i 75 fall har man lagt ned
allt från 1-5 filialer. Men man kan ana en centraliseringstrend, eftersom det också tillkommit nya
huvudbibliotek i 15 kommuner (av 184), och fler är
på gång att invigas de närmaste åren. Det förekommer också satsningar på nya stadsdelsbibliotek och
integrerade folk- och skolbibliotek. Om det nu är
så att det är en centraliseringstrend som pågår, är
detta inte en unik företeelse. I ljuset av samhällets
generella centralisering och medborgarnas förändrade vanor, är bibliotekens centralisering en naturlig följd av att service koncentreras till större orter
där befolkningen kanske både arbetar och uträttar
de flesta av sina ärenden. Butiker, bensinmackar,
vårdcentraler, skolor, kommersiell service etablerar sig strategiskt och där så många som möjligt
nyttjar servicen.
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 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.
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 de små biblioteken 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 bibli-
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oteks-död. Men den biblioteksstruktur som finns
i Sveriges 290 kommuner har 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 strategiskt arbete 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.142
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.

Debatten om biblioteket
Det viktigaste för att vi ska ha bra bibliotek i
framtiden beror på hur offentligheten talar om
biblioteken, säger Inger Eide Jensen. Och hur talar
offentligheten om biblioteken? De aktörer som
var aktiva i biblioteksdebatten, som Åse Hedemark
beskriver i sin avhandling, dvs manliga författare
och andra starka kulturpersonligheter, får även
på 2010-talet en hel del utrymme i riksmedia där
bibliotekarien och biblioteket får kritik. Hedemark konstaterar att bibliotekets företrädare inte
är synliga i denna debatt, och att andra röster får
tolkningsföreträde för bilden av bibliotekets uppgift.143 Hon menar att om fler biblioteksföreträdare
deltog i debatten kanske en mer sammansatt bild
av biblioteket hade framträtt. Jag har noterat att
inom biblioteksprofessionen upplever man sällan
en motsättning i att representera en demokratisk
institution där man både bevarar ett kulturarv och
142 Föredrag Inger Ejde Jensen Uppsala 2010-12-01
143 Hedemark, s. 120
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Denna undersökning visar 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.
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samtidigt erbjuder medborgarna ett utbud baserat
på efterfrågan. Jag menar att debatten visar en snäv
bild av bibliotekets roll, Om det är så viktigt hur
offentligheten talar om bibliotek, som Eide Jensen
påpekat, så borde biblioteksprofessionen ta större
plats i debatten så att bilden av biblioteket breddas
till alla de olika rollerna som biblioteket har. Varför
inte påverka genom att starta en debatt istället för
att låta andra ta initiativ till vad som ska debatteras?

Proaktivitet och offensiv planering
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. Jag
menar att 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

”
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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.

Utveckling och tillbakagång
Huvudbibliotek i flera av landets kommuner byggs
om och får nya lokaler eller flyttar ihop med nya
kulturhus. Alternativen till distributionsvägar för
medier är många. Biblioteken profilerar sig och
blir på många håll attraktiva demokratiska arenor
med läsupplevelsen i fokus, och välbesökta informationsteknologiska tempel som fungerar som
mötesplatser för människor i alla åldrar. Kanske
leder detta in oss på ett skifte till profilering och
centralisering av biblioteken, från att alla bibliotek
har varit kopior av varandra, filialbibliotek som
huvudbibliotek, med samma uppsättning medier

Om det har varit så svårt att få
igenom förslag om att lägga ned
bibliotek för att inte utarma resten av biblioteksverksamheten,
hur kommer att bli nästa gång
det ska sparas?
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och rumsliga gestaltning. Nu både satsas det och
dras in på en och samma gång. Nedläggning av små
filialer blir en möjlighet att omdisponera medel och
göra satsningar på de större biblioteken.
Kanske pågår en regression och en differentiering samtidigt. Regressionen består i att vissa
bibliotek återgår till en roll som föreningsdriven
boksamling i samma anda som i folkrörelsens
bibliotek i folkbibliotekshistoriens linda. Differentieringen består i nya attraktiva huvudbibliotek,
stadsdelsbibliotek och filialbibliotek där ny teknik,
biblioteket som mötesplats och demokratisk arena
samsas med generösa öppettider, ”brevidperspektiv”
med kunden i fokus där ”diskarnas tyranni” håller
på att försvinna. Jag ser tecken på många omorganisationer som har ändrat både arbetssätt, rumslig
gestaltning och kommunikation och som också lett
till välkomnande och attraktiva bibliotek.
Utifrån den verklighet vi lever i, menar jag att
det kanske inte är någon motsättning att vissa små
bibliotek blir vardagsrum för föreningar och en
begränsad skara av lokalbefolkning, utan bibliotekarie och med litet eller inget medieanslag, medan
andra större bibliotek blir välbesökta bibliotek med
kompetens att förmedla och stimulera läsupplevelser och söka information. Det kanske kan få finnas
olika nivåer av biblioteksservice. Utifrån de olika
förutsättningarna kanske också biblioteken kan se
väldigt olika ut.

