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Förord
Inför 2018 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning på folkbiblio
teksverksamhet, med syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela 
landet. I uppdraget ingick att utforma ett bidrag som skulle vara möjligt att söka för alla kommuner 
i Sverige. I förberedelserna inför den första bidragsutlysningen hade Kulturrådet en rad möten 
med företrädare för bibliotekssektorn, kommuner och regioner och med kansliet för den nationella 
biblioteksstrategin på Kungliga biblioteket. En fråga återkom många gånger: Hur ska ni nå de 
små kommunerna och biblioteken i glesbygd och säkerställa att användarna får tillgång till biblio
teksverksamhet av hög kvalitet? Tidigare uppföljningar av statsbidrag, till exempel Statskontorets 
rapport Statens styrning av kommunerna (2016:24) hade påtalat att små kommuner kan ha sämre 
förutsättningar att ta del av de riktade bidragen. 

Stärkta bibliotek är en tidsbegränsad satsning och det är angeläget att under projektperioden 
samla så mycket kunskap som möjligt om folkbibliotekens förutsättningar att följa bibliotekslagen 
och utveckla sin verksamhet för att nå bibliotekens prioriterade målgrupper. Kulturrådet ser inga 
skäl att vänta tills de sista redovisningarna från Stärkta bibliotek har kommit in 2021, utan vi vill 
öka vår kunskap om de små kommunernas förutsättningar redan under projektperioden. Som ett 
komplement till den kunskapsinsamling som Kungliga biblioteket gjort i arbetet med den nationella 
biblioteksstrategin kan vi redan nu bidra med underlag för eventuella framtida satsningar.

Kulturrådet skickade därför hösten 2018 ut ett upphandlingsunderlag med uppdraget att: 

”[k]artlägga villkor, förutsättningar och möjligheter för folkbibliotek i glesbygd. Kartläggningen 
innebär också att undersöka folkbiblioteken i förhållande till utpekade verksamhetsområden 
och målgrupper i bibliotekslagen. Finns det delar av lagen som är svåra att leva upp till för 
folkbiblioteken i glesbygd och i så fall av vilka orsaker? Uppdraget innebär också att lyfta 
goda exempel och identifiera framgångsfaktorer för folkbibliotek i glesbygd.” 

Kartläggningsuppdraget tilldelades Joacim Hansson, professor i biblioteks och informationsveten
skap vid Linnéuniversitetet, som haft fria händer att välja metod och utformning av denna rapport 
och helt står för beskrivningar och analys.

Rapporten ger röst åt de som känner den dagliga verksamheten på biblioteken bäst, bibliotekarier 
och biblioteksassistenter, företrädare för folk och regionbibliotek och för det samiska biblioteket. Den 
innehåller också en översikt över aktuell forskning om bibliotek i glesbygd och sätter in intervju
materialet i ett teoretiskt sammanhang där den lokala erfarenheten knyts samman med den biblio
tekspolitik som drivs från nationell nivå.

Att skapa likvärdiga förutsättningar för folkbiblioteksverksamhet, med fokus på användarna, i alla 
typer av kommuner är inte enkelt – varken för den enskilda kommunen, för regioner eller för statliga 
myndigheter som Kulturrådet. Men kunskap är en god grund. Vi hoppas att den här rapporten ska 
bidra till fortsatta diskussioner om folkbibliotekens behov och möjligheter och ge underlag för pla
nering och utformning av fortsatta satsningar på folkbibliotek – på alla samhällsnivåer. 

Lotta Brilioth Biörnstad 
Enhetschef Litteratur och bibliotek, Kulturrådet
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Sammanfattning
Den här kartläggningen undersöker verksamheten i folkbibliotek i glesbygdsmiljöer i förhållande 
till utpekade verksamhetsområden och målgrupper i bibliotekslagen. Syftet är att se om det finns 
några områden i bibliotekslagen som är svåra att leva upp till och i så fall varför. Undersökningen 
genomförs med fokus på de prioritetsområden i bibliotekslagen som tydligast relaterar till folkbib
liotekens verksamhet; läsfrämjande, tillgänglighet, prioriterade grupper, kvalitet och allsidighet i 
mediebeståndet, digital delaktighet samt samverkan mellan olika delar av bibliotekssektorn. 

Kartläggningen består av två delar: 

(1) En kunskapsöversikt, där svensk och internationell biblioteks  och informationsvetenskaplig 
forskning med fokus på glesbygdsrelevanta biblioteksfrågor diskuteras. Avsnittet 
rymmer också kommentarer till ett antal nyligen genomförda svenska utredningar ur ett 
glesbygdsperspektiv.

(2) En empirisk studie, där bibliotekarier och biblioteksassistenter deltagit i intervjuer och 
gruppdiskussioner om bibliotekslagens prioritetsområden i workshopform. Sammanlagt har 
47 bibliotekarier och biblioteksassistenter från 34 kommuner i fyra regioner deltagit. Detta 
har kompletterats med 10 intervjuer med representanter för ytterligare kommunbibliotek, de 
samiska biblioteken och fyra regionbibliotek.

Resultatet visar att förutsättningarna för folkbiblioteken i glesbygdskommuner varierar. Påtagligt är 
att laguppfyllelse sker trots ofta mycket små och ansträngda resurser. Detta påverkar möjligheten 
att bygga verksamheter utöver det som krävs för att enbart hålla biblioteken öppna. Särskilt hårt 
drabbat är läsfrämjandearbetet, arbetet med de nationella minoriteterna och urfolket samer samt 
frågor som rör digital delaktighet och digitalisering. Glesbygdsbibliotekens arbete beskrivs regel
mässigt i undersökningen som utpräglat socialt, både i meningen att till exempel läsfrämjandearbetet 
i hög grad bygger på en upparbetad närhet mellan bibliotekarier och användare och att glesbygdens 
folkbibliotekarier idag får ta en mängd arbetsuppgifter som kommer sig av att det offentliga samhället 
på många platser dragit sig tillbaka helt. Detta påverkar både bibliotekens identitet och legitimitet. 

Kartläggningen pekar på ett brett behov av långsiktiga statliga stimulansmedel i linje med Stärkta 
bibliotek, ett behov av en tydligare, mer transparent, nationell samordning av digitala medieresurser 
samt ökade initiativ för att tillgodose de kompetensbehov som finns och som i glesbygdsbiblioteken 
är mycket svåra att tillgodose.
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1. Inledning och uppdragsbeskrivning
Uppdraget att göra en översyn över folkbibliotekens verksamhet i glesbygdskommuner gavs till 
institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet efter ett anbudsförfarande sommaren 
2018. Uppdraget är en del i Stärkta bibliotek, den satsning regeringen gör på Sveriges folkbibliotek 
under 2018–2020 och som genom incitaments och projektmedel syftar till att skapa långsiktiga, 
positiva utvecklingsmöjligheter för kommunala folkbibliotek runt om i landet. Som en del av denna 
satsning har Kulturrådet velat se en särskild översyn över villkoren för biblioteken i län och kommuner 
som domineras av glesbygdsmiljöer. Uppdraget går ut på, 

”att undersöka folkbiblioteken i förhållande till utpekade verksamhetsområden och 
målgrupper i bibliotekslagen. Finns det delar av lagen som är svåra att leva upp till för 
folkbiblioteken i glesbygd och i så fall av vilka orsaker? Uppdraget innebär också att lyfta 
goda exempel och identifiera framgångsfaktorer för folkbibliotek i glesbygd”.1

Det är alltså ett uppdrag som går utöver att plocka fram grundfakta om till exempel mediecirku
lation, beståndsutveckling, besöksantal och antalet anställda per invånare i biblioteken; sådana 
uppgifter finns redan tillgängliga i den nationella biblioteksstatistiken som på årlig basis samlas in 
och publiceras av Kungliga biblioteket. Statistiskt sett finns heller inget som lyfter fram glesbygds
kommunernas biblioteksverksamheter som speciella. Det finns sådana som ligger mycket bra till i 
statistiken och sådana som uppvisar lägre nivåer på service och resurser än genomsnittet. Det är 
heller inte ett uppdrag som tar fasta på exempelvis de skillnader i kulturvanor, läsvanor eller före
ningslivsengagemang som syns i jämförelser mellan stad och glesbygd i exempelvis SOMinstitu
tets årligen redovisade uppgifter. 

Det som istället efterfrågas är konkreta erfarenheter. Hur hanteras bibliotekslagens prioriteringar, hur 
skapas en likvärdig tillgång till både aktiviteter och medier, traditionella som digitala? Hur säkras 
den ibland subtila konflikten mellan kvalitet och allsidighet i medieinköpen i miljöer med små eko
nomiska resurser, begränsad tillgång till wifi och stora avstånd mellan bibliotekens olika enheter? 
Hur påverkas biblioteken av olika placeringar i den kommunala organisationen? Hur synliggörs de 
nationella minoriteterna? Hur påverkas biblioteken av krav på olika typer av kompetens, nödvändiga 
för genomförandet av det offentliga uppdrag alla bibliotek har att genomföra? För att kunna ge en 
bild av de villkor som kan ge svar på frågor som dessa behöver de som arbetar i biblioteken själva 
komma till tals. De behöver berätta. 

Kärnan i genomförandet av den här kartläggningen är just lyssnandet och förmedlandet av det 
hörda. Resultatet blir en bild baserad på de utgångspunkter som anges i uppdragets beskrivning, 
men det blir också något mer. Det blir en historia full av nyanser, motsägelser och, i många avse
enden, stor samsyn. I en sådan lyssnande roll blir det för mig som forskare ibland svårt att peka på 
konkreta ”framgångsfaktorer”, för vad är en framgångsfaktor? Är det en framgångsfaktor att arbeta 
med meröppet så att en schackförening får någonstans att vara på kvällarna när biblioteket inte har 
resurser för att hålla med personal? Är det en framgångsfaktor att ersätta filialer med biblioteks
bussar? Är det en framgångsfaktor att ha ett gemensamt bestånd på regional nivå som hela tiden 
rör sig mellan kommunerna? Ja, i så fall finns det framgångsrecept att peka på, men de är sällan 
universella. Det som sticker ut när bibliotekarierna och biblioteksassistenterna berättar om sitt arbete 
är den lokala anpassningen. Strävan att uppfylla lagens intentioner finns där, medvetenheten om 
att vara det den nationella biblioteksstrategin beskriver som ”demokratins skattkammare” är tydlig. 
Sättet att förverkliga intentionerna på varierar däremot. I Strömsunds kommun kör bokbussen en 
sträcka motsvarande Östersund–Hamburg varje vecka, i Ånge satsar man på biblioterapi, i Jokk
mokk finns ett nära samarbete med den samiska lokalbefolkningen, i Kalix vårdas meänkieli genom 
bibliotekets arbete och i Haparanda, alldeles intill, är hälften av låntagarna finsktalande. Det som 
förenar är de ofta snäva förutsättningarna, ekonomiskt och personalmässigt. Lokala förhållanden 
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styr bibliotekens verksamheter och både påverkar och påverkas av de som arbetar i dem. I den här 
rapporten är det de som får komma till tals. 

I rapporten redovisas också ett axplock ur svensk och internationell biblioteks och informations
vetenskaplig forskning. Glesbygdsbibliotek, internationellt benämnda rural libraries, är sedan några 
år föremål för ett ökat vetenskapligt intresse. Det är därför angeläget att föra in dess rön i diskussionen 
om de svenska bibliotekens förutsättningar. De studier som tas upp utgör exempel, ingångar, som 
med fördel kan tas i beaktande vid en fördjupad diskussion om folkbibliotekens verksamheter i det 
som utgör den största delen av Sverige. 
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2. Bibliotekslagen
I det här avsnittet redovisas ett antal relevanta utgångspunkter för den empiriska studien i form av 
bibliotekslagens skrivningar och prioriteringar. Fokus läggs på dem som specifikt rör folkbibliote
kens verksamheter. 

Utgångspunkten för all offentlig biblioteksverksamhet i Sverige är den bibliotekslag som trädde i 
kraft den 1 januari 2014.2 Det är en ramlag som i sin ändamålsparagraf ligger mycket nära grund
lagens portalparagraf genom att den lyfter fram bibliotekens roll för demokrati och främjande av fri 
åsiktsbildning:

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Vidare i samma paragraf preciseras hur detta ska göras:

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla”.3

Denna roll tilldelas alltså alla offentligt finansierade bibliotek gemensamt. Det är inget litet samhälls
uppdrag. För att kunna genomföras på bästa sätt går lagen vidare och pekar ut prioriteringar för 
särskilda bibliotekstyper och just här är det naturligtvis de prioriteringar som görs för folkbiblioteken 
som är viktiga att kommentera. Till viss del är det också intressant att se på skrivningarna om skol
biblioteken, även om deras verksamhet ligger utanför gränsdragningen för just den här föreliggande 
kartläggningen. Relationen mellan dessa båda bibliotekstyper är komplex på lokal nivå och kommer 
att diskuteras längre fram, men det är värt redan här att konstatera lagens fokus på bildning och 
tillgänglighet ”för alla”. I lagtexten är det här vi ser den viktigaste rågången mellan folk och skol
bibliotek; där de senare har som uppgift att vara del i skolans pedagogiska resurs med eleven i 
centrum, är folkbibliotekens mandat främst inriktat på ”bildning”, det vill säga lärande frikopplat från 
den instrumentalitet som präglar skolbibliotek och övriga utbildningsbiblioteks verksamhet. Svensk 
biblioteksförening påtalar i sin tolkning av bibliotekslagen, att:

”[s]yftet är (…) att göra det tydligt att uppdraget är bredare än att stödja mer instrumentellt 
inriktad utbildningsverksamhet, individens strävan efter fördjupning och personlig utveckling 
bör också vara centralt i bibliotekens arbete”.4

Detta hänger samman med de explicita prioriteringar som folkbiblioteken har att göra och som 
preciseras i paragraferna 4, 5 och 6. I de två första anges ett antal prioriterade grupper, som i och 
för sig ryms inom ändamålsparagrafens ”alla”, men som lyfts fram av de skälet att de i förhållande 
till kunskapsinhämtning, kultur och språkutveckling riskerar att åsidosättas när en majoritetstolking 
görs av begreppet ”alla”. § 4 anger personer med funktionsvariationer, där biblioteken har att erbjuda 
”litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information” utifrån individens olika förut
sättningar och behov. §5 anger särskild prioritet åt de nationella minoriteterna och personer med 
annat modersmål än svenska. Detta ska tillgodoses bland annat genom att erbjuda litteratur på (1) 
de nationella minoritetsspråken, (2) andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska 
samt (3) lättläst svenska.5

Hur dessa prioriteringar görs ute i biblioteken kan variera, men lagtexten lägger fokus på litteratur, det 
vill säga bestånd och tillgänglighet. Att den anger ett öppnande ”bland annat”, ger också utrymme 
för en anpassning till användarnas behov och lokala förhållanden, inte minst när det gäller tillgäng
liggörande av litteratur på olika språk som talas i en viss kommun. Alla bibliotek behöver alltså inte 
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ha ”allt”. Prioriteringen av personer med funktionsvariationer samt de nationella minoriteterna och 
urfolket samer är angiven i relation till olika typer av grundläggande rättigheter och lagstiftning som 
bibliotekslagen knyter an till. Där finns således tydliga allmänna regelverk och riktlinjer för biblioteken 
att förhålla sig till. 

Den del i bibliotekslagen som explicit riktas till folkbiblioteken utgörs av paragraferna 6–9. Medan 
paragraf 9 anger en grundläggande avgiftsfrihet i bruket av folkbiblioteken lägger de övriga fokus på 
vilka verksamheter och inriktningar som folkbiblioteken har att förhålla sig till i arbetet med att uppfylla 
ändamålsparagrafen. Paragraf 6 anger att folkbiblioteken ”ska vara tillgängliga för alla” och ”anpas
sade efter användarnas behov”. Dessa skrivningar ger utrymme för en betydande lokalanpassning av 
bibliotekens verksamheter. Anpassningen efter användarnas behov relaterar, som senare kommer att 
diskuteras, i hög grad till bibliotekets legitimitet. Det ska inte ses som att biblioteken inte ska söka nya 
användargrupper, men ”[r]egeringen framhåller i propositionen att det är av stor vikt att biblioteken 
hämtar in och beaktar de önskemål och synpunkter som biblioteksanvändarna har på verksamheten”. 
Folkbiblioteken ska inte vara för folket, utan av och med folket. Vidare i samma paragraf anges att 
utbud av medier, beståndet, och andra verksamheter som program och utställnings och skapande
verksamheter ska präglas av kombinationen ”allsidighet och kvalitet”. Formuleringen har varit, och är, 
en källa till diskussion och tolkning. Johan Hirschfeldt skriver så här om den i sitt bidrag till antologin 
Den femte statsmakten: bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering:

”Innebörden av bestämmelsen är att folkbibliotekens utbud ska vara allsidigt sammansatt. 
Begreppet kvalitet innebär bland annat att folkbiblioteken ska göra ett aktivt urval baserat 
på kvalitetskriterier när de planerar inköp, upphandlar tjänster eller genomför gallring av 
bestånden.”6

Frågan om huruvida biblioteken ska vara explicit neutrala för att inte kunna styras av politiska eller 
religiösa påtryckningar menar Hirschfelt redan finns inbegripet i kravet på allsidighet: ”[e]n förut
sättning för att utbudet ska kunna anses präglat av allsidighet och kvalitet är att biblioteken tar 
avstånd från inskränkningar i utbudet på sådana grunder”.7 Bibliotekariernas professionella integritet 
upprätthålls alltså genom att lagen inte tillåter exempelvis ledningen i en kommun att påverka verk
samhetens innehåll. 

Paragraf 7 består av två delar. Dels anger den att folkbiblioteken ska arbeta läsfrämjande, dels ska 
de bidra till att öka förmågan att hantera olika typer av informationsteknik för ”kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i kulturlivet”.8 Det är alltså inte all typ av digital användning som folkbibliote
ken ska arbeta med. I första hand gäller det bruk av digitala verktyg som ligger i linje med det som 
idag kallas medie och informationskunnighet (MIK), där fokus läggs på förmåga att söka, tillägna 
sig och förhålla sig källkritiskt till digitalt material och digitalt remedierad och utgiven litteratur.9 De 
båda delarna i lagparagrafen knyts i folkbiblioteken samman genom exempelvis tillgängliggörandet 
av eböcker och eljudböcker samt tillgängliggörandet av digitalt publicerad samhällsinformation.

Folkbiblioteken ska vidare i lagens 8:e paragraf prioritera sitt läsfrämjandearbete gentemot barn 
och ungdomar. Dels handlar det om att bidra till att främja språkutveckling vilket lägger fokus på 
de allra minsta barnen och barn med funktionsvariationer, dels stimulera till läsning, något som 
täcker in majoriteten av skolbarn och tonåringar. Här blir det viktigt att göra en distinktion gente
mot skolbibliotekens uppdrag, vilket på många sätt tangerar folkbibliotekens läsfrämjande uppgift. 
Folkbibliotekens uppdrag ligger inte inom den formella utbildningsstrukturen. Det läsfrämjande som 
här avses är alltså i första hand fritidsläsandet, läsning av lust och eget intresse, något som nyligen 
diskuterats djupgående både i läsdelegationens slutbetänkande och, utifrån barnens perspektiv, i 
en studie av Åse Hedemark publicerad av Svensk biblioteksförening10. 

För att folkbiblioteken ska kunna genomföra sitt breda uppdrag på ett sätt som ger alla tillgång till 
biblioteksväsendets samlade resurser anger bibliotekslagens 14:e och 15:e paragraf att samverkan 
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inom det allmänna biblioteksväsendet ska ske. De offentligt finansierade biblioteken skrivs här fram 
”som en i grunden gemensam resurs”.11 Det anges dock inte i vilka former sådan samverkan ska 
genomföras och skrivningen begränsas i princip till tillgängliggörandet av litteratur och medier. När 
det gäller folkbibliotekens samlade verksamhet, som utöver den rena förmedlingen av medier också 
inkluderar bland annat programverksamhet och utställningsverksamhet finns ingen lagstadgad 
grund för samverkan, men här finns en stark tradition av nära samverkan med lokala aktörer också 
utanför biblioteken. 

Bibliotekslagen är ett grunddokument som ytterst formulerar samhällets behov av biblioteksverk
samhet. Det är dock inte bara det som sägs som spelar roll, utan också det som inte sägs. En fråga 
som inte berörs är den grundkompetens som behöver finnas på landets folkbibliotek för att biblio
tekslagens angivelser ska kunna uppfyllas på ett tillräckligt sätt. Det kommunala självstyret hindrar 
bibliotekslagen från att ange detta. I kulturutskottets betänkande från 2013 rörande bibliotekslagen 
sägs istället, att 

”[s]ammantaget uppställer den föreslagna bibliotekslagen krav på folkbiblioteken som 
knappast kan uppfyllas utan personal med relevant utbildning. Att folkbibliotek bemannas av 
personal med adekvat kompetens får därför anses vara en förutsättning för att lagens krav 
ska upprätthållas.”12 

Begreppen ”relevant utbildning” och ”adekvat kompetens” definieras dock inte heller här. Hur en 
folkbibliotekaries grundkompetens bör se ut är därför en fråga för diskussion. Utgångspunkten 
tas dock normalt i en professionsförberedande utbildning i biblioteks och informationsvetenskap. 
Detta gäller också internationellt. Bristen på en definierad och lagstadgad grundkompetens är dock 
inte oproblematisk och måste idag ställas i ljuset av en konstaterad brist på bibliotekarier med just 
biblioteks och informationsvetenskaplig utbildningsgrund både rent numerärt och i termer av social 
spridning och språklig kompetens bland de som examineras.13 



3. Kunskapsläge
I detta avsnitt redovisas några av de aktuella initiativ på statlig och regional nivå som påverkar 
folkbibliotekens arbete idag samt ett antal relevanta och aktuella studier och utredningar som gjorts 
rörande folkbibliotekens verksamhet från såväl myndigheter som akademiska institutioner, några 
med fokus på folkbibliotekens villkor i allmänhet, de flesta med fokus på glesbygdsbibliotek. Det 
ska sägas direkt att vetenskapliga arbeten som specifikt rör glesbygdsbibliotek är relativt sparsamt 
förekommande såväl i Sverige som internationellt. Däremot förekommer ibland passager som rela
terar till glesbygdsbibliotekens villkor i studier och utredningar med bredare perspektiv och flera av 
de statliga initiativ som idag präglar bibliotekens verksamhet, som exempelvis Stärkta bibliotek, har 
en särskild betydelse för glesbygdskommunernas biblioteksverksamheter. 

3.1 Aktuella initiativ och utredningar

Under de senaste åren har ett antal utredningar och rapporter med relevans för folkbibliotekens 
verksamheter publicerats. Statliga initiativ som Stärkta bibliotek och utarbetandet av ett förslag till 
en nationell biblioteksstrategi är dessutom av en sådan omfattning, såväl ekonomiskt som intellek
tuellt, att det är rimligt att hävda att de svenska biblioteken idag befinner sig i en historiskt unik 
situation. Aldrig tidigare har deras villkor varit föremål för en mer genomgripande analys parad med 
riktade politiska och ekonomiska satsningar som nu. Detta innebär inte bara att denna rapports 
empiriska delar måste ställas i relation till dessa initiativ, utan också att det finns skäl att kort kom
mentera dem särskilt jämte att ge en bild av den aktuella biblioteks och informationsvetenskapliga 
forskning som under de senaste åren publicerats, både i Sverige och internationellt, med bärighet 
just på glesbygdens biblioteksverksamheter. 

3.1.1 Nationell biblioteksstrategi
I mars 2019 överlämnades till kulturdepartementet det förslag till nationell biblioteksstrategi som 
blev resultatet av ett flerårigt arbete med diskussioner och förankring i hela bibliotekssektorn.14 
Bland annat publicerades under processen ett tiotal rapporter med fokus på olika aspekter av biblio
tekens verksamheter och några av dem är särskilt relevanta att lyfta fram här. 

I sin rika kunskapsöversikt Skolbibliotekets roll för elevers lärande pekar Cecilia Gärdén på en rad 
mycket viktiga frågor.15 Efter en genomgång av över 100 studier om skolbibliotekens funktion, roll 
och betydelse ansluter hon sig till den centrala frågan hur mycket kunskap som ska behöva visas 
upp innan kommunerna tar sitt lagstadgade skolbiblioteksansvar på allvar. Rapporten visar, att 
det bara är 37 procent av Sveriges cirka 1,4 miljoner skolelever som har tillgång till bemannade 
skolbibliotek och i 86 kommuner saknas ännu skolbibliotek med minst 20 timmars avsatt beman
ning per vecka.16 Hur kommunerna löser skolbibliblioteksfrågan skiftar dessutom. I många, framförallt 
mindre kommuner, får folkbibliotekens prioriteringar ersätta skolbibliotekens, i en del fall inom 
ramen för integrerade bibliotek, i vissa fall genom att till exempel biblioteksbussar parkeras utanför 
kommunens skolenheter. Detta påverkar bibliotekets förmåga att bidra till skolans pedagogiska 
uppgifter. Gärdén kommenterar:

”Ett resultat av genomgången som inte diskuterats särskilt mycket tidigare är att en 
konsekvens av att skolor inte har egna skolbibliotek utan utgår ifrån andra bibliotekslösningar, 
kan vara att biblioteket reduceras till att endast handla om läsfrämjande, och inte alls om 
informationskompetens.”17

Folkbibliotekarierna utför då alltså sitt arbete som just folkbibliotekarier och inte som skolbiblioteka
rier. 

10/68
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Biblioteket i skyn är en rapport som sammanfattar dagsläget och föreslår en radikal nationell sats
ning på bibliotekens digitala infrastruktur. För folkbiblioteken är den kanske mest intressanta delen 
den som rör frågor om eböcker och ljudböcker18. Med strategins strävan att skapa förutsättning
ar för jämlik tillgång till biblioteksservice i hela landet föreslår rapporten en nationell plattform för 
eböcker och ljudböcker, som kan anpassas lokalt. Perspektivet i rapporten är dock inte oproble
matiskt ur ett glesbygdsperspektiv, då förhållandet till den digitala lästekniken framställs i termer av 
institutionell ”mognad”, där mindre kommunala bibliotek framställs som omogna på ett sätt som får 
konsekvenser utöver enbart frågor som rör eböcker och digitalisering.19 

Rapporten Migration och språklig mångfald: bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället konstate
rar allvarliga brister i folkbiblioteken när det gäller att bistå det omgivande samhället med långsiktig 
strategisk litteratur och medieutveckling vid etablerandet av nya språk i den lokala miljön.20 Detta 
trots att ett stort antal goda exempel lyfts fram – samtliga beroende av begränsade projektmedel 
både vad avser direkt finansiering och tidstilldelning. Framförallt tre brister synliggörs i rapporten; 
(1) trots att folkbibliotekens betydelse för samhällets förmåga att integrera och stärka mångspråks
arbete på lokal nivå är väl känd inkluderas de sällan i kommuners och regioners allmänna integra
tionsstrategier; (2) bibliotekariernas språkliga kompetens är på många håll gravt eftersatt i förhål
lande till behovet. På många platser görs goda tillfälliga lösningar för att få bukt med detta, men 
långsiktigt är det ett allvarligt problem för bibliotekens del i samhällets integrationsarbete; (3) det 
saknas i mångt och mycket former för strategiskt stöd på statlig och kommunal nivå för beståndsut
veckling på minoritetsspråk, vilket är något som kräver särskild kompetens och samordning. Mindre 
kommuner kan till exempel inte förväntas ta ett eget ansvar för beståndsutveckling på de språk som 
för tillfället finns i kommunen men som kanske är borta inom bara något år på grund av förändrade 
migrationsströmmar eller migrationspolitik. Också här konstaterar rapporten att insatser görs, men 
att de ofta är av parerande istället för strategisk karaktär. Rapportens slutrekommendation, som 
också finner sin väg in i Demokratins skattkammare, lyfter fram behovet av en tydligare ”[n]ationell 
samordning av medieförsörjningen för en språklig mångfald inklusive nationella minoritetsspråk”.21

De nationella minoriteterna har genom sin framskjutna plats i bibliotekslagen varit föremål för ett 
flertal undersökningar under de senaste åren, både inom och utanför ramen för den nationella bib
lioteksstrategin. Strategins rapport Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: en lägesbe-
skrivning ger en viktig fingervisning om hur biblioteken lever upp till lagens prioriteringar.22 Folkbib
liotekens arbete med, och synliggörande av, de nationella minoriteterna anses ofta som viktigt ute 
i verksamheterna men varierar kraftigt över landet, något som konstaterats också i andra samman
hang.23 Biblioteksstrategins rapport visar att den kanske viktigaste faktorn kan tillskrivas närhet och 
förekomst av olika minoritetsgrupper lokalt och regionalt samt status som förvaltningsområde:

”[N]är en kommun ansluter sig och bildar ett förvaltningsområde ger det en positiv skjuts 
även för biblioteket. De bibliotek som finns i en förvaltningskommun har mer verksamhet 
och fler aktiviteter för och/eller med nationella minoriteter jämfört med de som inte tillhör en 
förvaltningskommun”.24

Rapporten för fram tre övergripande rekommendationer. Den första rör synliggörande oavsett efter
frågan. Bibliotekens arbete måste inte enbart rikta sig till en lokalt förekommande minoritetsgrupp 
– lika viktigt är att informera majoritetssamhället om de nationella minoriteternas kultur och levnads
villkor i Sverige och i världen. Den andra rör samverkan kring medier och aktiviteter. Detta görs inte 
nödvändigtvis genom den centraliserade samordningsmodell som föreslogs i rapporten Migration 
och språklig mångfald. Snarare åsyftas här en lokal samverkan såväl mellan biblioteken, till exempel 
via regionbiblioteken, som med aktörer utanför biblioteken via olika samrådsformer med kommun, 
studieförbund och skolan. Den tredje rekommendationen anger barnen som högprioriterade. Att nå 
barn och deras föräldrar framställs som centralt för språklig och kulturell revitalisering. 

Förslaget till nationell biblioteksstrategi kommer att få djupgående följder för det svenska biblio
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teksväsendet. Det har förankrats genom en öppen och participatorisk modell som engagerat stora 
delar av bibliotekssverige. De studier som genomförts under arbetets gång har fått stort genom
slag i det slutliga förslaget. I Demokratins skattkammare omskrivs till exempel just de nationella 
minoriteterna tydligt och i linje med de förslag och rekommendationer som formuleras i rapporten 
Biblioteken och de nationella minoritetsspråken. Intressant och viktigt att notera är att det retoriskt 
formuleras som ”de nationella minoriteterna och urfolket samerna”.25 I förhållande till denna studie 
är detta särskilt motiverat, då en majoritet av de kommuner som utgör underlaget för den empiriska 
studien ligger i norra Sverige och till största del inom Sápmis gränser. Inte alla deltagande kommuner 
har en samisk minoritet och ju längre söder ut desto färre blir de, men tillräckligt många för att det 
ska vara motiverat att lyssna också till just samerna i relation till de prioriteringar folkbiblioteken gör 
i kommunerna inom de norra biblioteksregionerna. Övriga nationella minoritetsgrupper förekommer 
synnerligen sparsamt. Det finns därför skäl att dröja något vid de villkor som Sametinget skrivit fram 
rörande villkoren för samisk biblioteksverksamhet.

3.1.2 Urfolket samernas bibliotekssituation 
Centralpunkt för samisk biblioteksverksamhet i Sverige är Samernas bibliotek som ligger samlokali
serat med Ájttes bibliotek vid Svenskt fjäll och samemuseum i Jokkmokk. Samernas bibliotek är ett 
specialbibliotek som samlar all litteratur på de samiska språken och om samisk kultur och samiska 
förhållanden. Det är också ett depåbibliotek där folkbibliotek i hela landet har möjlighet att låna 
material, liksom sameskolstyrelsen och sameföreningar. 

Regeringen gav hösten 2017 Sametinget i uppdrag att utvärdera och analysera sin biblioteks
verksamhet och lämna förslag på hur den ska kunna utvecklas. Uppdraget resulterade i rapporten 
Samernas bibliotek – en dold resurs, som i många stycken bekräftar de behov som uttrycks i 
biblioteksstrategins minoritetsrapport, men som också ger en bild av de särskilda förutsättningar som 
gäller för samerna som urfolk, med hänseende på mediesituation, språklig revitalisering, samisk 
bibliotekariekompetens och allmän biblioteksverksamhet.26 Rapporten visar att Samernas bibliotek 
är underutnyttjat, såväl inom majoritetssamhället som bland samerna själva. En viktig orsak till det 
senare är en kombination av en mycket begränsad svensk litteraturutgivning på de samiska språken 
samt att hela 76 procent av de samer som tillfrågats i undersökningen inte läser samisk litteratur 
för att de inte kan samiska.27 Bristen på litteratur och samisk biblioteksverksamhet sägs också 
försvåra möjligheten för folkbiblioteken att leva upp till bibliotekslagens krav att prioritera samisk 
språkutveckling. Det konstateras också råda brist på utbildade bibliotekarier, inte minst i förvalt
ningskommuner, som talar samiska och/eller har särskild kunskap om urfolksarbete i linje med vad 
som förordas inom till exempel IFLA:s Indigenous Matters Section28 och International Indigenous 
Librarians’ Forum (IILF)29.

Förutom behovet av en satsning på urfolkskompetens hos bibliotekarier lyfts ytterligare sex områden 
fram som viktiga att satsa på och åtgärda: 

• Översyn av lagen avseende skolbibliotek för sameskolans elever samt elever vid samisk 
integrering.

• Samiska bok och kulturbussar som kan föra ut bibliotekens verksamhet till de mest glesbe
folkade delarna av Sápmi.

• En översyn och revidering av den nationella standarden för märkning av samiska böcker, för 
underlättande av bibliotekens inköp.

• Nya samverkansformer med regionbiblioteken inom Sápmis område.

• En möjlig översyn av bibliotekslagen för att tydliggöra Samernas biblioteks roll som urfolks
bibliotek.
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Det ligger utanför gränsdragningen för den här undersökningen att ta ställning till dessa förslag, 
men Sametingets rapport skapar en viktig ingång till helhetsförståelsen av glesbygdsbibliotekens 
villkor i de regioner som ligger inom Sápmis gränser. Då detta gäller fyra av de fem regioner som 
här utgör empiriskt underlag kommer det att finnas skäl att återknyta just till samernas ställning i 
bibliotekens verksamheter. 

3.1.3 Regionernas roll
Samverkan inom bibliotekssektorn skrivs fram i bibliotekslagen och i dess 11:e paragraf definieras 
den regionala biblioteksnivåns roll i arbetet med att ”främja samarbete, verksamhetsutveckling och 
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet”.30 Hur detta ska göras står dock 
osagt, men traditionellt har läns och regionbibliotek haft ansvar för till exempel mediesamverkan 
och kontinuerlig kompetensutveckling. I samband med att den så kallade Kultursamverkansmo
dellen infördes 2011 har den regionala biblioteksnivån tillskrivits en mer strategisk funktion som 
en del i den decentraliserade svenska samhällsmodellen.31 I januari 2019 publicerade Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) en rapport med syfte att belysa regionbibliotekens funktion och roll 
i förhållande till de kommunala biblioteken i ljuset av ett nu etablerat arbete inom ramen för Kultur
samverkansmodellen.32 Rapporten pekar bland annat på regionbibliotekens betydelse för gles
bygdskommunernas och de små kommunernas verksamhet. Det är framförallt tre arbetssätt som 
lyfts fram som centrala för den regionala biblioteksverksamheten idag; Nätverk, kompetens och 
metodutveckling samt samverkan kring medieförsörjning.

Utvecklandet och upprätthållandet av olika typer av nätverk är viktiga ur en rad aspekter. På 
chefsnivå samlas kompetens kring ekonomi och kommunalt ledarskap. Genom nätverken sker en 
”funktionell samverkan”33 som säkrar att de regionala insatserna motsvarar bibliotekens faktiska 
behov och önskemål. Nätverksmetoden kan också innebära att stödja mellankommunala nätverk 
kring vissa funktioner, som läsfrämjande, digital delaktighet eller biblioteksbussverksamhet. Den 
regionala biblioteksverksamheten har en lång erfarenhet av att erbjuda en bred kompetensutveckling 
för bibliotekarier. Den bidrar också till en kontinuerlig metodutveckling genom stöd till projekt som 
undersöker nya arbetsformer inom etablerade verksamheter. Exempel på sådant skulle kunna vara 
biblioterapi som en utveckling och specialisering av arbetet med läsfrämjandet. Samverkan kring 
medieförsörjning beskrivs i rapporten som allt viktigare med ett mer diversifierat medieutbud. Detta 
arbete bidrar direkt till en högre grad av likvärdighet mellan folkbibliotekens möjligheter att agera 
utefter användarnas behov, oavsett om detta sker till exempel genom gemensam katalogtjänst eller 
samordnad upphandling av etjänster. 

På olika sätt framställs dessa tre huvudsakliga verksamhetsområden som särskilt viktiga för gles
bygdskommuner med begränsade resurser att hantera till exempel en fullgod, användaranpassad 
medieförsörjning eller att erbjuda kompetensutveckling av personalen på egen hand. En central 
slutsats blir därför, att:

”[e]n avgörande framgångsfaktor är att den regionala biblioteksverksamheten har god 
kunskap och överblick över biblioteksverksamheten i var och en av länets kommuner och 
om vilka varierande utvecklingsbehov som finns. Den regionala biblioteksverksamhetens 
medverkan i olika nätverk och arbetsgrupper tycks mer än något annat bidra till att ge en 
sådan kunskap och överblick. Denna kunskap möjliggör effektivare insatser och gör det 
enklare att tillgodose kommunernas behov”.34

SKL:s rapport bör ses i ljuset av det vid dess tillkomst parallellt pågående arbetet med den nationella 
biblioteksstrategin. Just när det gäller den regionala biblioteksverksamheten syns olika förhållnings
sätt. Båda lyfter fram regionbibliotekens stödjande funktion, men skillnaderna är också tydliga; 
strategin trycker på vikten av likvärdighet mellan regioner och kommuner35, medan SKLrapporten 
öppnar för att ”det uppstår skillnader därför att några kommuner eller landsting/regioner går före 
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eller utvecklas snabbare än andra. Man måste också acceptera skillnader som uppstår därför att 
lokala och regionala förhållanden varierar (…)”.36 Regionbiblioteken tilldelas samma funktion, men 
med olika övergripande syften; antingen att bistå en nationell likvärdighet i medieförsörjning och 
service över hela landet, eller att stärka och balansera en stark kommunal självstyrelse. Vilket av 
dessa synsätt som föredras och tillämpas påverkar glesbygdsbibliotekens praktiska villkor. 

3.1.4 Pågående nationella satsningar
Folkbiblioteken har under andra halvan av 2010talet inte bara varit föremål för politiskt intresse 
i form av flera viktiga utredningar och det övergripande arbetet med att ta fram en nationell bib
lioteksstrategi. Det är också en period när flera nationella initiativ som placerat folkbibliotekens 
verksamhet i centrum sjösatts på ett, sett sammantaget, omfattande sätt. Här ska bara nämnas tre 
som påverkat (och idag påverkar) arbetet i hela landet.

Stärkta bibliotek är den kanske största enskilda politiska satsningen som gjorts på de svenska 
folkbiblioteken37. Under 2018–2020 delas årligen 225 miljoner kronor ut till kommunerna för att 
öka utbud och tillgänglighet för biblioteken. Stödet ges i projektform i enlighet med Förordning om 
statsbidrag till folkbibliotek och kommunerna har en hög grad av frihet att välja vad de vill satsa 
på38. En första delrapport publicerades i mars 2019.39 Ansökningar kom under 2018 från samman
lagt 94 procent av landets kommuner och i den första ansökningsomgången delades medel ut till 
272 kommuner till en sammanlagd omfattning av 220 miljoner kronor. Delrapporten bygger inte 
på resultatredovsiningar från kommunerna, utan på Kulturrådets erfarenheter från tilldelningen och 
fördelningen av medel. Den delar därför, i åskådliggörande syfte, in de inkomna ansökningarna i tio 
huvudkategorier: 

• Biblioteket i samhället, 

• Biblioteksrummet,

• Breddad kompetens,

• Digitala satsningar,

• Läsfrämjande,

• Meröppet,

• Nationella satsningar,

• Satsningar för unga,

• Språkutveckling,

• Uppsökande verksamhet.

Även om samtliga kategorier framställs som gemensamma angelägenheter lyfts särskilt en kategori, 
meröppet, som framträdande i glesbygdskommunernas ansökningar: ”[m]ånga folkbibliotek, särskilt 
i mindre kommuner, vill ge invånarna tillträde till biblioteksrummet utanför ordinarie öppettider, så 
kallat meröppet. För att införa meröppet kan det krävas förstudier, omgestaltning av biblioteksrummet, 
självbetjäningsteknik och utvidgad lokal samverkan.”40

Även kompetensfrågan påtalas som särskilt uppseendeväckande, då medel söks från många 
kommuner för både mer personal och breddad kompetens, inte minst i samarbete med nationella 
satsningar som kompetensutvecklingssatsningen Digitalt först med användaren i centrum. Kultur
rådets delrapport konkluderar: 

”Ansökningar från 272 kommuner visar på stora skillnader i kommuner vad gäller förutsättningar och 
resurser för folkbiblioteksverksamheten. Vissa folkbibliotek är väldigt slitna och har en otillfredsställande 
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personalsituation. Oavsett förutsättningar och resurser framträder genom Stärkta bibliotek en orubblig 
tro på folkbibliotekens relevans, utvecklingspotential, och möjlighet att göra skillnad i samhället”.41

Satsningen Digitalt först med användaren i centrum är den som jämte Stärkta bibliotek tydligast 
manifesterar det nuvarande politiska intresset för folkbibliotekens verksamhet och potential.42 I 
december 2017 gav regeringen Kungliga biblioteket i uppdrag att under perioden 2018–2020 
samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens 
och utvecklingsnoder, vilket i sin tur ska leda till att dessa ”samordnar en utbildning av landets 
folkbibliotekarier för en digital kompetenshöjning”.43 Digitalt först lämnade sin första delredovisning 
i oktober 2018 och engagerade då drygt 4 800 anställda, och 1 120 verksamheter – det vill säga i 
stort sett hela den svenska folkbibliotekssektorn.44 

Ett antal folkbibliotek, också i ökande omfattning glesbygdsbibliotek, är engagerade i det så kallade 
Digidel-nätverket, skapat genom en statlig satsning på ökad digital delaktighet 2013.45 Nätverket 
är informellt och arbetar med etablerandet av så kallade digidelcentran. Under 2018 etablerades 
en mindre variant av sådana, eRUM, i några av Västerbottens glesbygdskommuner genom att digi
tala servicecentran öppnades i Åsele, Lycksele, Tärnaby och Storuman. Här prioriterar biblioteken 
hjälp med bland annat frågor om myndigheters etjänster, bankID och bankfrågor på både datorer 
och mobila enheter. 

Båda dessa satsningar på bibliotekens digitala service är viktiga för att möjliggöra uppfyllandet 
av bibliotekslagens sjunde paragraf som ålägger folkbiblioteken, att ”verka för att öka kunskapen 
om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturli
vet”46. De ligger dessutom i linje med de behov som formuleras av biblioteken själva i ansökningarna 
till Stärkta bibliotek samt de prioriteringar som görs i den nationella biblioteksstrategin gällande 
stärkande av nationella digitala bibliotekstjänster.47

3.2 Akademiska studier 

Glesbygdsbibliotek är relativt sällan explicit föremål för den biblioteks och informationsvetenskapliga 
forskningen, även om tecken finns på ett ökat intresse internationellt. Orsakerna till detta är flera, vikti
gast kanske att glesbygd i sig självt är ett relativt begrepp, vilket vi återkommer till mer i kapitel 4, samt 
att de flesta av de företeelser i folkbibliotekens verksamheter som är intressanta att studera är gemen
samma för alla bibliotek och själva glesbygdsproblematiken blir då främst en fråga om geografi, volym 
och närhet till användare och kommunala beslutsfattare. I den följande redovisningen kommer därför 
ett snävt urval aktuell och relevant biblioteksforskning att redovisas. Urvalet baseras på i grunden två 
kriterier; (1) studier som tar ett brett grepp och diskuterar folkbibliotekens villkor med direkt eller indi
rekt betydelse för just glesbygdens biblioteksverksamheter samt (2) studier som diskuterar enskilda 
verksamheter och problem som är erkänt relevanta för glesbygdsbiblioteken. Internationella studier 
bör naturligtvis läsas med reservation för de skillnader som föreligger just i definitioner av glesbygd 
(glesbygd i exempelvis England är annorlunda än i Australien eller mellersta USA) samt nationella och 
regionala traditioner och förvaltningssystem. De studier som i Sverige arbetar med glesbygdsbibliote
kens problem är i första hand studentuppsatser på master och kandidatnivå, som skrivits inom ramen 
för landets biblioteks och informationsvetenskapliga utbildningsprogram. Den relevanta professionella 
svenska forskningen rör i första hand just sådan som tar sig an generella problem, men som ändå i 
flera fall blir intressanta att ta upp just i relation till glesbygdsbibliotekens villkor. 