som sådan är ifrågasatt. Det är dags för branschen
att sluta upp med att måla dessa dystra bilder av en
verklighet som i alla fall jag inte känner igen mig i.
Den nationella enkätundersökningen som gjorts
inom ramen för denna studie visar att det faktiskt
har satsats på en hel del nya bibliotek i Sverige mellan åren 2000 och 2010. Enkäten visar också på att
majoriteten hittar alternativa lösningar där det
läggs ned bibliotek. Denna studie visar dock att
de alternativa lösningarna tillkommer i ett slags
reaktivt läge. Jag kan inte låta bli att nyfiket undra
hur de skulle se ut om de tillkom i ett mer proaktivt
läge. Det som klassificeras som utlåningsstationer
i statistiken visar sig representera en mängd olika
lösningar på kanske i första hand distribution av
medier. Men tydligt är ändå utifrån denna studie att
biblioteksfrågan lever och att bilden i är så dyster,
generellt sett.
Därför undrar jag: är det inte helt enkelt dags att
lägga bort offerkoftan och de bekymrade ögonbrynen över bibliotekens framtid? Kan vi sluta använda
ordet biblioteks-död? Kan vi ta bladet från munnen
och delta i debatten? Och kan vi se att en nedläggning av bibliotek inte behöver vara av ondo? Det
finns alternativ som kanske är bättre.

Slutet för ödesmättad retorik
Ett som är säkert, är att det känns mycket motsägelsefullt att tala om att det pågår en biblioteks-död
i Sverige. Den retorik som används inom biblioteksprofessionen på vissa håll borde riktas från en
existensberättigande offerroll till att biblioteken är
en självklarhet i en demokrati. Niclas Lindberg säger
nämligen något väldigt intressant i boken Folkbibliotekens framtid? där han undrar om biblioteken verkligen är ifrågasatta, mer än möjligen av branschen
själv. Han säger att internt i biblioteksvärlden förs
en diskussion om bibliotekens existensberättigande,
vilket förstås kan vara sunt, men ibland tycker han
också att det kan slå över och att vi målar vår vardag
i alltför dystra färger. Denna dysterhet finns inte på
samma sätt hos användarna, hos politikerna eller
hos författarna. Han upplever inte att institutionen
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alternativa lösningar skapas, vilket kan innebära
att besparingar måste göras i andra vitala delar av
organisationen, men också kan leda till konstruktiva samarbetslösningar. De som protesterar är
föreningsaktiva, ofta med egen politisk erfarenhet. I de flesta fallen av nedläggningar de senaste
10 åren har alternativ biblioteksservice erbjudits,
oftast med bokbuss. De alternativa lösningarna
kan ibland vara bättre än den tidigare lösningen,
men problemet är att de tillkommer i en reaktiv
situation snarare än en proaktiv.

Foto: Lisa Eriksson

S

yftet med studien var att undersöka processen kring nedläggning av bibliotek på mindre orter. Rapporten består
av tre fallstudier från Gävle
kommun, Eksjö kommun och
Sollentuna kommun, samt en
enkätundersökning till landets kommuner. Studien visar att det pågår en strukturförändring av
biblioteksverksamheten i landet. De flesta bibliotek som lagts ned i Sverige de senaste 10 åren har få
öppettimmar, låga utlån- och besökssiffror. Oftast
erbjuds olika alternativa lösningar till biblioteksservice, och även om antal biblioteksfilialer minskar så har antal utlåningsställen samtidigt ökat.
Samtidigt förekommer nya satsningar på bibliotek,
främst på huvudbibliotek, men också integrerade
folk- och skolbibliotek och stadsdelsbibliotek. Centralisering av kommunernas bibliotek är en naturlig följd av samhällets övriga centralisering.
Argumenten för nedläggning av bibliotek är
minskade ekonomiska resurser, men också att
stärka andra bibliotek och omfördela resurser för
att skapa attraktiva bibliotek i en kommun. Det
saknas ofta konsekvensanalyser vid nedläggning.
Dokumentation om nedläggningar är knapphändig och kommunikationen med medborgarna oplanerad. Konsekvenserna av nedläggning är främst
att en social mötesplats försvinner på orten, men
också att biblioteket blir en symbol för missnöje för
minskad service generellt, och en påminnelse om
att orten håller på att avvecklas.
Protester vid förslag om nedläggning gör det
svårt för politikerna att lägga ned bibliotek och

SLUTSATSER
• Studien visar att frågan om nedläggningar är oerhört komplex och inte bara handlar
om bibliotek; det handlar också om de 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 många 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 mer proaktiv situation?

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