3.2.1 Forskning om glesbygdsbibliotek i bred bemärkelse
Det ökade vetenskapliga intresset för glesbygdsbibliotekens villkor idag är kanske mest synligt i 
USA. Flera projekt och studier har publicerats relativt nyligen, som satt villkoren för de amerikanska 
glesbygdsbiblioteken i centrum. 
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American Library Association (ALA) publicerade sommaren 2017 en rapport med titeln Rural libra-
ries in the United States: recent strides, future possibilities, and meeting communities needs.48 
Här konstateras att glesbygdsbiblioteken måste ses som kritiska resurser i skapandet av nödvän
dig tillgång till digital teknik, såväl i form av medier som samhällsservice, men att problemen består 
i underbemanning, knappa resurser, otillräckliga lokaler samt svårigheter att motivera verksamhe
terna inför lokala beslutsfattare. Problemen påvisas öka ju längre bort från tätorter biblioteken är 
placerade och då en närhetsprincip är synlig blir sålunda också just den angivna servicen viktigare 
att upprätthålla just här.

Brian Real, som ansvarade för ALArapporten och som till vardags är verksam som bibliotekarie 
och lärare vid University of Maryland, utvecklade 2018 arbetet med översikten i en läsvärd antologi, 
Rural and small public libraries: challenges and opportunities, där fördjupningar och perspektiv 
som inte rymdes i ALArapporten kunde ges utrymme.49 Här finns bidrag om politiska dimensioner 
på folkbiblioteksverksamheter på små orter, relationsformer mellan bibliotek och lokalt näringsliv, 
kombinationen bibliotek/arkiv, och glesbygdsbibliotekens verksamhet från ett urfolksperspektiv. 
Sammantaget utgör antologin en rik källa till kunskap om processer som är till stora delar specifika 
just för glesbygdsbibliotek. Bland de som bidrar till antologin finns Bharat Mehra och hans kolleger 
vid University of Tennessee, Knoxville. Mehra är kanske mest känd för sin forskning om folkbibliotek 
och mångfaldsfrågor, men har också vid sitt lärosäte skapat en masterutbildning i biblioteks och 
informationsvetenskap som speciellt inriktar sig på verksamheter vid glesbygdsbibliotek. 

Vid University of North Texas har glesbygdsbibliotek varit föremål för ett mer systematiskt intresse 
genom ett flerårigt projekt, Promoting & Enhancing the Advancement of Rural Libraries (PEARL), 
vars resultat samlats i Yunfei Du:s bok Small libraries, big impact: how to better serve your com-
munity in the digital age, som utkom 2016.50 Projektet fokuserade på begrepp (hur definieras till 
exempel mångfald lokalt?) och metoder för glesbygdsbibliotekens verksamhetsutveckling inom en 
rad områden, som uppsökande verksamhet, digitalisering och samhällsservice, mångfaldsfrågor, 
entreprenörskap och styrning. Utgångspunkten formuleras som att det är nödvändigt att förstå 
villkoren för glesbygdens folkbibliotek i fråga om resurser, samverkansformer och kompetens, i 
kombination med den lokala befolkningsstrukturen – användarna. Boken lyfter tydligt fram just ett 
användarperspektiv som nödvändigt för att definiera den egna verksamheten. Närheten mellan 
bibliotekarier och användare som grund för pragmatiska lösningar visas på som särskilt central. 

En Open Accesspublicerad amerikansk doktorsavhandling av Karen Miller lades 2018 fram vid 
University of South Carolina, med fokus på amerikanska glesbygdsbibliotek och deras möjligheter 
att skapa utrymme för ett starkt lokalt engagemang i syfte att överbrygga socioekonomiska skillnader, 
framförallt bland barn.51 Några av slutsatserna återspeglar PEARLprojektets resultat genom att 
identifiera lokalkännedom och skapandet av verksamheter som blir synliga i ekonomiska termer 
som centrala i en socioekonomisk struktur som kanske inte i första hand ser till lokala förhållanden, 
utan verkar i en mer centralistisk riktning. 

En lite äldre, men intressant studie om de förändrade villkoren för glesbygdsbiblioteken i USA 
publicerades i Open Accesstidskriften Public Library Quarterly 2009 av forskare från University of 
Pennsylvania.52 Den belägger genom jämförande enkätstudier genomförda 2000–2007 en tydlig 
förändring av glesbygdsbibliotekariers syn på sin yrkesroll som mer service än beståndsbaserad 
som en följd av den teknologiska utvecklingen. De upplever bibliotekens roll i lokalsamhället som 
komplex och möjligen minskande, även när satsningar görs på marknadsföring; något som delvis 
beskrivs bero på svårigheter att motivera verksamhetens roll i lokal ekonomisk utveckling. Studien 
lyfter också fram kompetensproblemens betydelse, då få verksamma i de drygt 400 undersökta 
biblioteken kunde visa upp en fullgjord masterexamen i biblioteks och informationsvetenskap. 

Som ett litet sidospår i den amerikanska litteraturen kan nämnas två läsvärda böcker; den ena 
en antologi om akademiska institutioner och bibliotek placerade i glesbygdsområden53 och den 
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andra en studie om etablerandet av folkbibliotek på den amerikanska landsbygden under perioden 
1876–1956, skriven av bibliotekshistorikern Wayne Wiegand54.

Bland de svenska studier som kommit under senare år och som behandlar folkbibliotekens arbetssätt 
och villkor och som därmed också är intressanta ur ett glesbygdsperspektiv är det kanske främst 
tre som är värda att lyfta fram här. Katarina Michniks sammanläggningsavhandling vid Biblioteks
högskolan i Borås, Samhällets Allt-i-allo? Om folkbibliotekets sociala legitimitet, visar på att nyda
ningar inom folkbibliotekens verksamheter, till exempel vad gäller digitaliserade tjänster och verktyg 
bör införas på ett sätt som känns igen av såväl användare som lokala beslutsfattare, då båda dessa 
grupper ofta tenderar att ha en relativt traditionell bild av biblioteken som bokcentrerade och läs
främjande.55 Införs nyheter på ett sätt som inte anses motsvara denna kärnverksamhet kan de verka 
främmande och detta kan påverka bibliotekets legitimitet i lokalsamhället. Ligger nya verktyg och 
tjänsteformer nära den upplevda kärnverksamheten behålls och till och med stärks legitimiteten för 
biblioteken. Anpassningen till nya digitala lösningar kan alltså inte göras villkorslöst. 

Vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet publicerades 2018 en studie av Johanna 
Rivano Eckerdal och Hanna Carlsson om betydelsen av styrdokument för aktörer i och kring de 
lokala folkbiblioteken.56 Studien är finansierad av Region Skåne och omfattar empiriskt flera mindre 
skånska kommuner. Studien visar hur folkbibliotekarier, med stöd av tjänstepersoner och politiker, 
dagligen navigerar mellan den nationella och lokala nivån i sitt lagformulerade demokratifrämjande 
uppdrag. Den visar också styrdokumentens roll när konflikter mellan lagens prioriteringar uppstår, 
till exempel mellan fokus på barn och unga och utveckling av mångspråkig verksamhet. Vid samma 
institution lade 2019 Lisa Olsson Dahlquist fram sin avhandling Folkbildning för delaktighet: en 
studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid.57 Hennes studie är en verksam
hetsnära analys av lärande och skapandepraktiker i tre olika bibliotek, som visar hur den klassiska 
folkbildningsidentiteten och tolkningar av bibliotekslagens skrivningar förnyas i ljuset av den digitala 
tekniken. Särskilt intressant är att Olsson Dahlquist för in ett rättighetsperspektiv i sin analys och 
att den tydligt visar på många av de skillnader i förutsättningar som finns mellan större, resursstarka 
stadsbibliotek och sådana som fungerar i mindre kommuner, med mer begränsade ekonomiska 
förutsättningar.

Vad gäller svenska studier i övrigt finns det några som mer direkt rör glesbygdens bibliotek, främst 
i form av studentuppsatser. Två av de som kommit under senare år och som är värda att nämna här 
är Katarina Grelssons studie om bibliotekens förutsättningar i glesbygdskommuner med Krokoms 
kommun som empiriskt exempel58 samt Emil Johanssons studie om synen på tillgänglighet hos bib
liotekarier och användare i glesbygd, med empiriskt exempel hämtat från Strömsunds bibliotek59.

3.2.2 Tematiskt inriktade studier
De studier som hittills nämnts har i en eller annan bemärkelse tagit ett helhetsgrepp om bibliotekens 
verksamheter och deras lokala betydelse. Det framgår där att de huvudsakliga problemen som rör 
verksamheternas förmåga att synliggöras och utvecklas till stor del kan kokas ner till kompetens 
och resurser, som de kanske två mest centrala områdena. Inte minst framträder deras betydelse 
när verksamheterna får krav på sig att definieras och legitimeras ekonomiskt. Problembilderna blir 
både tydligare och mer allmängiltiga ju närmare vi kommer glesbygdens bibliotek rent empiriskt. 
Samtidigt görs arbetet i biblioteken. Här kommer nu att ges några läsvärda exempel på biblioteks 
och informationsvetenskapliga studier som behandlar problem och verksamheter som på olika sätt 
berör och speglar just glesbygdsbibliotekens villkor. Framställningen blandar svenska och interna
tionella studier och landar på fyra områden; uppsökande verksamhet, arbete med nyanlända, frågan 
om meröppet samt arbete med minoritets och urfolksfrågor.

Studier som fokuserar på uppsökande verksamhet och alternativa serviceformer i glesbygdsbiblio
tek tar ofta utgångspunkt i socioekonomiska förhållanden och användarnas fysiska möjlighet att 
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använda biblioteken. Anne Goulding, från Wales men idag verksam vid Victoria University i Welling
ton, Nya Zeeland, är en av de internationellt mest namnkunniga biblioteksforskarna som har ägnat 
dessa frågor sin uppmärksamhet. I två brittiska studier från 2003 och 2004 undersöker hon med 
olika kolleger bland annat bibliotekariers syn på alternativa serviceformer ur ett socialt delaktighets
perspektiv, inte minst med inriktning på äldre. Slutsatsen i den ena studien är, att även om mobila 
enheter är mycket populära, så kräver tjänsteutbudet variation också i serviceformer, där framförallt 
bokdepåer i närbutiker, postkontor (om sådana finns) eller liknande lyfts fram som betydelsefulla, 
särskilt om det ges möjlighet att kombinera ett utbud av böcker och annan media med en grund
läggande tillgång till internettjänster och möjlighet att exempelvis göra egna bokreservationer 60. I den 
andra studien undersöks kostnadseffektiviteten i biblioteksbussar/biblioteksbilar som kör till små 
byar och enskilda bostäder i förhållande till andra lösningar, som filialbibliotek och depositioner i 
närbutiker. Slutsatsen visar att det absolut billigaste är att hämta låntagarna och köra dem till ett 
fast bibliotek. Detta skulle också kunna innebära ett socialt inkluderande mervärde, särskilt för äldre 
människor. Biblioteksbussarna ansågs dock vara så populära att en sådan förändring i praktiken 
skulle vara svår att genomföra.61 Också i en amerikansk studie som genomförts av Cynthia Hughes 
vid University of Wyoming i samarbete med bland annat The Association for Rural and Small Lib-
raries (ARSL)62 fokuseras glesbygdsbibliotekens varierade serviceutbud gentemot äldre låntagare 
genom en enkät besvarad av drygt 700 bibliotekarier över hela USA63. Studien lyfter fram biblio
tekens centrala roll som samlingspunkt i lokalsamhället och stryker särskilt under vikten av den 
personliga kontakten och närheten mellan bibliotekarierna och de äldre låntagarna i utformandet av 
verksamheter som passar deras behov. Just den personliga närheten, men också samverkan med 
föreningar och organisationer som finns på orten beskrivs som det kanske viktigaste i en ojämn 
kamp mot minskande resurser och vikande befolkningsunderlag. En rad goda exempel lyfts fram i 
studien.

De svenska folkbibliotekens arbete med att hantera tillströmningen av nyanlända i mitten av 
2010talet har uppmärksammats i många sammanhang – inte minst då det som gjorts i glesbygds
kommuner. Vid Bibliotekshögskolan i Borås har arbetet följts av forskare som Ola Pilerot, Jenny 
Lindberg och Frances Hultgren. Det som stått i centrum för uppmärksamheten har varit såväl 
flyktingars informationsbehov64, bibliotekens praktiska arbete vid mottagandet av nyanlända65 
samt nyanländas biblioteksvanor66. I framförallt de två sistnämnda studierna formuleras resultat av 
stor praktisk betydelse för glesbygdsbiblioteken. Båda bygger på ett digert material av intervjuer, 
enkäter och fokusgruppintervjuer från främst bibliotek i mellansverige. Studien om bibliotekens 
praktiska mottagande lyfter särskilt fram vikten av samordning och samverkan dels med myndig
heter och aktörer som lokalt ansvarar för mottagandet av flyktingar, dels med civilsamhället i övrigt 
för att integrera de nya verksamhetsformer som uppstått i och med det tryck de nyanlända ofta 
inneburit på biblioteken. Också det akuta behov av nya (språk)kompetenser som uppstått i biblio
tekens personal lyfts fram, då flera av de problem som upplevts har att göra med språkförbistring, 
möten mellan olika kulturella koder och känslomässiga påfrestningar bland personalen. Studien om 
de nyanländas biblioteksanvändning bekräftar i mångt och mycket den dominerande yttre bilden av 
biblioteken som flexibla och betydelsefulla för de nyanlända. Det är främst två aspekter som lyfts 
fram; biblioteksrummets betydelse som en plats för socialt inkluderande och stadga i en tillvaro 
präglad av osäkerhet samt läsningens betydelse för en önskad tillägnan av det svenska språket. 
Problem som identifieras är bland annat ett begränsat och svåranpassat medieutbud. Båda studi
erna rymmer gott om exempel på tillämpade verksamhetsformer och initiativ både från bibliotekarier 
och användare. 

Det intresse för nya serviceformer och ökad tillgänglighet som meröppet är ett uttryck för och som 
slagit igenom i biblioteken både i Sverige och internationellt under 2010talet har under senare 
år också rönt de biblioteks och informationsvetenskapliga forskarnas intresse. Den hittills mest 
omfattande sammanfattningen av erfarenheter gestaltade genom egna och andras studier ryms i 
den danske biblioteksforskaren Carl Gustav Johannsens bok Staff-less libraries: innovative staff 
design, som publicerades 2017.67 Här beskrivs meröppet som den tredje revolutionen i folkbibliote
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kens arbete med ökad tillgänglighet – de två tidigare är införandet av öppna hyllor samt automati
seringen av utlån och återlämningsrutinerna som frigjorde tid för bibliotekarierna att arbeta mer 
användarnära. Boken redogör för och diskuterar en lång rad studier, vars varierade resultat skrivs 
om till erfarenheter av implementerandet av olika strategier för meröppet. Johannsen konstaterar att 
erfarenheten av meröppna bibliotek generellt är god, men samtidigt korresponderar med motiven för 
att införa dem, något som ofta skiljer sig åt mellan olika länder. I till exempel Danmark och England 
förknippas meröppet i hög grad med ekonomiska neddragningar, medan så inte tycks vara fallet 
i Sverige, där det istället ses som en utveckling av biblioteksverksamheten. Detta bekräftas av en 
svensk studie av meröppna bibliotek i Skåne, gjord av Johanna Rivano Eckerdal med kolleger vid 
Lunds universitet. De konstaterar också att meröppet främst fått genomslag i mindre landsbygds
kommuner med dominans av medelklassfamiljer, där bibliotekets sociala funktion har en annan be
tydelse än i storstadsområdena, där såväl användare som bibliotekarier är mer skeptiska.68 Rivano 
Eckerdal har också publicerat en intressant analys tillsammans med Lisa Engström, doktorand i 
biblioteks och informationsvetenskap vid Köpenhamns universitet, där de konstaterar att just mo
tiven för meröppet påverkar hur verksamhetsformen fungerar och uppfattas.69 Den är svår att bryta 
ut ur den helhet som bibliotekets verksamhet utgör men forskarna ser ett tydligt mönster i, att om 
meröppet motiveras som en del i en konstruktiv verksamhetsutveckling bidrar det till att upprätthålla 
eller stärka bibliotekets lokala demokratifrämjande roll. Om meröppet förknippas med ekonomiska 
besparingar och neddragningar av bibliotekens service och öppettider riskerar det att bidra till en 
urholkning av bibliotekets sociala legitimitet på orten. 

Litteraturen om bibliotekens arbete med minoriteter och urfolk, så kallad indigenous librarianship är 
bred och mångfacetterad. Tematiskt kan den sägas kretsa kring framförallt tre teman; hur bibliote
ken kan bidra till synliggörande av urfolk för majoritetssamhället, hur folkbiblioteken kan förbättra 
sin service till och inom minoritets och urfolksgrupper samt hur biblioteken förhåller sig, historiskt 
och i nutid, till nationella politiska initiativ som rör minoritets och urfolksfrågor. I många länder och 
regioner har forskningen gjort avsevärt mer än i Sverige och Norden på detta område. Exempel 
på länder där studier gjorts kopplade till en nationell diskussion om problemen är Iran och Nya 
Zeeland. Även i Norge finns enstaka studier gjorda. Här ska bara ges några exempel på hur sådan 
forskning kan se ut när den dessutom är kopplad till de villkor som präglar glesbygdsbibliotek. 

En nypublicerad studie från universitetet i Birjand om glesbygdsbiblioteken i provinsen Sydkho
rasan i östra Iran visar på möjligheten för biblioteken att skapa förutsättningar för bevarande av 
urfolks traditionella kunskap och kultur.70 Ett viktigt resultat är, att bibliotekens roll ofta inte inskrän
ker sig till arbetet gentemot folkgrupperna själva, här främst balucher, utan också spelar en viktig 
roll för enskilda folkgrupper gentemot exempelvis administrativa instanser på regional och nationell 
nivå. En intressant fråga som är mycket lite analyserad är det faktiska mötet mellan bibliotekarier 
tillhörande majoritetssamhället och urfolk. Anne Goulding och hennes kolleger i Wellington har 
här gjort en insats och pekar i en studie på en rad frågor som behöver studeras vidare. Exemplen 
hämtas från relationen mellan de nya zeeländska biblioteken och den maoriska urbefolkningen. Stu
dien tar upp en rad aspekter, som metadata för litteratur och medier på urfolksspråk, nödvändiga 
kunskaper om språk och sociala koder samt det praktiska bemötandet i bibliotekslokalen.71 Detta 
är problem som är relevanta också för vår egen diskussion om glesbygdsbibliotekens relation till 
samerna och övriga nationella minoriteter. Den samiska situationen har i Norge studerats av bland 
andra Geir Grenersen vid Tromsö universitet. Fokuset för de av hans forskningsinsatser som är 
relevanta här rör sig om betydelsen av etablerandet av samiska kultur och dokumentationscentran 
som en del i bibliotekens och arkivens infrastruktur72, samt folkbibliotekens betydelse för etable
randet av en samisk politisk identitet73. I Sverige har mycket lite gjorts utöver de utredningar och 
rapporter som redovisats i detta kapitels förra avsnitt. En från dessa fristående studie som är värd 
att nämna är Sara Mikaelssons uppsats från den biblioteks och informationsvetenskapliga utbild
ningen vid Umeå universitet om informationsförmedling till samer i samiska förvaltningsområden.74 
Då uppsatsen skrevs strax efter att den reviderade, nu gällande, bibliotekslagen trädde i kraft går 
det inte att utläsa några direkta effekter av den, men Mikaelsson konstaterar ett allmänt ljumt intresse 
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från biblioteken för frågor relaterade till samer. Sämst ställt är det med tillgänglighet till litteratur 
och medier på de samiska språken, medan kulturförmedling som författarkvällar och utställningar 
förekommer mer frekvent, vilket tolkas som ett ömsesidigt intresse från både samer och bibliotek 
att hitta nya arbetsformer.

Ser vi samlat på den kunskap som producerats om glesbygdsbibliotek så är den relativt sparsam 
också internationellt, men den bild som ges när den spretiga litteraturen ställs samman blir relativt 
samlad och är därför värd att ha i beaktande vid utvecklingen av de svenska glesbygdsbibliotekens 
verksamheter. När nationella och regionala olikheter är genomskådade framträder de frågor som 
rör glesbygdens biblioteksverksamhet, vare sig den ligger i Nya Zeeland, England, Iran, USA eller 
Norge som relativt likartad. Problemen kretsar kring svårigheter att finna rätt kompetens och förmå
gan att hantera bristande resurser, men också värdet av närheten mellan bibliotekarier och använ
dare – något som ofta framställs som nyckeln till framgång i utvecklandet av nya serviceformer eller 
verksamhetsgrenar. 

Med detta är det tid att närma sig de empiriska resultaten av denna kartläggning av glesbygdsbib
liotekens villkor. Innan resultaten kan redovisas behöver dock gjorda avgränsningar och metodolo
giska val redovisas och diskuteras. 
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4. Avgränsningar, definitioner 
och genomförande
I detta avsnitt kommer de val som gjorts gällande avgränsningar, urval och metodologi för den em
piriska delen av undersökningen att redovisas. 

4.1 Definitionen av glesbygd

Att beskriva vad en glesbygdskommun är låter sig inte enkelt göras. Inte heller är det möjligt att 
urskilja verksamheter i glesbygdsbiblioteken som är unika för dessa, utan de biblioteksanställdas 
arbete utförs i en kommunal miljö med olika förutsättningar beroende på folkmängd, förekomst av 
större tätorter, avstånd, pendlingsmöjligheter vid sidan av de förutsättningar som skapas av regio
nala samarbeten inom och utom bibliotekssektorn. 

Det finns flera definitioner av glesbygds eller landsbygdskommuner att utgå från. Alla har de ett 
mått av godtycklighet över sig, men kategoriseringarna får sin funktion genom att sätta olika ramar 
kring de villkor kommunala förvaltningar och verksamheter lyder under, samt att de ger en fing
ervisning om den riktning som regional verksamhet kan ha. Här kommenterar jag tre kommunindel
ningar, som alla bidrar till att utkristallisera glesbygdskommuner. Organisatoriskt representerar de 
ett särintresse i form av en arbetsgivarorganisation (SKL), en myndighet (Jordbruksverket) och en 
självskattning inom en frivilligorganisation (Småkom).

En av de mest använda kommungrupperingarna är gjord av Sveriges kommuner och landsting, 
SKL.75 Organisationens grundkategorisering framgår av Tabell 1:

Tabell 1: Kommunindelning enligt Sveriges kommuner och landsting.

A: Storstäder och storstadsnära kommuner A1: storstäder

A2: pendlingskommun nära storstad

B: Större städer och kommuner nära större stad B3: större stad

B4: pendlingskommun nära större stad

B5: lågpendlingskommun nära större stad

C: Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner C6: mindre stad/tätort

C7: pendlingskommun nära mindre stad/tätort

C8: landsbygdskommun

C9: landsbygdskommun med besöksnäring

Som landsbygdskommun räknas den som har mindre än 15 000 invånare i den största tätorten och 
lågt pendlingsmönster (30 procent). Det centrala är storleken på den enskilda kommunens tätort, 
närhet till andra kommuners tätorter samt befolkningens rörelse mellan intilliggande kommuner, 
pendling. En andra definition av glesbygdskommuner återfinns hos Jordbruksverket.76 Indelningen i 
kommungrupper är här något mer översiktlig än SKL:s indelning och håller sig till fyra huvudgrupper:

• Storstadsområden,

• Stadsområden,

• Landsbygd,

• Gles landsbygd.
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Kategorierna landsbygd och gles landsbygd definieras här i negativa termer, det vill säga de utgörs 
av de kommuner som inte ingår i kategorierna storstadsområden och stadsområden. I praktiken 
innebär det att de båda kategorierna omfattar de kommuner som har mindre än 25 000 invånare 
i sin största tätort och mindre än 30 000 invånare i hela kommunen. Skillnaden mellan landsbygd 
och gles landsbygd definieras i termer av befolkningstäthet, där kommuner i landsbygd är mindre 
än stadsområden men har en befolkningstäthet på minst fem invånare per kvadratkilometer. För 
gles landsbygd gäller samma, men med en befolkningstäthet på färre än fem invånare per kvadrat
kilometer.

Den tredje kategoriseringen är informell och utförs av kommunerna själva genom det frivilliga med
lemskapet i organisationen Småkom, som är en intresseorganisation för landets mindre kommu
ner77. Grundkriteriet för vilka kommuner som kan ansluta sig är en samlad befolkning på mindre än 
11 000 personer. Dock, säger stadgarna, ”[ä]ven större kommuner kan beviljas medlemskap”78. 
Medlemskapet är frivilligt och omfattar per januari 2019 69 medlemskommuner. Kategoriseringen 
som ”småkommun” är alltså självdefinierad och en kommun antas normalt till organisationen efter 
ansökan från kommunstyrelse. Småkom samordnar utvecklingsarbete i medlemskommunerna kring 
frågor som bostäder, finansiering för tillväxt, service och statlig närvaro, infrastruktur, IT och digitali
sering samt välfärdsfrågor. 

Ingen av dessa indelningar kan beskrivas som absolut, utan bygger på olika tolkningar av befolk
ningsunderlaget i kommuner och regioner. Hur det görs spelar dock roll för vad biblioteksverksam
heten definieras gentemot. SKL har den mest finstilta indelningen. Att notera är, att den utgår från 
en i grunden ekonomistisk syn på kommunerna genom sitt tydliga fokus på pendling och interkom
munal rörlighet samt har en särskild kategori för landsbygdskommuner med besöksnäring. Den tar 
inte hänsyn till att en glesbygdskommun kan vara flera saker, om till exempel olika delar av kom
munen har olika karaktär. Ett sådant exempel är Lessebo kommun i Kronobergs län, där den västra 
delen av kommunen, med Hovmantorp som viktigaste tätort, är en utpräglad pendlingskommun 
gentemot Växjö som definieras som större stad, medan Lessebos östra delar har mycket begränsad 
pendling och flera små gamla bruksorter, som Kosta och Skruv, vilka har helt andra villkor både vad 
gäller utbildningsnivå och demografisk struktur.

Småkoms definition av vad en liten kommun är, är varken kopplad till glesbygd eller relation till om
kringliggande kommuner. Istället bygger den på en godtyckligt satt gräns för folkmängden i den 
enskilda kommun som söker medlemskap, men på ett sätt som gör det möjligt också för kommuner 
som inte ryms inom den angivna gränssättningen att ansöka. Här står intressefrågorna i fokus sna
rare än vilka kommuner som tillåts vara med och driva dem. 

Jordbruksverkets kommunkategorisering sammanfaller i stort med SKL:s med den viktiga skillnaden 
att den inte är baserad på en lika renodlad ekomomistisk grund. Till exempel pendlingsmönster 
finns med till viss del, men en viktig skillnad är bruket av mått på landsbygdskommuner i termer 
av invånare per kvadratkilometer. Detta kan till viss del kompensera effekten av pendling i en viss 
del av en kommun, som i exemplet Lessebo. Enligt Jordbruksverkets definition lever 34 procent av 
Sveriges befolkning i kommuner som definieras som landsbygd eller gles landsbygd. 

En kort kommentar kan vara på sin plats rörande bruket av landsbygd eller glesbygd som term för 
att beskriva de delar av landet som den här undersökningen omfattar. De tre angivna kommun
definitionerna brukar landsbygd och gles landsbygd som grundterm. De informanter som bidragit 
till studien talar dock i princip samstämmigt om glesbygd, glesbygdens bibliotek och glesbygds
bibliotek. Jag har därför valt att ha deras mer verksamhetsnära och lokalförankrade terminologi som 
grund för den här studien.

I det följande kommer Jordbrukverkets kommunindelning att vara den som undersökningen relaterar 
till. Den är dock inte tillräcklig för att motivera urvalet kommuner. 
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4.1.1 Undersökningens urvalsförfarande
Vid det urval som behövts göras för att kartläggningen av glesbygdsbibliotekens villkor och förmåga 
att leva upp till bibliotekslagens prioriteringar ska kunna tillskrivas tillräcklig legitimitet har ingen av 
de tre kommunkategoriseringarna ovan varit tillräckliga som urvalsgrund. Hänsyn måste också tas 
till bibliotekssektorns regionala infrastruktur och relationen mellan olika kommuner. Inget kommunalt 
folkbibliotek fungerar isolerat, utan alla är del i ett större sammanhang. För att skapa en rättvisande 
bild och förstå studiens empiriska utsagor och exempel måste detta tas i beaktande. Det är därför 
inte rimligt att instrumentellt hålla sig till individuellt valda kommuner inom till exempel Jordbruks
verkets huvudkategori gles landsbygd. Istället behöver urvalet göras på en mer regionalt baserad 
grund. Det kommunala urvalet i den här studien har därför haft bibliotekens regionala indelning som 
utgångspunkt, med följande kriterier som centrala:

• Regionerna ska domineras av glesbygdskommuner samt

• Regionerna ska representera en bred geografisk spridning över hela landet.

De biblioteksregioner som utgör grundurval för studien redovisas i tabell 2. Deltagande kommuner 
redovisas i Bilaga 1.

Tabell 2. Undersökningens regionala urval med antal kommuner.

Biblioteksregion Antal kommuner Antal deltagande kommuner

Norrbotten 14 9

Västernorrland 7 7

Jämtland/Härjedalen 8 6

Värmland 16 9

Blekinge/Kronoberg 13 3

Ytterligare regioner hade varit möjliga att inkludera, men för att kunna genomföra den valda metodolo
gin har representativiteten i karaktär och geografisk spridning varit avgörande för vilka regioner som 
valts ut. Att folkbibliotekens regionindelning varit grund för det kommunala urvalet öppnar för möj
ligheten att blanda olika kommunala kategorier, för att på så sätt kunna fånga villkoren i de enskilda 
kommunerna. Det blir då till exempel rimligt att ta med stadsområden som Sundsvall, Luleå eller 
Östersund. Dels innefattar dessa kommuner i sig glesbygdsmiljöer (till exempel biblioteket i Stöde 
i Sundsvalls kommun) med verksamhetsformer som präglas av dessa som till exempel biblioteks
bussar, dels sträcker sig deras verksamhet på olika sätt också utöver den egna kommungränsen 
och påverkar andra mindre folkbiblioteks verksamhet i regionen. Att fånga denna helhet är central 
för att kartläggningen ska bli rättvisande. För att ytterligare skapa rättvisa i bilden av bibliotekens 
verksamhet har även Samernas bibliotek, drivet av Sametinget samt biblioteket vid Ájtte fjäll och 
samemuseum ingått i urvalet. Motivet att inkludera den samiska biblioteksverksamheten är att fyra 
av fem av de inkluderade regionerna ligger inom Sápmis gränser. Med Jordbruksverkets kategori
sering innebär allt detta att studiens deltagande kommuner och biblioteksenheter fördelar sig enligt 
vad som anges i tabell 3.
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Tabell 3. Kategorisering av deltagande kommuner enligt 
Jordbruksverkets kommunindelning. 

Kommunkategori Antal Procent

Landsbygd 19 56

Gles landsbygd 10 29

Stadsområde 5 15

Total 34 100

Urvalet gör således inget anspråk på totalitet eller representativitet i statistisk bemärkelse. Analysen 
av informanternas utsagor är renodlat kvalitativ och tar fasta på det konkreta innehållet i verksam
heterna inom vilka de är verksamma. Målet har istället varit att skapa en allmän bild av de socioeko
nomiska villkor som styr glesbygdsbibliotekens dagliga verksamhet. Det är dessa villkor som ligger 
till grund för de exempel som framkommer i studiens resultatbeskrivning och det är de som färgar 
de aktiva bibliotekariernas bild av sin verksamhet.

4.2 Metodologi – utgångspunkter och praktiskt genomförande

Det material som legat till grund för analysen är i första hand informanternas individuella anteck
ningar och forskarens tavelanteckningar i anslutning till gruppdiskussioner, ljudinspelade och 
filmade intervjuer, studiebesök samt enstaka konsultationer av regionala och kommunala biblioteks
planer. Då syftet med studien är att skapa en bild av villkoren för det praktiska arbetet i glesbygds
biblioteken och därigenom se till deras faktiska och möjliga laguppfyllelse har arbetet präglats av 
en metodologi som tar fasta på lyhördhet och förståelse snarare än redovisning av kvantifierbara 
uppgifter. 

Tillvägagångssättet har inspirerats av så kallad institutionell etnografi, ett förhållningssätt och en 
metodstrategi utvecklad av den systemkritiska kanadensiska sociologen Dorothy Smith. Inom 
institutionell etnografi läses utsagor och handlingar inte som i första hand uttryck för individuella 
upplevelser eller erfarenheter, utan istället som just institutionella.79 Med detta menas att till exem
pel en i en intervjusituation redogjord erfarenhet inte läses som individuell, utan som en som talar 
för institutionens faktiska verksamhet. Den individuella bibliotekariens eller biblioteksassistentens 
erfarenhet blir bibliotekets. Även sociala relationer mellan till exempel användare och professions
utövare kan fångas genom denna institutionella omskrivning.80 På så sätt blir det också möjligt att 
blottlägga olika typer av institutionella maktförhållanden. 

Att hämta inspiration från etnografisk metod vid en kartläggning som har till syfte att analysera 
och förstå ett sorts nuläge kan tyckas missriktat, men även om en sådan har ett mer processuellt 
perspektiv där forskaren befinner sig nära sina informanter och skeenden förmår den att skapa en 
utgångspunkt för det sätt som det är möjligt att närma sig informanter på också i en studie som 
denna. Framförallt visar den en riktning att styra lyhördheten gentemot det fria berättandet, i mötet 
som uppstår mellan olika utövare; här ”vanliga” bibliotekarier, chefer, biblioteksassistenter, special
bibliotekarier och regionbibliotekarier. I diskussionerna tillåts de olika institutionella rollerna smälta 
samman till en erfarenhet – bibliotekets – och formuleras utifrån flera simultana perspektiv. På så 
sätt kan både samsyn och konflikt synliggöras. Just förmågan att ställa samman och samla flera 
ibland motstridiga erfarenheter till en gemensam förståelse är den etnografiska metodens stora 
fördel, men den kräver tid. I en studie som den här, där den förfogade tiden varit begränsad och 
strävan att höra många röster krävt extensivt resande får den etnografiska förebilden kokas ner 
till en sorts essens som kunnat tas med in i mötet med informanterna, i workshops, intervjuer och 
studiebesök. 
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4.2.1 Workshops
Den mest omfattande delen av datainsamlingen har skett genom fyra heldagsworkshops, som 
samlat bibliotekarier och biblioteksassistenter i fyra av de fem regionerna. Metoden kan beskrivas 
som en ”expanderad fokusgruppintervju” med gruppdiskussioner, där deltagarna talar fritt kring be
stämda teman med forskaren som samtalsledare. Gruppdiskussionerna genomfördes mellan den 
17 januari och den 7 februari 2019. I Luleå, Karlstad, Sundsvall och Östersund kom 47 personer 
från 34 biblioteksenheter (se Bilaga 2) samman och diskuterade sina biblioteksverksamheter med 
utgångspunkt i de breda prioritetsområden som bibliotekslagen föreskriver rörande läsfrämjande, 
medier och bestånd, tillgänglighet och service, samverkan och styrning samt kompetensfrågan, for
mulerad som ”bibliotekariens roll”. Sistnämnda tema står inte med som prioriterad i bibliotekslagen, 
men lyfts fram i dess förarbeten och framträder i forskningen som central för förståelsen av hur de 
problem glesbygdsbiblioteken har att arbeta med hanteras. 

Inför varje workshop skickades ett inbjudningsbrev (se Bilaga 3) som underlag till deltagarna så att 
de skulle kunna förbereda sig till exempel genom att diskutera de teman som stod på dagordningen 
med kolleger i det egna biblioteket. Varje workshop inleddes med en kort introduktion följd av en 
öppen diskussion om vart och ett av de fem temana under 30–45 minuter. Vid inledningen till varje 
tematisk diskussion delades ett tomt papper ut till varje deltagare som uppmanades att formulera 
sina egna tankar kring det givna temat under fem till tio minuter. De handskrivna papperen lämnades 
in anonymt, med bara den egna kommunen angiven i referenssyfte. Under diskussionen antecknades 
citat, erfarenheter, referenser till individuella projekt och uttryckta åsikter på en whiteboard så att alla 
kunde se och kommentera. Efter varje tematisk diskussion fotograferades den fullskrivna whiteboard
tavlan som grund för transkribering och komparation mellan de olika regionernas diskussioner. 

4.2.2 Intervjuer 
Som komplement till de fyra gruppdiskussionerna genomfördes tio intervjuer under perioden 19–25 
februari 2019, samtliga mellan 35 och 55 minuter långa. Intervjuerna gjordes med representanter 
för den samiska biblioteksverksamheten (intervjuguide, Bilaga 4), de regionala biblioteksverksam
heterna i Norrbotten, Jämtland/Härjedalen och Blekinge/Kronoberg (intervjuguide, Bilaga 5) samt 
verksamhetsföreträdare för tre kommuner i Blekinge/Kronoberg och två i Jämtland/Härjedalen 
(intervjuguide, Bilaga 6). Såväl individuella intervjuer (i) och parintervjuer (p) genomfördes. Där 
nedan angivet (z) har intervju genomförts och spelats in med bild och ljud via Linnéuniversitetets 
webbaserade mötesverktyg Zoom, vid övriga genomfördes ljudinspelning via smartphone. Samtliga 
inspelningar genomfördes med informanternas explicita medgivande. Representanter för följande 
bibliotek och aktörer intervjuades: 

• Sametinget/Samernas bibliotek och biblioteket vid Ájtte, Svenskt fjäll och samemuseum, 
Jokkmokk (p)

• Regionbibliotek Norrbotten (i) (z)

• Regionbibliotek Västernorrland (i) (z)

• Regionbibliotek Jämtland/Härjedalen (i) (z)

• Biblioteksutveckling Kronoberg/Blekinge (i)

• Kommunbiblioteket i Lessebo (i)

• Kommunbiblioteket i Uppvidinge (i)

• Kommunbiblioteket i Markaryd/Strömsnäsbruks bibliotek (p)

• Kommunbiblioteket i Krokom (i) (z)

• Kommunbiblioteket i Bräcke (i) (z)
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Någon workshop genomfördes inte i region Blekinge/Kronoberg, då detta av praktiska skäl visade 
sig svårt att få till stånd någon sådan under den nödvändiga tidsperioden. Istället genomfördes tre 
intervjuer med företrädare för kommunala bibliotek med tydlig glesbygdsprägel. Intervjuerna följde 
den tematiska indelning som gällde vid workshopdiskussionerna för att uppnå så stor samstäm
mighet som möjligt. Villkoren skiljer sig dock i yttre bemärkelse mellan dessa och flera av de kom
muner i norra Sverige som finns med i studien, främst genom sin relativa närhet till pendlingsleder 
och/eller större städer. Att få med dem är dock viktigt, då de kan förväntas bidra med erfarenheter 
som kan ligga i linje med de diskussioner som uppstod under de genomförda gruppdiskussionerna. 
Representanterna för kommunbiblioteken i Bräcke och Krokom intervjuades på egna initiativ, då de 
inte hade möjlighet att delta i workshopen i Östersund. Den parintervju som gjordes med samiska 
biblioteksföreträdare genomfördes på plats i Samernas bibliotek/Ájtte i Jokkmokk den 18 januari 
2019. I samband med intervjuerna i Lessebo, Markaryd och Jokkmokk genomfördes också studie
besök vid informanternas bibliotek, med fokus på hur olika satsningar genomfördes i praktiken.

I det följande kommer nu den empiriska undersökningens resultat att redovisas och sammanfattas. 
Detta görs i två steg: (1) tematiskt efter de prioriteringar som görs i bibliotekslagen samt (2) en sam
manfattande diskussion där resultaten placeras in i det sammanhang det ovan redogjorda kunskaps
läget skapar. Citat från gruppdiskussionernas individuella skrivuppgifter och intervjuer har anonymi
serats och sorterats på basis av deltagande biblioteksenheter. Detta för att uppnå balans mellan det 
forskningsetiska kravet på individuell anonymitet och nödvändig lokal och regional synlighet. 
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5. Att arbeta i glesbygdsbibliotek – 
redovisade erfarenheter
De samtal, individuella och i grupp, som ligger till grund för den här delen av studien fångar alla en 
komplex relation mellan olika nivåer i bibliotekariens vardag. Beskrivningen och analysen av dem 
kan sägas ske i ett spänningsfält mellan personliga upplevelser, faktiskt handlande och ramar satta 
genom lagstiftning, men också professionell tradition och sedvänja som delvis speglas i styrdoku
ment som till exempel lokala och regionala biblioteksplaner. För att skapa en bild av denna helhet 
kan följande tre nivåer formuleras som utgångspunkt för analysen av de resonemang som präglar 
diskussionen om bibliotekariernas och biblioteksassistenternas arbete i glesbygdsbiblioteken. 

• En institutionell nivå: här definieras bibliotekens grundläggande uppgifter såsom utveck
landet av demokratiska ideal och värnandet av yttrandefriheten. Detta görs konkret genom 
lagtexter och olika typer av styrdokument som antingen tas fram av biblioteken själva, eller 
sätter dem i relation till annan lagreglerad, offentlig verksamhet.

• En performativ nivå: här ligger det dagliga, praktiska arbetet, de uppgifter som utförs av 
bibliotekarier, biblioteksassistenter och andra i biblioteken. Här tematiseras och samlas 
detta arbete i kategorierna läsfrämjande, tillgänglighet och service, medier och bestånd samt 
samverkan och styrning.

• En erfarenhetsnivå: här blir den praktiska individuella erfarenheten synlig. Genom denna 
bildas både en gemensam förståelse för hur olika problem och uppgifter blir lösta, men också 
den individuella och lokala variationen som blir möjlig genom erfarenhetsbaserad kunskap 
om till exempel lokala förhållanden och relationer till biblioteksanvändarna. 

I centrum för analysen i den här rapporten står den performativa nivån, det vill säga den ålagda 
praktiska verksamhet som finns angiven i bibliotekslagen, men det blir omöjligt att förstå relationen 
mellan den institutionella nivån och den performativa utan att också ta hänsyn till bibliotekariernas 
och biblioteksassistenternas individuella erfarenheter och pragmatiska vägar till måluppfyllelse. Det 
är därför viktigt att ha dessa nivåer levande i läsningen av de utsagor som ges i materialet, då det 
är i denna relation bibliotekets institutionella erfarenhet ligger dold. Allt hänger samman. 

I det följande kommer vi nu att lyssna till företrädare för glesbygdens bibliotek. Resten av kapitlet 
tematiseras i de fyra kategorier som formuleras genom bibliotekslagens prioriteringar samt ett sär
skilt avsnitt om kompetensfrågan och bibliotekariens lokala yrkesroll.

5.1 Det läsfrämjande arbetet

Läsfrämjande framställs av informanterna överlag som det mest centrala i bibliotekens verksamhet 
och är också det som bibliotekarierna föredrar att prioritera när resurserna tryter. Flera aspekter 
lyfts fram som viktiga. Dels är det själva aktiviteten som sådan, att förmedla, tillgängliggöra och av
dramatisera litteratur och läsning som är viktig, men också den sociala betydelsen av att diskutera 
litteratur. I många kommuner finns ingen tradition eller vana bland invånarna av att gå till biblioteket 
eller att läsa, något som ställer krav på verksamheten, formulerat av en jämtländsk bibliotekarie 
som, att ”användarna är den största utmaningen” (TJH).

”Den lilla filialen ger en personlig ingång vilket främjar läsfrämjandet. De som söker är inte 
anonyma besökare, du som personal är mindre anonym. Du får en relation och kan mer 
direkt fråga vad besökaren vill ha, tipsa om litteratur” (NVHV)
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”På små bibliotek blir läsfrämjandet väldigt personligt, med samtal med varje låntagare. Man 
tipsar om sånt man tror ska passa. Läsfrämjandet blir som en attityd” (VNSM)

”Läsfrämjande har en central plats i vår biblioteksplan och värderas mycket högt bland 
bibliotekarierna, det är en del i den självupplevda bibliotekarieidentiteten” (VNTI)

”Det handlar mycket om att avdramatisera biblioteksbesöket, skapa goda relationer 
mellan besökarna/låntagarna och biblioteket. ’Läsning är roligt!’, att koppla läsfrämjande 
till nöjesläsning och visa upp hur fantastiskt läsning kan vara. Viktigt också att vara med i 
oväntade sammanhang, bjuda in till biblioteket, synas utanför” (JHSS)

Arbetet riktas både mot barn och unga och mot den breda gruppen vuxna. De olika grupperna som 
är föremål för den läsfrämjande verksamheten bär alla sina egna utmaningar. 

5.1.1 Barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp som inte alltid är oproblematisk att nå i läsfrämjande
arbetet, inte minst då många av biblioteken vittnar om en komplicerad relation till skolan. Problemet 
ligger främst i att folkbiblioteket riskerar att förknippas med skolans ”pliktläsning” istället för den 
fritids och nöjesläsning som de flesta ser som sitt huvuduppdrag:

”Som mycket annat på ett litet bibliotek är det svårt att hinna utöver öppettiderna att driva den 
vanliga rullande verksamheten. Har inbokade tider med alla klasser på låg och mellanstadiet, de 
kommer en gång i veckan. Det läsfrämjande blir mest att finnas tillgänglig och prata med barnen 
om vad de läser. Är inte ’officiell’ skolbibliotekarie, men känner mig som en då skolan och biblioteket 
är i samma byggnad” (VNÖB)

Samtidigt lyfts just skolan fram som en viktig plats att nå barnen på, som en fortsättning på det 
relativt omfattande riktade arbetet med att nå dem på förskolor och genom BVC. Variationen i 
aktiviteter är stor, med allt från sagostunder till yogaläsning i klassrummet: ”Bibliotekarien åker ut i 
klassrummet, läser yogabok och gör övningar med barnen” (VKI). Andra exempel är:

”[e]tt KURprojekt vi har, där alla elever i 3an läser samma bok och diskuterar, pysslar vid 
bildlektioner. Det rör 900 barn i hela kommunen med extra bokinköp på efterfrågan” (NBLU)

”Vi vill nå ut framförallt till barn och unga. Till de små, 3–5 år har vi knattebio med knorr cirka 
tre gånger per termin. Det innebär sagostund efter vad filmen handlar om. Det är det som 
är knorren. 6åringarna bjuder vi in till boklek och där hjälper även pedagogerna till, och kurs 
där barnen får sitt bibliotekskort i slutet. På mellanstadiet har vi en bokklubb, ’bokslukarna’, 
med flera roliga aktiviteter. Högstadiet är svåra att nå” (NBAR)

”Vi riktar främst in oss på barn på fritiden. Skaparrum, där vi erbjuder olika skapande 
verksamhet i samarbete med andra aktörer, studieförbund och sånt. Koncentrerar oss på 
lovverksamhet där vi erbjuder läsfrämjande aktiviteter” (NBKA).

Just samarbetet med olika externa aktörer i läsfrämjandearbetet för barn lyfts fram som centralt för 
att utveckla verksamheten fristående från skolan.

”Vi har samarbete med BVC och familjecentralen, tema språk. Sagostunder på 
biblioteket, boktips, bokblogg, popup bibliotek, bärdinbokvecka, 8månadersboken, 
skrivarworkshops, sommarboken, läslovsaktiviteter. Det förutsätter ett nära samarbete med 
både BVC och kommunala förskolor” (VTO)
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Att nå ungdomar med läsfrämjande insatser framställs av många som särskilt svårt. Ett sätt att 
närma sig dem kan vara, att träna dem i, ”att umgås med böckerna naturligt och ha aktiviteter på 
biblioteket, att skapa en trevlig miljö för unga. Mer öppet hus än bibliotek, lek och spel” (VKI). I det 
arbetet kan alla tankar prövas: ”Kanske ta bort skylten bibliotek? Kalla det kulturhus eller något 
annat. Bibliotek är förlegat” (VKI).

5.1.2 Vuxna
Där det läsfrämjande arbetet med barn och ungdomar ofta har sina former genom samverkan med 
skola, BVC, förskolor och liknande är det ofta svårare att finna naturliga samverkanspartners när 
det gäller de vuxna. Där är biblioteken mer utlämnade åt sin egen förmåga att attrahera besökare 
och utöka antalet användare. Ofta uppstår problemet att hinna med, då den mesta personalen är 
”fast” i låne och informationsdiskar och fungerar ute i biblioteket under öppettiderna med mycket 
lite utrymme att bygga någon vidare verksamhet. En typisk röst hörs ifrån en jämtländsk kommun:

”Viljan finns att göra mer, men tiden räcker inte till. Det blir bara någon enstaka insats” 
(JHRA)

Kärnan i den läsfrämjande verksamheten framstår som att skapa ett sammanhang för läsningen och 
samtalet om läsning. Det är också ett sätt att öppna upp för världen på den lilla orten:

”Vi har bland annat afternoon tea med högläsning och författarbesök. Samtidigt har vi noll 
koll på vad det leder till, i stort sett samma människor som deltar, företrädesvis pensionerade 
kvinnor” (VNTI). 

”Vi måste inspirera också till digital läsning, som måste likställas med fysiska böcker. Vad 
läser vi anställda, borde vi anpassa vår läsning till våra målgruppers läsning? Får vi bättre 
förståelse då?” (NVHÄ)

Ett sätt att ta sig an den osäkerhet som finns runt den ganska odefinierade men stora gruppen 
vuxna är att initiera läsfrämjande arbetsformer som är mer riktade, som har en sorts funktion. Ett 
sådant exempel som flera kommuner under senare tid börja pröva i olika former är biblioterapi och 
tematiska bokcirklar och aktivt socialt orienterade läsaktiviteter.

”Vi har en biblioterapiläsecirkel i samarbete med kyrkan, med utgångspunkter i ’jobbiga’ 
erfarenheter” (VTO)

Just biblioterapi ses av flera som ett sätt att nå nya användargrupper och det ses som en bra cirkel
form som inte bara lockar de ”vanliga” deltagarna.

”Vi har kört en filosofisk bokcirkel som fungerar terapeutiskt, där olika teman väljs utifrån 
deltagarnas egna erfarenheter. Vi visste inte att det var en form av biblioterapi” (VKI)

”Läsfrämjandet har en tydlig omsorgsfunktion som gynnas av närhet. Uppsökande 
verksamhet och biblioterapi når många ensamma. En annan typ är gestaltande bokteater för 
både barn och vuxna där arbetet leds av bibliotekarier och dramapedagoger” (VNÅN)

Ytterligare belysande exempel på läsfrämjandets sociala funktion är biblioterapeutiska tjejgrupper 
i Östersund och i Haparanda projektet ”I grannens bokhylla”, som tar utgångspunkt kommunens 
tvåspråkighet:

”I tre olika byar utanför centrum gavs föreläsningar, där två bibliotekarier berättade och 
tipsade om skönlitteratur som är översatt till grannens språk. Alltså svenska böcker som är 
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översatta till finska och finska översatta till svenska. Väldigt omtyckt, vi skulle kunna ta det i 
bokbuss i framtiden” (NBHA)

Just den sociala aspekten i det läsfrämjande arbetet lyfts fram av flera informanter. Inte minst blir 
detta tydligt i biblioteksbussarnas verksamhet, som når ut till platser där ofta mycket liten allmän
kultur finns. 

”Jag tror på hållbarhet och återkommande aktiviteter. Bussen passerar genom landskapet, 
passerar årstider och människor i byar som en fantastisk möjlighet. Samtidigt är det 
låntagarna, människorna, som har så mycket att ge, alltifrån vad de ser till vad som händer i 
byn. Nu kommer en ny mellanstor 7,5tonsbuss och vi ser flera möjligheter att använda den 
som plattform för läsfrämjande aktiviteter” (VNKR)

”Vår buss levererar böcker till bokcirklar i glesbygd och bistår med tips och kunskap. Vi har 
även en boktipsturné, där vi samlar folk, antingen i [bussen] eller i någon extern bylokal med 
boktipskvällar” (VNSM)

Dock framstår också biblioteksbussarnas verksamheter som återhållna av den allmänna resurstill
gången och i flera kommuner jobbar bussarnas bibliotekarier med knappa förhållande:

”Bokbussen jobbar främst med läsfrämjande genom att ge tillgång till litteratur. Vi är bara två 
personer som jobbar med bokbussverksamheten och har ett stort område att täcka, så det 
är svårt att hinna med några större insatser. Vi försöker dock se till att erbjuda ett uppdaterat 
urval av litteratur och vi försöker alltid få tag på sådant som efterfrågas, även om det inte 
finns på bussen” (NBBB)

Här lyfts också bussarnas betydelse för läsfrämjande i skolorna fram, i miljöer där skolbibliotek inte 
finns:

”Bibliotekarier åker med bokbussen till skolorna och har bokprat. Elever kan låna böcker 
från bokbussen. Vi är alltid två bibliotekarier med, en på svenska och en på finska i varje 
klassrum” (NBHA)

”Vi jobbar främst mot barn och vuxna, inte så mycket ungdomar. Ungefär 1 600 barn 
besöker regelbundet bokbussen vid skolorna. I den mån vi hinner tipsar vi om böcker, 
uppmuntrar barnen att tipsa varandra, håller sagostunder för förskolebarnen” (NBBB)

”Vi försöker kontinuerligt besöka skolor och arbetar aktivt med personalen på 
glesbygdsskolor. Om barnen lär sig att biblioteket är deras bibliotek bär de med sig det 
resten av livet, att komma, att rota bland hyllorna, att våga låna ’på chans’” (VNSM)

Det som binder samman många av de resonemang informanterna för handlar om att komma ut, 
utanför bibliotekets väggar med just det läsfrämjande arbetet. Här blir biblioteksbussarna ett sätt, 
att vara med vid olika evenemang eller på platser där invånarna rör sig ett annat, men också den 
digitala tekniken finns med i bilden:

”Den nya tekniken öppnar upp möjligheter för läsfrämjande, inte bara att böcker blir mer 
tillgängliga för personer med särskilda behov, utan också med att nå ut till exempel på 
platser där det inte finns något fysiskt bibliotek. Att anpassa utbud och tillgång till olika 
plaster och dess förutsättningar underlättas av att det finns digitala medier” (NVHÄ)

När just det läsfrämjande arbetet diskuteras bland informaterna framträder närmast en paradox i 
att det å ena sidan görs väldigt mycket och med stor variation och lokal anpassning samtidigt som 
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bristande resurser framstår som ett stort hinder för genomförande av annat än bara sporadiska 
insatser. Deltagarna ger exempel på bokprat, läsecirklar, boktips via sociala medier, läslovsaktiviteter, 
bokstart, sommarboken, popupbibliotek, läslustkaféer, bokgåvor till nyinflyttade, uppsökande verk
samheter på äldreboenden, hjälp med digitala läsmöjligheter, LLbokcirklar för nyanlända, tvättstuge
bibliotek, bokpoddar och allehanda aktiviteter på världsbokdagen. Ett bibliotek fanns på plats med 
boktips vid valurnorna när byinvånarna röstade i senaste riksdagsvalet. Mycket av detta görs dock 
på trots mot begränsande yttre förutsättningar:

”Läsfrämjande överhuvudtaget är en eftersatt verksamhet på biblioteket, framförallt för vuxna. 
Tiden läggs på andra saker. Lästid finns sällan under arbetstid” (NVHV)

”Hos oss är folk och skolbiblioteken sammanslagna, så det mesta läsfrämjandearbetet görs 
på skolbiblioteken. Vi brister mycket i detta avseende och lever inte upp till bibliotekslagen, 
framförallt när det gäller läsfrämjande riktat mot vuxna. Detta beror på en stor personalbrist 
och brist på kompetent personal” (VED)

”I läsfrämjandearbetet är det bra för oss att Stärkta bibliotek och andra projektmedel kan 
sökas. Vi är en liten personalstyrka och läsfrämjandearbetet är tidskrävande, så det är svårt 
att hinna med utan någon förstärkning” (NBÄL)

”Vi har en stor personalbrist, vi kan inte lägga så mycket tid som vi borde på läsfrämjande 
och uppsökande. Läsfrämjande behövs ju mot vuxna också. Med låg utbildningsnivå, hur får 
vi föräldrar att förstå betydelsen [av läsning]? (VFI)

I ett sådant läge lyfts i princip enstämmigt värdet av tidsbegränsade projektmedel, som inte av 
någon framställs som ett hinder för verksamheten utan istället som den kanske främsta förutsätt
ningen för utveckling. Många kritiska synpunkter har i den nationella debatten framförts mot det 
systematiska bruket av tillfälliga projekt som mer eller mindre enda sättet för biblioteken att pröva 
verksamheter och starta initiativ. För de här deltagande bibliotekarierna innebär dock projektmedel 
frihet. En ofta förekommande fråga i diskussionen om de kortsiktiga projektens verkan är hur de 
kan omvandlas till och utveckla ordinarie verksamhet. Vi får anledning att återkomma till detta, men 
rundar här av med ett konstaterande just i anslutning till ett resonemang om möjligheten att med 
projektmedel komma ut till glesbygdsområden utan ordinarie biblioteksservice: 

”Hur görs projekt om till ’ordinarie verksamhet’? Pengar till en bokbuss som når de som ingen 
service får har effekt i kanske tio år. Projektmedlen leder också till legitimitet, som till exempel 
om ett nationellt bokstartprojekt kommer till kommunen. Bibliotekets status höjs.” (JHSS)  

5.2 Tillgänglighet och service

Arbetet med läsfrämjande framställs av informanterna som den kanske enskilt viktigaste kärnverk
samheten i det lokala biblioteksarbetet. Möjligheten att genomföra det är nära sammankopplat med 
frågor som rör tillgänglighet och service i mer allmän betydelse. Flera dimensioner lyfts fram inom 
detta tema. Dels finns den fysiska tillgängligheten som kopplas till frågor om öppettider och be
manning samt tillgänglighet för till exempel funktionshindrade, dels vad vi kan kalla kulturell tillgäng
lighet, som prioriteringar av grupper med andra modersmål än svenska samt de nationella minorite
ternas rätt till erkännande och synlighet. Mycket handlar om praktiska frågor om hur bibliotekarierna 
ska nå ut i de delar av de ofta geografiskt stora kommunerna där det bor få människor som ändå 
ska ha tillgång till den service biblioteket erbjuder. Här framträder också, ur ett tillgänglighetsper
spektiv, frågan om konflikter på biblioteken, både hur de praktiskt hanteras av en ofta hårt uppbun
den personal, men också hur det påverkar den ofta delikata balansen mellan bibliotekslagens krav 
på service till ”alla” och prioriteringar av olika definierade målgrupper. Utgångspunkten för de flesta 
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är ändå det problematiska begreppet alla, inte minst i relation till ofta förekommande ensamarbete 
på bibliotekens olika enheter:

”Svårt att tillfredsställa alla. Folk måste hitta själva det de söker. Vi kan öka utbud, men inte 
rätt att ’ragga’, i så fall erbjuda” (VKI)

”Vi når inte alla, vi har inte allt. Under en period har vi haft en variant av meröppet med 
personal från integrationsenheten. Skolan kan ofta boka tid för besök utanför ordinarie 
öppettider. Då vi jobbar ensamma är detta bättre” (JHRA)

”Att behandla alla lika och ge samma service till alla har sina svårigheter dels på grund av 
språkproblem och att vissa låntagare inte själva vet vad de vill ha eller kan fråga efter. Vi 
försöker informera och visa våra olika medier men det är inte alltid så lätt att hitta nivån i deras 
kunskaper […] och vad efterfrågar ickebesökarna? Hur får vi reda på det? Fysisk tillgänglighet 
är problematiskt i sig. På så få anställda blir öppettiderna inte så generösa” (NBÄL)

Det finns en tydlig medvetenhet om utmaningarna, men också flera exempel på ambitioner och 
lösningar som bidrar till att få bukt med de mest pressande tillgänglighetsproblemen. 

”[Det finns] inte färdiga lösningar eller klara metoder. Vi måste bli modiga nog att släppa på 
vår kompetens och i vissa fall vår bekvämlighet. Vi behöver gå ut till mottagarna oavsett om 
det är skola, minoriteter, landsbygdsboende äldre, föräldrar och samtala, undersöka deras 
behov. Också med program vill jag att vi tänker nytt. Vi bör se program med nya ögon och 
se biblioteket som en arena för demokrati och delaktighet. Vi måste också släppa in andra 
aktörer som själva får bestämma agendan, släppa på kontrollen.” (VNHÄ)

”Digital tillgänglighet skulle kunna förbättras med till exempel beställningar online från skolor 
och mer medvetenhet från låntagare om att vi faktiskt har en hemsida där de kan söka och 
göra omlån. Men hur öka den kunskapen?” (VNÅN)

Flera pekar på kampen för att hålla en jämn service i hela kommunen, till exempel i relationen mellan 
huvudortens bibliotek och mindre filialer:

”Svårt att hålla liv i filialerna samtidigt som vi ska hålla huvudbiblioteket bemannat och 
levande. Vi brottas hela tiden med hur vi ska hålla ett aktuellt bestånd för relativt få besökare 
på filialbiblioteken” (VKI)

”Service på filial är begränsad, till exempel finns inte alltid mötesrum. I gengäld får besökarna 
personliga tips, behöver kanske inte betala avgifter då filialen saknar kassahantering. Det lilla 
biblioteket ’skräddarsys’ för sina besökare mer än de stora allmänna. Programverksamhet 
kan vara en utmaning på grund av pengabrist eller platsbrist. Pengar läggs hellre på 
program för många. Vi försöker hitta program i det lilla formatet, med lokal anknytning, små 
utställningar och liknande” (NVHV)

Ett sätt att öka tillgängligheten i de minsta kommunerna och på de minsta enheterna är meröppet, 
som många informanter lyfter fram som intressant att satsa på. Flera har sökt och erhållit Stärkta 
bibliotekmedel för att då helt nyligen införa meröppet och de initiala erfarenheterna är entydigt 
positiva. Särskilt uppskattat är modellen med meröppet bland småbarnsfamiljer och studenter, men 
också föreningar av olika slag som kan använda bibliotekets lokal, ofta den enda offentliga i byn, för 
sina sammankomster på kvällstid.

”Vi har i dagsläget 38 personer anslutna till meröppet med avtal. De säger att det känns som 
att vara med i en exklusiv klubb” (NBJO)
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Införandet av, och tanken på, meröppet leder ibland också till en ökad medvetenhet om rummets 
betydelse för bibliotekets service. Ett sådant exempel är Lessebo kommun som med stöd av både 
Stärkta bibliotek och regionala projektmedel engagerat byinvånarna vid införandet av meröppet i 
Skruv:

”Hemslöjden var inblandat, vi gjorde om hela biblioteksrummet, lite nya tankar. Det skulle 
finnas en tystare del, en kreativ del och en läsfrämjandedel för barn och unga. Vi hade 
workshopgrupper med vuxna och med barn och vi ville få till ett lokalengagemang för 
biblioteket och då kände vi att detta blir ju så fint att det måste bli tillgängligt för fler under 
längre tid, inte två eftermiddagar i veckan.” (KBLE)

Det finns dock också exempel där informanterna pekar på en skepsis bland låntagarna:

”När vi hörde oss för var det flera som sa, ’meröppet? Aldrig i livet, jag kommer ju hit för att 
träffa er’ och liknande. Det är ju just det här mötet, man är en social instans” (KBMS) 

5.2.1 Prioriterade grupper
När det gäller balansen mellan service till alla och de prioriterade grupperna, så framställs använ
dare med annat modersmål än svenska som den mest tongivande, men också arbetet med de 
nationella minoriteterna tas upp av informanterna. Att hitta utrymme för mer omfattande service är 
dock svårt.

”Jag har oftast ensamarbete och dagar vi har kvällsöppet så kommer många nyanlända. Vi 
har medier på arabiska, persiska, turkiska, albanska och en del andra språk, men förstås 
ingen möjlighet för speciella aktiviteter. Vi har dock läxhjälp som drivs av ett par volontärer” 
(VNSS)

”Jag känner definitivt att samlingen har brister till exempel mångspråk och minoritetsgrupper, 
men var ska jag ställa dessa saker i det lilla biblioteket, som snart blir ännu mindre?” 
(VNÖB)

”Vi har arabisk språkkompetens men skulle behöva fler språk, framförallt somaliska. Det är 
svårt att hitta bra böcker på andra språk, 4050 språk i kommunen och vi kan inte ha alla. 
För mycket böcker.” (VFI)

”Här ligger många svårigheter. Flerspråkiga samlingar, vilka språk? Asylsökande och deras 
språk har varierat mycket under tid. Även om vi vet hur det faktiskt ser ut så vet vi inte hur 
det kommer att se ut framöver. Vissa språk är dessutom svåra att tillhandahålla för det finns 
ingen eller liten utgivning.” (NBÄL)

Just situationen med nyanlända har förändrats mycket sedan den stora våg som kom 2015 och 
trycket på biblioteken sägs på de flesta platser ha avtagit dramatiskt. Många bibliotek har dock 
aktivt arbetat med att etablera en struktur för hanterandet av mångspråksarbetet, inte minst i sam
verkan med andra berörda myndigheter och samhällsfunktioner. Ett sådant exempel är Piteå:

”Vi har haft en satsning på böcker på andra språk, mångspråk som vi kallar det, som är 
ämnat för barn. Även till vuxna har det satsats på med böcker på andra språk. Främst filialen 
i Öjebyn samarbetar med språkslussen, där barnen samlas innan de ’slussas ut’ till vanliga 
skolor. SFI kommer med sina klasser på studiebesök till stadsbiblioteket där de får en 
visning av en ur personalen och har möjlighet att skaffa lånekort. En hylla, ’ny i Sverige’, har 
skapats där böcker som förr var spridda inom alla fackområden nu har samlats på ett ställe. 
Till exempel körkortsböcker på andra språk är väldigt populära” (NBPI)
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När det gäller prioriteringen av de nationella minoriteterna ser situationen mycket varierad ut. Ambi
tionen att leva upp till bibliotekslagens prioriteringar finns där tydligt hos de flesta. Det som främst 
uttrycks bland informanterna är en närhetsprincip, men den är inte allenarådande. För de allra flesta 
är service och tillgänglighet för de nationella minoritetsgrupperna något som får stå tillbaka när 
resurserna tryter. Detsamma gäller för gruppen med funktionsvariationer. 

”De nationella minoriteterna är styvmoderligt behandlade hos oss, förmodligen för att de 
inte ställer några krav på oss. En annan grupp som är förbisedd hos oss är människor med 
funktionsvariationer, av samma skäl. För ett tiotal år sedan hade vi regelbundna träffar med 
den gruppen, men nu ska vi ta i det igen.” (VNKR)

”Synliggöra nationella minoritetsspråk? Tveksamt, vad gör fem böcker på samiska för nytta?” 
(VFI)

”Vi ska ha en utställning om meänkieli och har haft en om utanförskap. Prioriterade gruppers 
bestånd är det synligaste i biblioteket, men det är samtidigt väldigt tunt” (NBBH)

”Vi har ett systematiskt arbete när det gäller litteraturinköp. Det är en lagfråga, vi ska ha ett 
bestånd, ett uppdaterat bestånd på de nationella minoritetsspråken. Sedan uppmärksammar 
vi såklart högtider och så vidare, senast nu den samiska nationaldagen. Vi har romani i 
kommunen, inga samer och kanske några jiddischtalande, men det blir mest aktiviteter 
gentemot majoritetssamhället och inte direkt för minoritetsgrupperna” (KRUP)

I arbetet om och gentemot de nationella minoriteterna och urfolket samer är det tydligt att det spelar 
roll om biblioteket ligger i en förvaltningskommun eller inte. Förvaltningskommunerna visar upp 
avsevärt mer aktiviteter än andra kommuner i urvalet.

”Vi har en samisk avdelning där vi samlat skön och facklitteratur för både barn och 
vuxna, böcker och tidningar. En vecka om året har vi en ’samisk vecka’, då vi bjuder in 
skola, förskola och allmänhet till olika samiska evenemang, då fler aktörer, som kyrkan, är 
inblandade. Barnens första bok finns att få på svenska och annat önskat språk och vi har 
även samiska bokpaket på nord syd och lulesamiska” (NBAR)

“Som förvaltningsområde för finska/meänkieli har vi ett samarbete med koordinator, ett 
ekonomiskt samarbete som gett biblioteket ett bra bestånd genom dialog och delaktighet 
mellan bibliotek och samrådsgrupp. Barnfamiljer med finska eller meänkieli som huvudspråk 
får gratis bokpaket i present och vi har barnverksamhet som teater och sagostunder på 
svenska, finska och meänkieli. För vuxna har vi bland annat svenskfinsk karaokedans med 
kaffe” (NBKA)

”För oss är ’alla’ också Torneå i Finland. Personalen ska kunna både svenska och finska. 
I skolor åker vi alltid två bibliotekarier tillsammans med två språk i samma klassrum för att 
undvika att sätta svenskan mot finskan. Vi vill stödja naturlig tvåspråkighet” (NBHA)

”Vi samspelar med kommunens övriga aktiviteter för samerna. Vi samarbetar också med 
sameskolan, böckerna köper vi från Norge, ibland på inköpsresor tillsammans med Ájtte” 
(NBJO)

Bilden av den tydliga skillnaden mellan förvaltningskommuner och andra bekräftas också av samiska 
biblioteksrepresentanter:

”Det är sporadiskt, det finns ganska lite av allting. Det vi ser är att det finns mer intresse, 
aktiviteter och kunskap i förvaltningskommunerna, där man har ett lokalt samråd med 
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grupperna, vilket gör att det är lättare att planera aktiviteter. Där samerna är mer aktiva själva 
och där det finns samråd med kommunerna, där finns det nog mer aktiviteter och mer böcker 
på biblioteken. För övrigt kan det vara lite mindre av allting, men även om intresse finns, 
så kanske det inte är så lätt att veta vilka böcker man ska köpa in. Det är inte lätt att köpa 
böcker på samiska” (SAMT) 

5.2.2 Konflikter och våld
Många av de problem som informanterna diskuterar handlar om relationen mellan strävan att ge en 
så komplett biblioteksservice som möjligt till en bred om än i många fall numerärt liten allmänhet, 
alla, samtidigt som resurser ska avsättas och bibehållas för att leva upp till de lagstadgade priori
teringar av grupper som nyanlända, de nationella minoriteterna och urfolket samer. Strävan att foga 
samman dessa båda mål leder då och då till konflikt. I diskussionerna visar det sig att rågångarna 
inte nödvändigtvis går mellan majoritetssamhället och minoritetsgrupperna, utan likaväl mellan 
generationer. Det finns också en annan typ av konflikt som ibland, men inte alltid, hänger samman 
med generationsfrågan; det som i den allmänna debatten ibland omnämns som våld och ”stök” på 
biblioteken. Inte heller glesbygdskommunernas biblioteksverksamheter är skonade: 

”Droger är ett problem, både bruk och handel, alagare, mordhot och tillträdesförbud. Det är 
en osäkerhetsfaktor för både personal och besökare.” (VFI)

”Vi upplever att nu kommer alla och det är inte lätt. Konfliktytorna är stora och ibland smäller 
det. Vi har nu börjat diskutera att i och med att alla kommer känner sig vissa grupper mer 
utestängda eftersom det bibliotek som var ’deras’ var en mer skyddad mötesplats. Vi 
måste se till att återta biblioteksrummet för att alla återigen ska känna sig välkomna, en tyst 
avdelning, se över hur vi disponerar lokalerna” (VNSO)

”Vi har ett ungdomsgäng som ibland tar över biblioteket. Det påverkar schemaläggningen så 
att vi är flera ute i biblioteket när de kommer.” (VKI)

Flera bibliotek berättar om hur de arbetar med polis och har väktare i biblioteket, ofta civilt klädda: 
”han ställer också upp böcker, rör sig i rummet” (VSU). De flesta ger dock uttryck för en skepsis mot 
att gå för långt med ordningsregler, tillträdesförbud och närvarande väktare. Det tenderar att skapa 
fler problem än det löser. ”Invandrargängen” utgör idag inget problem, det är mycket mer påtagligt 
med en alltmer offentligt synlig psykisk ohälsa. En bred samsyn visar upp att biblioteket som rum 
har förändrats i takt med att arbetsförmedlingar, försäkringskassor och socialtjänster drar sig tillbaka 
från glesbygdskommunerna. Åtskilliga informanter betecknar biblioteken som en ”samhällets sista 
utpost”, den ”sista sociala instansen” på sina orter: ”Då bryts människor mot varandra” (TVN). Det 
blir en annan hotbild än den som utgörs av högljudda och dominanta killgäng som väntar på bussen 
eller stannar kvar i det integrerade folk och skolbiblioteket efter skoltid och ”beter sig som om det 
fortfarande är ett skolbibliotek. Det skrämmer en del” (KRUP). Ytterligare en lite speciell konfliktbild 
som många informanter vittnar om är när biblioteket väljer att prioritera barnen, vilket retar upp de som 
en informant kallar dem ”tidningsläsande gubbarna”, som härsknar till i en konflikt om ljudnivåer och 
bilder av vad biblioteket är (TV och TVN). Flera informanter tar också upp hur konfliktsituationen på 
biblioteket på olika sätt plockas upp av invandrarkritiska politiska företrädare och rörelser för att vinna 
politiska poänger. Några informanter lyfter också fram vardagsrasistiskt färgade konflikter, inte bara 
mot nyanlända och människor med utländsk bakgrund utan också mot till exempel samer:

”Det är ganska nytt, speciellt då om samer. Vi har ju samiska tidskrifter och då kan man 
komma in och säger högt att ’såna har man inte mycket till övers för’. Eller, ’jaha, nu är 
de här och firar nationaldag igen och tar plats igen’. Sådana små kommentarer hör vi ju 
regelbundet. Då är ju alltid frågan för oss som personal, ska man markera eller får det 
passera?” (JHKR)
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Just hur personalen ska hantera konflikter på biblioteken upplevs som en svår fråga. Här räcker inte 
alltid fackkunskaper och professionell kompetens till. När det gäller ungdomarna lyfts det viktiga 
i att inte särbehandla dem negativt fram, utan istället satsa på mer ”tillgänglighet för unga, hjälpa 
dem in i bokvärlden istället för att bara klaga på dem, att de bara sitter och inte gör något, att det är 
i vägen” (VKI). Att se och ha förmågan till detta lyfts av flera som en del i en förvärvad professionell 
erfarenhet, men kopplas kanske just därför också till generationsförändringar i personalen:

“Unga nyexaminerade vill sällan jobba ensamma på kvällarna, det är en stor generationsskillnad. 
Unga vill ha regler, men har svårt att hantera praktiska situationer. De är socialt osäkra och 
satsar på säkerhetstänk. Här spelar utbildningarna en stor roll i synen på biblioteket, på social 
oro” (JHÖS)

Vi kommer att få anledning att återkomma till just de biblioteks och informationsvetenskapliga 
utbildningarnas roll längre fram. Innan vi går vidare och ser på hur erfarenheterna formuleras kring 
frågor om medier och bestånd, så lyssnar vi till ännu en informant på temat tillgänglighet och service, 
värd att bära med oss i den fortsatta framställningen:

”Vad ska biblioteket ha för roll i samhället framåt? Som det ser ut nu går mycket av tiden 
åt till att hjälpa till med utskrifter, bankärenden, ITfrågor, mail, läxor och så vidare, vilket är 
viktigt. Många av de som kommer har ingen annanstans att gå” (VNSO)

5.3 Medier och bestånd

Grunden i all biblioteksverksamhet är samlingen. Folkbiblioteken har inget bevarandeuppdrag och 
arbetar därför istället med en strategisk medieplanering som tar sin utgångspunkt i biblioteksla
gens krav på en samlingsuppbyggnad präglad av både kvalitet och allsidighet. Precis som vi i 
föregående avsnitt kunde se en spänning mellan kravet på att vara tillgänglig för alla och samtidigt 
prioritera specifika grupper, ses bland informanterna i den här studiens bibliotek en spänning också 
i fråga om medieinköp. Det föreskrivs också att användarna ska ha ett betydande inflytande över 
verksamheten och i just mediefrågorna blir det ofta nyckeln till att låsa upp de begränsade resur
sernas kättingar. Då de flesta orter och enheter är små är det svårt att upprätthålla lagens krav. Då 
är ofta samverkan lösningen, som till exempel inom ramen för Bibliotek Norrbotten, där regionens 
14 kommuner gått samman och betraktar sig som ”ett” bibliotek, något som deltagarna i grupp
diskussionen i regionen betecknar som avgörande för att kunna leva upp till lagens krav. I samtliga 
deltagande regioner finns samarbeten som rör beståndsutvecklingen på olika sätt antingen i form 
av gemensam kompetensutveckling eller bibliografiska samarbeten och gemensamma inköp. Ändå 
är det til syvende og sidst på det lokala biblioteket besluten ska fattas, bedömningarna göras om 
vad som ska köpas in och hur balansen mellan kvalitet och allsidighet ska upprätthållas. Frågan om 
medie och beståndsutveckling rymmer idag också en annan konflikt, den mellan det traditionella 
och det digitala medielandskapet, där glesbygdens bibliotekarier vittnar om erfarenheter som delvis 
ser annorlunda än de som ligger till grund för mer nationellt initierade diskussioner och tendenser. 
Men låt oss börja med diskussionen kring kvalitet och allsidighet. 

5.3.1 Kvalitet och allsidighet
I frågan om kvalitet och allsidighet visar informanterna upp en rik variation av erfarenheter av hur 
begreppens inbyggda spänningsförhållande löses lokalt. Utgångspunkten tas ofta i det skrivna, i de 
kommunala och regionala biblioteksplanernas mediestrategiska resonemang, men glider snart över 
i den praktiska vardagens beslutssituationer:

”Balansen [mellan kvalitet och allsidighet] återfinns i medieplanen. Efterfrågan på medier 
styrs på olika filialer och anpassning till användarnas behov sker efter inköpsförslag” (JHHH)
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”I vår biblioteksplan står att låntagarna ska ha ett ’mycket stort inflytande’ när det gäller inköpen. 
Det är viktigt att vi är neutrala och köper in brett. Vi diskuterar ofta inköp med låntagarna och 
ber ofta om tips. Gäller det böcker inom ett visst ämne kan vi rådfråga någon på orten vi vet är 
kunnig inom området. Viktigt med kunskap om ’kundstocken’ vid inköp för att få balans mellan 
låntagarnas preferenser, aktuell utgivning och våra tips, som ju ibland sammanfaller. Tack vare 
gåvoböckerna från KUR får vi en del vi annars har kunnat missa” (JHSS)

När låntagarnas önskemål i allt högre grad blir styrande upplever många informanter att gränsdrag
ningen mellan kvalitet och allsidighet ibland suddas ut. De lyfter då fram att de titlar som erhållit 
Kulturrådets distributionsstöd och kommer till biblioteken den vägen fyller en viktig funktion som 
kvalitetssäkrare i beståndsutvecklingsarbetet:

”Tack och lov för Kulturrådets böcker!” (VNSM)

”Vi köper oerhört mycket på efterfrågan, vilket gör att kvalitetsfrågan blir eftersatt. Det 
kompenserar vi med kulturrådsböckerna. De får stå för kvalitetslitteraturen, alternativet till 
kioskvältarna. Jag tycker dock att det är bra att köpa in efterfrågad litteratur, såvida det inte 
är våld och porr och liknande, för det är bättre med halvbra böcker som blir lästa än bra 
böcker som ingen läser” (VNKR)

”Balans mellan nytta och skoj, lite kvalitet och lite skräp. Det är folkbibliotek och inte 
forskningsbibliotek. Vi ska inte styra för mycket, egentligen är alltihop bra på det viset. 
Bibliotekarier har sina bokträffar och väljer kvalitetslitteratur. Sen om BTJ:s listor är köpta av 
kända författare som vill sälja sina böcker är en annan sak. Smala kvalitetsförfattare har inte 
en chans att få sina alster sålda till biblioteken. Som tur är kommer de gratis till biblioteken, 
som kulturrådsböcker. Det är en demokratifråga” (VKI)

”I en kommun där väldigt få har någon högre utbildning eller läsvana frågas det inte särskilt 
mycket efter ’kvalitetslitteratur’. Inköpen baseras till stor del på efterfrågan och kompletteras 
med personalens inköp snarare än tvärt om. Även vissa böcker som skickas ut med 
Kulturrådets distributionsstöd införlivas i beståndet för att komplettera” (JHRA)

Det är dock inte så att det leder till allsidighet att luta sig på allmänhetens inköpsförlag, snarare 
är det så att bibliotekarierna får arbeta för att skapa allsidig motvikt mot en kommersialiserad och 
ensidig inköpsprofil bland användarna. Här lyfts och illustreras inte minst vikten av bibliotekariens 
professionalitet. Bristen på kompetens i beståndsarbetet lyfts fram som direkt resursrelaterat.

”Allsidigheten är inte så lätt eftersom det är låntagarna som styr, eftersom vi köper in mycket 
efter låntagarnas inköpsförslag. Vi i personalen försöker ju hela tiden att köpa in någon bok 
till alla genrer, men det blir mest deckare eftersom det lånas mest nu” (NBAR)

”Vi köper mycket på efterfrågan och det vi vet kommer att efterfrågas. Sen är det också 
viktigt att köpa in sånt som låntagarna inte vet att de kommer att vilja ha, det är svårt men vi 
hjälps åt i arbetsgruppen. Vi tänker på allsidigheten och på att se till att ha ett brett bestånd. 
Jag jobbar också med det vi köper utom efterfrågan i exponeringar, broschyrer, facebook
tips och liknande” (VFO)

”Jag ser stora problem i hur vi hanterar samlingarna genom att vi har så få bibliotekarier. 
Inga analyser görs, ingen värdering av måluppfyllelse för olika grupper. Gallring och inköp 
görs utifrån hur trångt det är och efterfrågan, men inte utifrån hur befolkningen ser ut [och] 
eftersatta prioriterade grupper. Alla gör så gott de kan. Bokinköpen görs, speciellt på 
filialerna, av helt outbildade personer som inte fått den mest grundläggande kunskapen och 
ingen fortbildning om hur och varför, i lagens mening” (VNSO) 
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”Vi måste också fråga hur påverkar det faktum att det i stort sett är kvinnor i personalen vid 
inköp och skyltning?” (VAR)

”Vi har slutat köpa in böcker till filialerna. De går inte runt tillräckligt. Böckerna i hyllorna är 
redan lästa, fräscha men lånas inte. Istället får vi ett urval böcker från huvudbiblioteket som 
byts ut med jämna mellanrum. Så inköpen utgår från det stora bibliotekets behov och inköp” 
(NVHV) 

Informanterna visar en bred enighet i att det är viktigt att ha en hög acceptans för enklare kommer
siell litteratur som deckare eller så kallade norska långserier, även om de på många bibliotek domi
nerar på ett sätt som påverkar allsidigheten i urvalet. Det är viktigare att få människor till biblioteken 
och få dem att läsa än att försöka styra vad som blir läst. I denna diskussion uppkommer också 
frågan om vilken utgivning som står till buds, att både förlag och inköpskanaler som BTJ:s listor ofta 
hakar på trender som upplevs som storstadspräglade:

”Det finns en viss svårighet i utbudet av böcker. Till exempel produceras och erbjuds det 
väldigt mycket inredningsböcker och kokböcker. Om andra ämnen, som kanske lockar 
glesbygdsborna mer, kommer det å andra sidan väldigt lite, som till exempel jakt, fiske, 
motocross och sånt” (VAR) 

Diskussionen om medie och beståndsutveckling handlar idag inte enbart om inköp av böcker och 
traditionella medier, utan lika mycket om hur folkbiblioteken ska förhålla sig till det framväxande 
digitala medie och servicelandskapet. Här visar sig många av de problem som diskussionen om 
kvalitet och allsidighet visat på från en annan sida.

5.3.2 Digitala resurser och digitalisering
Relationen till de digitala delarna av folkbibliotekens verksamhet är betydligt mer nyanserad bland 
informanterna än den oreserverat positiva bild som matas ut från bibliotekssektorns centrala delar. 
I många av glesbygdskommunernas byar och samhällen är tillvaron helt enkelt inte särskilt digital. 
I grunden förmedlas en positiv hållning, men det finns också ett motstånd som kommer sig främst 
kanske från två håll: (1) användarna, som är relativt försiktiga med att ta till sig nya medielösningar 
och (2) mycket av den digitala service som biblioteken ägnar sig åt, som kommer sig av att andra 
myndigheter och organisationer dragit sig tillbaka från de små orterna och ibland explicit hänvisar 
till bibliotekarier för att användare ska får hjälp med allt från pensionsutbetalningar och ansökningar 
om föräldraledighet till bankärenden – uppgifter som dessutom öppnar för en ny typ av professions
etisk diskussion. För hur långt sträcker sig bibliotekariens (eller biblioteksassistentens) professionella 
mandat och ansvar? Glesbygdskommunernas bibliotek hanterar situationen på olika sätt:

”Vi har anordnat workshops, teknikdagar, utbildningar och så vidare. För några år sedan 
var intresset [bland allmänheten] stort, nu betydligt mindre. Tjänsten ’boka IThandledning’ 
används ibland av våra låntagare. Vi är nu igång med att anordna teknikkurser i samarbete 
med Studieförbundet vuxenskolan och Region Värmland, som finansierar. Intresset har 
varit stort tack vare vuxenskolans och Röda korsets kontaktnät. Vi jobbar en del med att 
marknadsföra våra digitala tjänster, som eböcker, Ztory, Pressreader, datakurserna och 
sånt” (VFO)

På det hela taget ses dock digitala satsningar som något som ligger lite utanför det ordinarie arbetet, 
delvis på grund av ett relativt ljumt intresse från biblioteksanvändarna:

”Digitaliseringen är delvis svår att greppa, men något vi behöver förhålla oss till och införliva i 
verksamhet och kompetens” (REJH)
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”Det finns ett motstånd mot att läsa digitalt” (JHRA)

”Vi marknadsför inte eböcker särskilt mycket för att appen inte funkar särskilt bra. Legimus 
däremot, men det är bara enstaka talbokslåntagare som vill ladda hem själva. De allra flesta 
vill låna skivor, vilket gör att vi bränner massor av skivor” (VNKR)

”Det räcker med det som finns, […] datorer, eböcker. Ungar vill ha spel, men nja, tycker 
sådär om det. Det kan visserligen finnas en avdelning för det, men det är inte nödvändigt” 
(VKI) 

Flera informanter trycker på att frågan om digital service blottlägger en av de mest synliga konflik
terna mellan stad och glesbygd, där resurser, intresse och kunskap ser annorlunda ut:

”Det finns en motsättning mellan vanlig biblioteksverksamhet och den stora digitala 
satsningen, speciellt om pengarna går till robotverkstäder, dataspel och annat som inte är 
folkbildande. Att lära pensionärer använda Swish är en mer accepterad verksamhet. Det 
digitala gör att små bibliotek kan få ett större utbud av aktivitet, en viktig jämställdhetsfråga 
stadland” (VNSM)

”Stora områden är fortfarande utan tillstymmelse till mobiltäckning. De centrala parterna och 
det centrala KBperspektivet vet ingenting om villkoren i glesbygden. Ett stort demokratiskt 
problem” (JHSS)

”Marknadsföring av emedier är viktigt, speciellt i glesbygd långt från bibliotek. Vi bör 
kontrollera innehållet mer, till exempel gallra Elib:s medier, men det hinns inte med. Vi jobbar 
mycket med att synliggöra det digitala biblioteksrummet och mer och mer med digitala 
medier, men det är svårt att nå ut” (VNHÄ)

Diskussionerna vittnar också om en entydig fördel för ljudböcker framför eböcker bland låntagarna. 
Eböckerna ses av många som en belastning när resurserna tryter.

”Vad som ökar? Ljudböckerna. Eböckerna rör sig inte mycket” (KBUP)

”Eböckerna är nog bra, men de är en kostnad” (TJH)

”Eböckerna står stilla. Ljudböckerna är det stora. Vi har mest CDutlåning, men användning 
av appen ökar långsamt, tror vi. Eresurserna ligger på regional nivå med bara lite insyn, men 
man får betala” (TV)

I gruppdiskussionerna uppstår engagerade diskussioner om den digitala samhällsservice många av 
deltagarna upplever att biblioteket får ta hand om, utan att vare sig be om det eller ha några avsatta 
resurser för. I några av de deltagande kommunerna, som Torsby, Jokkmokk, Kramfors och Krokom 
finns Digidelcentran i olika former och där sådana finns syns kanske också ett större engagemang 
och en högre beredskap för de myndighetsuppgifter som de flesta informanter anser ligger utanför 
bibliotekariernas professionella mandat. 

”Myndigheterna har släppt sitt ansvar utanför storstäderna. Både de och bankerna skickar 
sina kunder till oss. Det är ett mycket tydligt landsbygdsproblem. Det är jobbigt och svårt 
med till exempel insyn i personers privatekonomi på en liten ort” (VFI)

Många kommuner ser detta problem också utanför biblioteken, men på flera platser upplever per
sonalen i biblioteken trots allt att de inte är lämnade ensamma, utan del i ett kommunalt strategiskt 
arbete med att hantera myndigheternas och bankernas bristande ansvar. Ibland flyter också de 
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allmänkommunala satsningarna ihop med mer interna och bibliotekscentrerade sådana, som kan ta 
hjälp av varandra:

”Vi satsar hårt på digitalisering, bland annat i kommunens projekt för att minska digitalt 
utanförskap. Studiecirklar, IThjälp, taltidningar, talboken kommer och liknande. Dock är det 
ett problem att allt detta är väldigt bidragsberoende” (VED)

”Just den digitala medborgarservicen har avtagit lite, ett tag var det väldigt mycket, men nu har 
det avtagit. Vi har så [att kommunen] går hem och hjälper äldre om de har en ny telefon och så. 
De har tagit över mycket från oss allt det med datorer, telefoner och surfande” (KBMS)

I övrigt lyfter deltagarna två frågor som rör digitalisering och digitala tjänster; dels att inget som 
helst utrymme finns för egna, lokala, digitaliseringsinitiativ, dels att arbetet med digitala tjänster är 
helt beroende av samverkan, både inom och utanför bibliotekssektorn. I fråga om egen digitali
sering är det kanske inte särskilt förvånande att inget utrymme finns i mindre kommuner, även om 
intresse finns för att till exempel digitalisera vissa lokalhistoriska samlingar och liknande. Mer förvå
nande då är kanske att de digitaliseringssatsningar som görs på nationell nivå, främst av Kungliga 
biblioteket tycks gå spårlöst förbi biblioteken. Här står informanterna tämligen samlade i en kritik 
mot ”Stockholm”, som både rör information om vilka digitala resurser som finns tillgängliga och hur 
de kan användas av lokala bibliotek. Idén om ett verkligt nationalbibliotek talas det i detta avseende 
om som långt borta. En del tränger dock igenom, då främst genom regionbibliotekens försorg, till 
exempel i Digitalt först, KB:s nationella satsning på kompetensutveckling av bibliotekarier. Att just 
utvecklandet av digitala tjänster är samverkansberoende lyfts fram särskilt. Det är dock inte bara 
här som det är av vikt. I nästa avsnitt blir just frågan om samverkan och styrning den som står i 
centrum för intresset.

5.4 Samverkan och styrning

I bibliotekslagens skrivningar om samverkan lyfts framförallt fram sådan som sker mellan olika 
biblioteksenheter och biblioteksväsendet ses som, i princip, en gemensam resurs. För glesbygds
kommunerna är samverkan också utanför biblioteken en förutsättning för att kunna fylla det över
gripande demokratiska uppdrag som formuleras i lagens ändamålsparagraf. Biblioteken är mer än 
sina samlingar och har som en central uppgift att vara samlingspunkter och mötesplatser, där det 
demokratiska samtalet kan föras på lokalinvånarnas villkor. I detta arbete blir naturligtvis konkreta 
samarbeten viktiga, men förutsättningarna för att kunna genomföra det övergripande uppdraget 
och upprätthålla samarbeten och samverkansformer lokalt hänger intimt samman med frågan om 
politisk och ekonomisk styrning. I små kommuner med begränsade ekonomiska resurser går styr
ning och samverkan hand i hand och förändringar som sker får konsekvenser:

”Bibliotekets placering i den kommunala organisationen är mycket viktig! Den säger en hel del 
om synen på bibliotek. 2015 gick biblioteken hos oss över till kommunstyrelseförvaltningen 
från samhällsförvaltningen och fritid & kultur. Biblioteket ingår nu i tillväxtavdelningen som egen 
enhet. Andra enheter är näringsliv, utveckling och kultur. Beslutshierarkin är kort; bibliotekschef, 
tillväxtchef, kommunchef. Hos oss räknas alltså bibliotek och kultur som en tillväxtfaktor. Detta 
har betytt mycket positivt för bibliotekets utveckling och satsningar” (VNHÄ)

”Här hör biblioteket till kultur och fritidsenheten som sorterar under kommunledningsstaben. 
Jag uppfattar det som bättre än när vi ingick i lärande och stöd, som omfattar skola, 
socialtjänst och sånt” (VAR)

Gruppdiskussionerna vittnar om en rörelse på många platser, där biblioteken placeras närmare 
kommunledningen, vilket upplevs som positivt då synligheten och kanske också förståelsen för 
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verksamheten ökar. Men låt oss börja med att titta på frågan om samverkan för att strax återkomma 
till hur informanterna ställer den mot frågan om politisk styrning.

5.4.1 Samverkan
Diskussionerna om samverkan visade sig vara de kanske minst kontroversiella av alla. De kanske 
viktigaste organiserade samverkansformerna finns på regional nivå, där det mest långtgående ex
emplet i den här studien utgörs av Bibliotek Norrbotten med 14 kommuners bibliotek inrangerade 
i ett samarbete som låter hela regionen vara ”ett” bibliotek. Också lokalt sker samverkan, ofta då 
med andra förtecken. Inget bibliotek verkar i ensamhet och även i mindre byar och i renodlade gles
bygdsmiljöer utgör den lokala samverkan som en nyckelfaktor för inte bara synlighet, utan också 
legitimitet för biblioteken. Ofta har de en nära, informell prägel:

”Jag samarbetar bra och ofta med min närmaste skola, både lärare och elever, speciellt 
låg och mellanstadiet. Jag vet deras behov och försöker tillgodose så gott jag kan. Jag har 
lite samarbete med hembygdsföreningen också, som håller utställning just nu, och med en 
intresserad privatperson som kommer med utställningar någon gång i månaden” (VNÖB)

”Samarbetspartners utanför biblioteken kan vara ganska tillfälliga: bokhandel vid 
författarbesök, resebyrå vid ett resekafé, blomsterhandel vid utställningar, Röda korset 
under en period med läsfrämjande för nyanlända, RFSL vid arbeten med regnbågshyllor och 
föreningar som lånar grupprum” (NBPI)

”Bokbussen samverkar ofta med föreningar och verksamheter i olika byar i samband med 
olika arrangemang” (NBBB)

”Kommunala projekt kan genomföras i och tillsammans med biblioteket. Vi har till exempel ett 
trygghetsråd, där biblioteket ingår med den lokala polisen, företagen och skolan” (VNSS)

”Bra programverksamhet bygger helt på samverkan. I glesbygden är det viktigt att 
programmen speglar det lokala. Hos oss har vi till exempel samarbetat en del med den 
lokala löparklubben” (VTO)

När det gäller de nationella minoriteterna och urfolket samer är samverkansfrågan av största vikt 
och här är det tydligt vilken betydelse förvaltningsområdena har, vilket också beskrevs ovan i avsnitt 
5.2.1. Den regionala samverkan lyfts annars fram som den kanske viktigaste. Den kan vara av mer 
allmän officiell karaktär såsom den formuleras i de regionala biblioteksplanerna, då ofta fokuserad 
på beståndssamarbete, läsfrämjande och digital kompetensutveckling. Den kan också ha mer spe
cifik, lokalt färgad karaktär:

”Biblioteksbussarna har en egen samverkansgrupp. Vi har nio bussar, två i Luleå och sju i 
övriga länet. Vi pratar om arbetsmiljön när det blir trångt vid skolbesök med upp till 25 elever 
i bussen samtidigt, turlistor, hur vi gör med gamla bussar, väglag och kyla. Det finns en 
kylgräns, vid 27 grader går till exempel inte Luleås bussar” (TNB)

En förutsättning för all lokal samverkan är dock att biblioteket har ekonomiska förutsättningar och att 
den politiska viljan finns. Frågan om styrning är central och här blir diskussionen betydligt mer allvarlig:

”Samverkan med andra aktörer är ibland svårt på de minsta orterna, då i princip all arbetstid 
ligger under bibliotekens arbetstider” (JHHH)
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5.4.2 Politisk styrning
Informanterna trycker alltså på betydelsen av var i den kommunala organisationen biblioteket ligger. 
Det spelar roll för vilka man konkurrerar med om medel, men det är också en fråga om legitimitet, 
som inte minst tar sig uttryck i politikernas intresse och vilja att prioritera bibliotekens verksamhet. 
Diskussionerna vittnar om olika erfarenheter, men med några få undantag dominerar en bild av en 
allmän resursbrist och oengagerade politiker:

”I glesbygden är man van vid att allting dras in” (VJH)

”Olika röster om, ja, alltså politiker och tjänstemän vill lägga ner verksamheten i [en av våra 
byar], dra ner öppettider och bemanning. Många tycker saker, få är särskilt insatta, ingen vill 
ge pengar. Vi har i flera år haft en osäker position i kommunens organisation. Vi vet att vi ska 
flytta, men vet inte efter två år var, när och hur. Mycket osäker chefssituation” (VFO)

”Kommunen, bildningsförvaltningen, har just nu ett mycket stort budgetunderskott 
som påverkar biblioteket i allra högsta grad och kommer att leda till nedskärningar i 
storleksordningen 10–20 procent. Detta leder till konflikt i en liten kommun med geografiskt 
utspridd befolkning och låg utbildningsnivå. En kommun där biblioteket är extra viktigt” 
(VNKR)

”Balansgången mellan bibliotekets behov och politikernas styrning är svår. 
Biblioteksverksamheten är liten i en liten kommun och behöver motivera sin relevans 
gentemot verksamheter med starkare lagkrav. Att behålla kärnverksamheten med att hålla 
filialerna öppna kan vara en kamp, bara det” (JHHH)

”Det finns en oroande politisk syn på biblioteket som är okunnig. [Politikerna] anser att 
biblioteket inte behöver de lokaler som finns idag, ser inte nyttan med en mötesplats för 
kommunens invånare. Troligtvis beror detta på ekonomiskt trångmål och brist på mod” 
(NBÄL)

I vissa fall får detta som konsekvens en upplevelse av att vara politiskt styrd, antingen indirekt eller 
direkt. 

”Biblioteket mår inte bra inom den kommunala organisationen. Politikerna ser inte syftet 
med biblioteket och tar beslut som inte är grundade i verkligheten och som saboterar 
verksamheten. Väldigt lite insyn i planerade förändringsarbeten” (VED)

Det är annars relativt få av informenterna som känner att de utsätts för en explicit politisk styrning 
av verksamheten, utöver den som sker genom berörda nämnders budgetarbete och som ibland 
leder till konkreta konflikter där till exempel ”medieanslagen ställs direkt mot behovet av en ny 
ismaskin till hockeyrinken” (NBKA). Snarare förmedlas upplevelsen av ointresse och okunskap om 
bibliotekens lokala värde. Ett undantag tas dock upp, där lokala politiker direkt har givit sig in och 
styrt verksamheten på ett möjligen olagligt sätt: 

”Kulturen ska vara fri, biblioteken ska vara fria, men vi styrs av kommunen. På filialerna i 
byarna är det bra att samverka med kyrkan, skolan, Coop, folkets hus och studieförbund. 
Den typen av samarbeten är viktiga, men tyvärr styrs biblioteken här för mycket av 
kommunen. Å ena sidan är de inte insatta, å andra vill de styra” (VKI)

Vad detta konkret handlar om är den ”skogsfestival” som arrangerades av biblioteket i Högboda i 
Värmland i samarbete med bland annat den lokala Naturskyddsföreningen hösten 2018. Företrädare 
och debattörer för en rad organisationer som bland annat är kritiska till metoderna inom det indu
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striella skogsbruket var inbjudna och organisationen Djurens rätt skulle stå för vegansk förplägnad. 
Kommunens politiska ledning valde då efter påtryckningar att gå förbi tjänstemännen och ställa in 
festivalen med kort varsel. Motivet var att den inte ansåg programmet ”mångsidigt och neutralt”, 
vilket i praktiken innebar att kommunen krävde att också skogsindustrins intressen skulle repre
senteras81. Fall som detta, där bibliotekens främjande av fri åsiktsbildning hämmas av kommunala 
politiker tycks dock vara relativt ovanliga och i den här studien är exemplet ett talande undantag. 

När det gäller att hantera politiska beslutsfattare lyfter flera informanter fram vikten av att vara aktiv 
på den kommunala arenan, göra biblioteket synligt och se till att det får ta plats i det allmänna med
vetandet i kommunens alla delar:

”Personliga kontakter är viktiga på små orter. Oss gav de en bokbuss för fem miljoner” (VTO)

”Vi försöker synas i alla möjliga sammanhang. Bra kontakt och relation med den politiska 
nivån är A och O. Jag ’armbågar’ mig ofta fram och berättar om bibliotekets och 
läsningens betydelse i många olika sammanhang. Genom att ha en aktiv och levande 
biblioteksverksamhet som syns och hörs garanterar det även en god finansiering. Vilken 
politiker vill dra ner på en levande och populär kulturverksamhet?” (JHSS)

Förmågan att kunna formulera bibliotekens verksamhet på ett sätt som är lokalt relevant för an
vändare och invånare, men också att kunna argumentera för verksamheten inom den kommunala 
förvaltningen hänger intimt samman med inte bara platsen verksamheten tilldelas inom den kommu
nala organisationen, utan också den kompetens som finns hos personalen i biblioteken. Den sista 
avdelningen i den empiriska genomgången tar därför fasta på kompetenssituationen som förutsätt
ning för verksamhetens välbefinnande och utvecklingspotential på lokal nivå. 

5.5 Bibliotekariens roll och behovet av kompetens 

Frågan om kompetens, både befintlig och saknad, togs med i den här studien då den, trots att den 
saknas i bibliotekslagens text, förekommer i dess förarbeten. Dessutom är det väl känt att dagens 
biblioteksmiljöer är i behov av en rad olika kompetenser för att biblioteken ska kunna genomföra sitt 
lagstadgade uppdrag. Kompetensläget blir alltså inte bara möjligt att inkludera, utan också viktigt 
att tala om i ett läge där vi vet att det finns en reell brist på biblioteks och informationsvetenskap
ligt utbildade bibliotekarier. Det finns också skäl att tro att den professionella identiteten delvis 
ser annorlunda ut på små orter än den i någon mån ideala bibliotekariebild som ligger till grund 
för både utbildningsprogram i ämnet och den allmänna diskussionen om bibliotekens kompetens
behov. Det visade sig också vara välmotiverat att ta med frågan; bibliotekariebristen har praktiska 
konsekvenser. I varje av de fyra gruppdiskussionerna visade sig frågan om kompetens och utbild
ning engagera deltagarna kanske mer än någon av de övriga frågorna. Orsaken är delvis att just 
bibliotekarierollen får en särskild betydelse genom den närhet som finns på den lilla orten mellan 
såväl bibliotekarie och beslutsfattare, men kanske än viktigare mellan bibliotekarie och by eller 
samhällsinvånarna:

”På en liten ort där man känner alla är man bibliotekarien oavsett var man befinner sig. Man 
kan få frågor när man är på Konsum. Det är roligt, men det kan bli som att man alltid är i 
tjänst” (VNKR)

”Man blir igenkänd på samhället som ’hon som jobbar på biblioteket’. Men, vi har även 
kunskap om andra invånares yrken, kan få tag på rätt person vid rätt tillfälle” (VSU)

”Yrket har en identitet i samhället. Där är jag bibliotekarien, ej privat” (NBJO)
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”Funktionsmässigt är bibliotekarien så himla mycket utöver regelrätt biblioteksverksamhet, 
så jag känner mig som kommunens sista utpost på orten. Jag svarar, som gott det går, 
på frågor om det mesta, så typ att man är någon sorts samordnare och spindeln i nätet” 
(NVÖB)

När deltagarna diskuterar kompetensfrågan är det två övergripande teman som återkommer; (1) 
bibliotekariens status i förhållande till biblioteksassistenter och (2) värdet av utbildning, både biblio
teks och informationsvetenskaplig och annan. Båda dessa områden diskuteras utifrån en rådande 
bristkänsla, eller som en deltagare målande uttrycker det: ”Kompetensfrågan? Ett helvete” (TV).

5.5.1 Bibliotekarier och andra kompetenser
Även om fler utbildade bibliotekarier av de flesta deltagarna ses som ett starkt önskemål är de inte 
bara svåra att få tag på, utan flera informanter ser det som bara en kompetens bland andra nödvän
diga. Framförallt är relationen mellan biblioteksassistenter och bibliotekarier komplex, då de förra ofta 
ses om oumbärliga för att kunna driva biblioteken på orter där inga eller alltför få bibliotekarier finns:

”Arbetsuppgifterna har jämnats ut mer och mer. Biblioteksassistenter har verksamhetsansvar, 
ansvarsområden som aldrig var aktuellt förr. Hos oss på stadsbiblioteket har två personer 
pass samtidigt, förr alltid en bibliotekarie och en assistent. Det är fortfarande grunden, men vid 
behov kan nu två assistenter ha pass” (NBPI)

”Flera av kommunernas bokstartare är biblioteksassistenter, vilket har fungerat mycket 
bra, inte minst för att många av dem har andra kunskaper och erfarenheter med sig, 
som utbildade förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger till exempel. Helt enkelt en 
hel del pedagogisk erfarenhet, både formell och informell. Detta har varit en av flera 
framgångsfaktorer ” (REJH)

”Det är svårt att få utbildade bibliotekarier. Vi är tvungna att ta som vikarier personer med 
lastbilschafförsutbildning bara därför att de jobbat som bokbusschaufför någon gång” 
(NBHA)

”Skillnaden mellan bibliotekarier och assistenter markeras mindre numera. 
Bibliotekspersonalen är överlag mångsysslare och får hantera mycket annat än det som 
traditionellt ingår i arbetet” (VAR)

”Alla kan tillgodogöra sig kunskap och lära sig nya saker. Behöver kanske inte alla gånger 
vara en dramapedagog eller en bibliotekarie om biblioteksassistenten som jobbat i 30 år 
med kurser och sånt kan lika mycket” (VNÅN)

Trots detta framhåller många informanter vikten av att ha utbildade bibliotekarier i ledningen för de 
lokala biblioteken. Bibliotekariens lokala roll formuleras som viktig och i vissa fall svår att ersätta 
med de andra kompetenser som biblioteken också behöver ha tillgång till. Att det finns utbildade 
bibliotekarier spelar roll och bristen på dem får konsekvenser:

”Det är viktigt att det finns tillräckligt stor del utbildade bibliotekarier som ’kulturbärare’ 
som har den specifika bibliotekskunskapen. Biblioteket är mycket mer än den lokala 
institutionen för boklån, ITpedagoghjälp, kultur och läsfrämjande. Det är hela systemet 
med bibliotekssamverkan, förståelse för bibliotekets roll i samhället, demokrati, folkbildning. 
Samtidigt har vi stor nytta av att ny kompetens länkas till det lokala biblioteket” (VNSM)

”Självklart finns det möjlighet att hitta personer som kan arbeta sig in i ett biblioteks 
alla arbetsuppgifter, men det är en verksamhet som spretar mycket och det tar 
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lång tid. Det måste finnas utbildad personal. Personal som pratar FÖR den viktiga 
biblioteksverksamheten och uppfyller de lagstadgade kraven” (NBÄL)

”Bibliotekariens funktion blir ett slags ’medborgarpastor’, lyssna, vägleda, tipsa och informera 
i ett brett perspektiv. Lokalt vägleder bibliotekarien till andra samhällsfunktioner som 
låntagaren kanske inte vet om och som är viktigt ur ett demokratiperspektiv, som att man 
kan lämna in synpunkter till sin kommun eller få hjälp att starta en studiecirkel. Bibliotekarien 
tänker också helhet, verksamhet media, program och bemötande utifrån satta styrdokument” 
(VNÖB)

”Det är svårrekryterat till mindre biblioteksorter, men det är viktigt med 
bibliotekariekompetensen för att personalen ska ha förståelse för bibliotekets uppdrag. Tror 
att en del extrapersonal inte tänker till exempel på prioriterade grupper” (VKR) 

”Vi har ett underbemannat bibliotek, där biblioteksassistenter gör bibliotekariers 
arbetsuppgifter. Utbildad personal är ett måste för att möta förväntningar på bland annat 
digitalisering, men just nu har vi inga vikarier alls. Vi måste ta extrapass i lånedisken och 
hinner då inte med det ordinarie arbetet. Det är både stressande och frustrerande, för i 
bibliotekets funktion är även många förfrågningar som inte tillhör vårt arbete, som akassa, 
söka lägenhet, försörjningsstöd, bouppteckningar, bankärenden och annat” (NBKA)

Trots att vikten av utbildade bibliotekarier stryks under av många informanter råder osäkerhet över 
vad det innebär att vara en utbildad bibliotekarie, hur de biblioteks och informationsvetenskapliga 
utbildningarna ser ut och vilket värde de har för den praktiska verksamheten.

5.5.2 De biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildningarnas värde
Det är framförallt två saker som sticker ut i diskussionerna och omdömena om de biblioteks och 
informationsvetenskapliga utbildningarna och hur biblioteken har att förhålla sig till dem. Den ena 
rör vad som ses som en alltför teoretisk inriktning på studierna, vilket skapar osäkerhet; den andra 
rör generationsskillnader i kompetensen, eller kompetensbristen, hos de som examineras vid utbild
ningarna. 

”Kompetensmässigt känner jag ärligt talat att jag inte använder mycket kunskap från 
utbildningen. Det är mest praktisk kunskap” (VNÖB)

”Bibliotekarieutbildningen behöver blir mer relevant för folkbiblioteken. Det var den till 90 
procent INTE när jag gick ut 2015” (VED)

”Den [bibliotekariens roll] har förändrats. De yngre bibliotekarierna säger att de inte har 
användning för sin utbildning, att vi använder kompetensen allt mindre. Vi har ändå en 
funktion som uppskattas och jag upplever den som högt värderad. Eftersom jag har flera 
kompetenser och har kommit tillbaka till biblioteksvärlden är jag bekymrad över att vi på 
något sätt förminskar oss. Undrar hur utbildningarna ser ut?” (VNSO)

”Det är så mycket problem med att rekrytera bibliotekarier, är det kanske ett typiskt 
glesbygdsproblem? Låntagarperspektivet måste vara viktigt i utbildningarna. Ansökan till 
tjänster vi haft ute innehåller oftare ’jag tycker om att läsa, lugnt och skönt’ istället för ’jag 
tycker om människor och vill jobba med service” (JHSS)

Samtidigt är inte bilden entydigt negativ, flera lyfter betydelsen av kombinationen mellan ämneskun
skaper och praktisk erfarenhet. 
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”Biblioteks och informationsvetenskap är teori. För bibliotekarier är praktik och 
serviceperspektiv viktigast. Kan serviceinriktning beskrivas som en kompetens? Kompetens 
kan ju komma ur professionalitet, vilket innebär en koppling mellan teori och praktik, att 
utbilda för kompetens behöver i så fall innebära även praktik” (JHHH) 

”Tillgången till utbildad personal är ett stort problem. De gånger vi haft tjänster har det varit 
mycket svårt att hitta utbildad eller kompetent personal, det är mycket svårt att rekrytera till 
mindre orter. De pendlar in och slutar ofta efter något år. Flera äldre med lång erfarenhet 
och kompetens pensioneras om något år här, ska de ersättas av bibliotekarier eller någon 
annan kompetens? Vilka krav har vi egentligen? Vad är rätt kompetens för ett folkbibliotek? 
Bibliotekarieutbildningen är inte helt anpassad efter våra behov. Kanske borde det vara en 
folkbiblioteksvariant igen?” (VFI) 

”Det har blivit svårare att rekrytera utbildade bibliotekarier, mest nyexaminerade söker. Ett 
annat problem är den akademiserade utbildningen som verkar passa dåligt med den faktiska 
verksamheten på mindre bibliotek. Vi behöver breda kompetenser, men kravet på digital 
kompetens är A och O. Oavsett utbildningens innehåll är det ändå viktigt att få utbildade 
bibliotekarier, det är en fråga om yrkesidentitet som för det mesta är kopplat till ett intresse 
för bibliotek och personer som är villiga till kompetensutveckling och kvalitetsförändring” 
(VNTI)

En del vittnar om lägen där det lokala arbetet inte kan vänta på utbildad arbetskraft, utan där bibliote
ket tvingas lösa problemet med kompetent personal självt. Inte minst när det gäller att ordna vikarier 
används både skolungdomar som sommarjobbat på biblioteken och pensionärer som rycker in och 
täcker upp vid semestrar eller till exempel när den ordinarie personalen åker på kurser eller konfe
renser: ”vi får utbilda vår egen arbetskraft” (JHBR). Sådana lösningar ses som helt avgörande för 
både möjligheten till ledighet och kompetensutveckling för bibliotekarier på små orter. I det samman
hanget trycker också en rad informanter på, att det för låntagarna ofta inte spelar någon roll vem 
som möter dem i utlånings eller informationsdisken:

”Besökarna och låntagarna reflekterar förmodligen aldrig över de olika yrkeskategorierna, 
utan vill bara ha sin fråga besvarad” (JHSS)

”För låntagarna som kommer in är alla bibliotekarier. Det tror alla om oss i bokbussen också, 
även om vi två som jobbar där är chaufförer och assistenter” (NBPI)

En informant från en av landets minsta bibliotekskommuner bekräftar att närheten till låntagarna 
och den service som faktiskt ges ses som viktigare än utbildningsbakgrunden hos de som finns i 
personalgruppen sammanfattar många informanters förhållningssätt till utbildning och kompetens 
kärnfullt: 

”Utbildning är viktigt, men kompetens viktigare. Serviceinriktning och tjänstvillighet är viktigt 
utåt, viljan att utöka sin kompetens på både bredden och djupet är önskvärt. Det finns alltid 
mer att lära” (JHRA)

5.6 Konklusion

Efter att så låtit studiens informanter, bibliotekarier och biblioteksassistenter, komma till tals och be
rätta om sina praktiska erfarenheter av arbetet i glesbygdskommunernas lokala folkbibliotek är det 
nu tid att sammanfatta. Den bild som vi ser framträder är både nyanserad och komplex. Informan
terna vittnar om hängivenhet och ambition som går på tvärs med ansträngda ekonomiska resurser, 
bristande infrastruktur och svårigheter att hitta personal med den kompetens som behövs i mötet 
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med användarna och för att kunna utveckla verksamheterna. Vad som också ses är den hämsko 
som svårigheten att motivera och synliggöra verksamheten i exempelvis konkurrens med andra 
kommunala verksamheter som kanske har starkare, mer resurskrävande lagstöd utgör. En aspekt 
i det sammanhanget som några också lyfter är genusfrågan, där biblioteken i många av studiens 
kommuner har att slåss mot karaktäristiskt mansdominerade verksamheter, där biblioteksföreträdar
nas argument förblir ohörda. Påfallande är också vittnesbörden om den offentliga servicens förfall 
i många av de deltagande kommunerna, en situation som lämnar bibliotekarierna som ”sista social 
utpost” med tidskrävande arbetsuppgifter som bara med viss ansträngning kan sägas rymmas i 
bibliotekens lagstadgade uppdrag. Situationen leder till, att hanterandet av bibliotekslagens prio
riterade grupper hänger mycket på lokala förhållanden och förutsättningar, något som inte minst 
ses i förvaltningsområdenas betydelse för samernas möjlighet till lokal kulturell delaktighet. Detta är 
bara några av de frågor som informanternas berättelser ger skäl att betrakta vidare. 
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6. Diskussion och slutsatser
När glesbygdsbibliotekens verksamhet diskuteras med utgångspunkt i bibliotekslagen är det viktigt 
att komma ihåg att lagstiftaren varken anger hur de olika angivna prioriteringarna ska genomföras 
eller i vilken omfattning. Det innebär att frågan om folkbiblioteken lyckas kan – och bör – ställas 
i relation till deras lokala förutsättningar. För det råder ingen tvekan om att bibliotekslagen anger 
en riktning för glesbygdskommunernas bibliotek och synen på vilka delar av verksamheterna som 
behöver utvecklas. Det som är intressant är istället hur laguppfyllelsen tar sig uttryck och tolkas.

I ett ansträngt ekonomiskt läge kan det vara svårt att lyfta fram enskildheter, men tre områden kan 
sägas framträda särskilt som problematiska i bibliotekens strävan att uppfylla lagens prioriteringar: 

• Läsfrämjandearbetet 

• Arbetet med de nationella minoriteterna och urfolket samer, samt

• Arbetet med digital delaktighet och digitalisering

För att återknyta till den modell som introducerades i inledningen till kapitel 5 kan vi nu se, att den 
institutionella, den performativa och den erfarenhetsbaserade nivån, flyter samman till en helhet. 
Rörelsen mellan de olika nivåerna går lika mycket från lagstiftningen och den nationella biblio
teksdiskussionen såsom den framkommer i, till exempel, spänningen mellan den nationella biblio
teksstrategins fokus på jämlik tillgång till biblioteksservice och SKL:s beredvillighet att låta vissa 
kommuner få utvecklas på bekostnad av andra, som den går från bibliotekspersonalens kreativa, 
pragmatiska arbetssätt, som kommer ur bristande resurser, svårigheter att få utbildad personal, 
tillbakahållen digitalisering och kamp med ofta okunniga och ointresserade lokalpolitiker. I frågan om 
minoriteterna och det läsfrämjande arbetet finns dock ett större avstånd mellan erfarenhetsnivån 
och den institutionella nivån än i de övriga frågor som studien tar upp. Här lämnas till de biblio
teksanställdas professionalitet och kreativitet att lösa uppgifter som kommer i kläm mellan tid och 
resurser. Framförallt är kanske personalsituationen så pressad att de som arbetar i glesbygdsbib
liotek många gånger bara med svårighet hinner med att utveckla verksamhet som går utöver att 
bemanna öppettiderna i informationsdisken. Detta gäller alltså även för de prioriteringar som tydli
gast lyfts fram i bibliotekslagen. Samtidigt ska sägas att situationen varierar också bland de mindre 
kommunerna i urvalet. 

Glesbygdsbiblioteken är det demokratiska blodomloppets kapillärer. Längst bort från ett diskurs
skapande maktcentrum fångar de upp människor och skapar möjlighet till samtal och syresätter på 
så sätt demokratin. Inte minst är detta tydligt i en idag, i policyhänseende, hårt centraliserad biblio
tekssektor. Glesbygdens bibliotek ställer medier till förfogande, men också rum och en möjlighet för 
invånarna i byar och samhällen att spegla sig själva till exempel genom programverksamheter, som 
många av informanterna trycker särskilt på fungerar bäst när de har en tydlig lokal förankring. De 
kommer dock sällan till tals i den allmänna diskussionen i sektorn. Här kan mycket väl en orsak ses 
till den tydliga ambivalensen inför de nationella digitala satsningarna som diskussionerna vittnar om 
finns på vissa orter och bland många av låntagarna. Den digitala sfären är inte lokal och i miljöer 
med låg utbildningsnivå, åldrande befolkning och stora avstånd mellan biblioteksenheterna upplevs 
den ibland inte särskilt viktig av låntagarna. Den skulle kunna bli det, så det innebär inte att den inte 
behöver främjas, men det är viktigt att se att den nationella diskussionen ofta utgår från ett per
spektiv som kan te sig ”universellt” på ett sätt som helt enkelt inte alltid är relevant för lokala möten 
mellan bibliotekarier och användare. Där är det viktigare att i en ständigt pågående dialog hjälpa 
invånarna med de böcker de vill läsa och aktiviteter som engagerar dem, så att de vill återvända. Att 
utgöra en del, kanske rent av ett nav, i det lokala samtalet, den personliga närvaron och den lokala 
identiteten är den allt överskuggande funktionen och det är i det arbetet bibliotekets demokrati
främjande uppdrag i första hand manifesterar sig. I ett digitalt perspektiv innebär det, att nationella 
satsningar bör initieras, så att ansvaret kan lyftas något från lokal och regional nivå. Det gäller 
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utveckling av till exempel Digidelsamverkan som kan vara ett stöd i den digitala hjälpverksamhet 
glesbygdsbiblioteken ofta tar när det offentliga samhället lägger ner, när de fungerar som ”samhäl
lets sista utpost”. Det gäller också fortsatt digital kompetensutveckling, liksom tillgängliggörandet 
av eböcker och ljudböcker, där ett nytt och enklare system behöver utarbetas på nationell nivå i 
dialog med regioner och kommuner.

Tätt sammanvävd med vikten av närhet är det påtagliga sätt som många av studiens deltagare for
mulerar verksamheternas olika delar i sociala termer. Läsfrämjandearbetet ses som ett sätt att finna 
en gemensam social grund med läsningen som gemensam nämnare för kommunens invånare. Det
ta visar sig i lässtimulerande åtgärder som att i samarbete med BVC förse nyblivna föräldrar med 
en gåvobok, eller att skapa förutsättningar för lokala nationella minoritetsgrupper att utveckla sitt 
språk genom att komma ut till skolorna och inte bara tala svenska, utan också meänkieli, finska och 
samiska med barnen. Det syns också i ansträngningarna att nå de vuxna, där exempelvis traditionella 
läsfrämjande aktiviteter som läskaféer och författarbesök nu också kompletteras med mer riktade 
insatser som tar utgångspunkt ifrån deltagarnas personliga och lokala erfarenheter i biblioterapeu
tiska eller filosofiska läsecirklar. Ett tredje sådant exempel är betydelsen av biblioteksbussarnas 
rundor i den yttersta glesbygden, men inte bara dit, utan också till skolor på orter där kommunerna 
väljer att inte inrätta skolbibliotek – här blir bussens lässtimulerande arbete också en social angelä
genhet snarare kanske än en pedagogisk resurs i skolpolitisk bemärkelse. Ett bekymmer som lyfts 
fram av flera är, att det ofta är svårt att få fram resurser till att initiera och implementera sådana verk
samheter på ett mer systematiskt sätt inom ordinarie budgetramar. När resurserna är så begränsa
de att det läsfrämjande arbetet inte hinns med framställs också bibliotekens verksamheter svåra att 
legitimera inför de kommunala beslutsfattarna – det riskerar att bli en ond cirkel. 

Situationen löses enligt informanterna bäst av regionala och nationella projektmedel med stor 
social verkan, alltifrån den omfattande samverkansmodellen Bibliotek Norrbotten och katalogsam
arbetet mellan biblioteken i Värmland till stimulansmedel för utvecklande av biblioteksrummet i de 
allra minsta biblioteken i BlekingeKronoberg. Nationella satsningar som Stärkta bibliotek har också 
en tydlig positiv verkan på möjligheterna att göra lokalt anpassad verksamhetsutveckling, inte sällan 
i samverkan med regionala satsningar. Den diskussion som under de senaste åren fått utrymme 
inom arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi och som riktat in sig på problemen med 
det ”projektträsk” som ses som en hämsko för bibliotekens utveckling rimmar illa med de erfaren
heter som formuleras av de som faktiskt arbetar i biblioteken. För glesbygdskommunernas bibliotek 
är nationella och regionala projektmedel istället en direkt förutsättning för både verksamhets och 
kompetensutveckling oavsett om det gäller medel för inköp av samisk litteratur, en ny biblioteks
buss, möjligheten att införa meröppet i en byfilial eller digital kompetensutveckling inom ramen 
för Digitalt först. Utan projektmedel skulle helt enkelt ingen verksamhetsutveckling vara möjligt på 
många platser, särskilt inte i de allra minsta kommunerna där resurserna nätt och jämnt räcker till att 
hålla öppet på enheterna ute i byarna.

Den nationella biblioteksdiskussionen om projektformens värde kan ses som signifikativ för den 
känsla av bristande förståelse för verksamhetens värde som sipprar igenom på många sätt i de 
beskrivna erfarenheterna. Det som beskrivs är, även om det ser olika ut i olika kommuner, en svag 
lokalpolitisk vilja att utveckla biblioteken och där just bibliotekens plats i den kommunala organi
sationen kanske lyfts fram som den viktigaste faktorn när det gäller att få förutsättningar för att 
skapa tillräckliga medel för ett meningsfullt arbete. I kombination med det ointresse och bristande 
engagemang för glesbygdens bibliotek som ses också ifrån bibliotekssektorns centrala aktörer, 
framförallt Kungliga biblioteket, men också Svensk biblioteksförening, skapas en situation av sår
barhet. Denna sårbarhet hänger inte bara samman med små kommunala resurser som ska erövras i 
konkurrens med andra verksamheter, utan också med själva legitimitetsfrågan. Lagen föreskriver att 
det ska finnas ett bibliotek i kommunen och anger några prioritetsområden för verksamheten. Att 
inte vare sig innehåll eller omfattning på verksamheten anges kan här spela in. Att biblioteket ska 
finnas innebär inte att det samtidigt finns en medvetenhet om de lokala förutsättningarnas inverkan 



50/68

Folkbibliotek i glesbygd

på vad det ska göra eller vad man ska ha det till. En återkommande punkt i informanternas diskus
sioner rör svårigheten att motivera verksamhet och peka på dess värde inför de lokala beslutsfat
tarna. Ett tydligare stöd och intresse från sektorns centrala aktörer skulle här kunna vara till hjälp för 
många bibliotekarier. Inte i form av påbud, utan i form av dialog på lika villkor. Det finns alltså, utifrån 
glesbygdsbibliotekens perspektiv, ett behov av ökad samverkan och samråd kring bibliotekens 
verksamhetsnära frågor, en samverkan som måste utvecklas i två riktningar. En utvecklad samverkan 
behöver ifrågasätta idén om ett centrum och en periferi på det sätt som finns idag. Centrum är alltid 
där människor lever sina liv, vare sig där bor 2,3 miljoner eller 2 300. 

Betydelsen av närhet, riktat stöd och samverkan kan exempelvis ses i bibliotekens relativt begrän
sade arbete med de nationella minoriteterna. Då större delen av de deltagande kommunerna i den 
här studien ligger inom Sápmis gränser har det varit motiverat att fokusera på samernas situation, 
som också skiljer sig från de övriga nationella minoritetsgrupperna genom sin ställning som urfolk, 
något som berättigar en särskild plats i svensk lagstiftning och internationella konventioner. Där 
ses å ena sidan svårigheten att lyfta fram den samiska minoriteten i kommuner som ligger utanför 
förvaltningsområdena, medan det inom dessa går att se en mer strategisk verksamhet, något som 
också bekräftas av de deltagande samiska biblioteksrepresentanterna. Skillnaden är framförallt 
de kommunala samråden, där verksamheter utformas tillsammans med den samiska minoriteten. 
Motsvarande effekt ses för biblioteken i kommuner som Kalix och Haparanda, som utgör förvalt
ningsområde för meänkieli och finska. Närhetsprincipen, att en minoritet finns och är aktiv i kommu
nen, räcker inte för att biblioteken ska motiveras att prioritera de nationella minoriteterna som lagen 
föreskriver, utan ett riktat stöd och intresse från statlig, regional och kommunal nivå måste till – 
inom ramen för förvaltningsområdenas samråd beskrivs en typ av samtal som dessutom kan verka 
som förebild för hur biblioteken på ett naturligt sätt tillskrivs legitimitet inom ramen för en kommunal 
satsning. Vi ser motsvarande situation, där kommunal samverkan om till exempel digital delaktighet 
kan stärka också de lokala biblioteken på ett sätt de inte skulle klara själva.

För att arbetet i biblioteken ska kunna utvecklas krävs också en ökad kompetens, både i allmänhet 
i form av adekvata kompetenser till exempel inom pedagogik och ITkunnande, men särskilt biblio
teks och informationsvetenskapligt utbildade bibliotekarier. Tillsammans med lokalt förankrade, ofta 
brett kunniga biblioteksassistenter kan en bas skapas som bidrar till att utforma den mångfaset
terade verksamhet som behöver finnas också på de allra minsta biblioteken. I den kombination av 
kompetenser som det råder en bred enighet om behövs, måste också skapas en tydlig arbets och 
ansvarsfördelning så att det bästa av olika världar kan kombineras till en lokalt präglad verksamhet 
av hög legitimitet. Inte minst viktigt blir detta, då uppgifter idag åligger biblioteken på små orter 
som en direkt följd av att samhällsinstiutioner som arbetsförmedling, försäkringskassor och banker 
inte längre tar sitt ansvar gentemot medborgarna i glesbygdskommunerna. Här visar de deltagande 
biblioteken på vikten av kommunal samordning och samverkan och i de kommuner där sådan finns, 
beskrivs också bibliotekens verksamhet som motiverad och bibliotekariernas ansvar som hanterligt. 

De erfarenheter som formuleras av studiens deltagare ligger väl i linje med de som sammanfattas 
i den internationella forskningen. Framförallt är det vikten av samverkan mellan olika administrativa 
nivåer som lyfts fram vare sig det rör sig om uppsökande arbete mot äldre i norra England, arbetet 
med digital delaktighet i norra Texas eller utvecklandet av samförstånd mellan bibliotekarier och ur
sprungsbefolkningen i Nya Zeeland. Det som också för samman forskningen och de här beskrivna 
erfarenheterna är hur bibliotekens arbete i glesbygdsmiljöer visar sig bidra till att inkludera grupper 
och regioner som faller utanför den centrala debatten jämte människor som lever i områden där 
lokal offentlig service inte längre finns. På så sätt utgör glesbygdsbiblioteken ett tydligt och mycket 
viktigt uttryck för en emanciperande dimension av det lagstadgade demokratiutvecklande uppdrag 
som alla folkbibliotek har. Det gör att det blir viktigt att hålla isär behovet av stöd och risken för 
styrning. När vi här ser betydelsen av samverkan mellan olika samhällsnivåer, så bygger det på de 
utsagor diskussionerna med glesbygdsbibliotekens personal, både bibliotekarier och biblioteks
assistenter, givit och en sak genomsyrar de ofta varierade hållningar som kommer till uttryck; det är 
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stimulerande åtgärder som behövs, inte styrande. När den nationella biblioteksstrategin lyfter fram 
vikten av att säkerställa en geografiskt jämlik tillgång till bibliotekens service, så förverkligas det inte 
nödvändigtvis genom en starkare och mer riktad lagstiftning, eller medelstilldelningar som föreskri
ver metoder eller innehåll. Tvärtom. För att den svenska glesbygden ska kunna säkerställa en god 
och jämlik biblioteksservice krävs stimulansmedel av den typ som Stärkta bibliotekssatsningen är 
exempel på. Det finns goda skäl att argumentera för en permanent statlig medelstilldelning till de 
svenska folkbiblioteken enligt den modell som Stärkta bibliotekssatsningen är ett exempel på med 
avseende på innehållslig styrning. Stärkta bibliotek är som satsning unik i sitt slag och den betyder 
mycket för glesbygdskommunernas biblioteksverksamheter; den ger legitimitet åt biblioteken att 
visa upp sin betydelse för kommunledningarna, den ger utrymme att andas, att göra sådant som 
annars inte hinns med, den skapar förutsättningar för att uppfylla de prioriteringar som anges i bib
liotekslagen, men kanske viktigast av allt, den låter biblioteken själva bestämma vad de vill satsa på. 
De vet vad som är bäst för sina invånare, sina användare. Modellen ger på ett mycket konkret sätt 
en utjämningseffekt som låter biblioteken bestämma lokalt vad som är bästa vägen för att uppfylla 
det demokratifrämjande uppdrag som står angivet i bibliotekslagens ändamålsparagraf. Folkbiblio
teken är viktiga. Inte minst i små kommuner spelar de roll för social samhörighet och de utgör ett 
centralt inslag i vad som måste utgöra en politisk strävan efter, och vilja till, att hela Sverige ska leva 
– på lika villkor och med lokala förutsättningar.
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Bilaga 1: Deltagande kommuner med angiven 
kategorisering enligt Jordbruksverket
S: Stadsområde

L: Landsbygd

GL: Gles landsbygd

Arvidsjaur GL

Arvika L

Boden L

Bräcke GL

Eda L

Filipstad L

Forshaga L

Haparanda L

Härjedalen GL

Härnösand L

Jokkmokk GL

Kalix L

Kil L

Kramfors L

Kristinehamn L

Krokom GL

Lessebo L

Luleå S

Markaryd L

Piteå L

Ragunda GL

Sollefteå GL

Strömsund GL

Sundsvall S

Sunne L

Säffle L

Timrå S

Torsby GL

Uppvidinge L

Ånge GL

Åre GL

Älvsbyn L

Örnsköldsvik L

Östersund S
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Bilaga 2: Representerade biblioteksenheter 
vid workshops 
Fokusgruppintervjuer i workshop-form har genomförts med bibliotekarier och biblioteksassistenter 
från följande kommunbibliotek och enheter:

Arvidsjaur

Arvika

Bodens kommun, Bodens bokbuss

Bodens kommun, Harads bibliotek

Eda

Filipstad

Forshaga

Haparanda 

Härjedalens kommun, Hede bibliotek

Härnösand

Härnösands kommun, Viksjö/Ramviks bibliotek

Jokkmokk

Kalix 

Kil

Kils kommun, Högdala bibliotek

Kramfors

Kristinehamn

Luleå kommun, Luleå bokbuss

Piteå 

Ragunda

Sollefteå

Strömsund

Sundsvalls kommun, mobila biblioteket

Sundsvalls kommun, Stöde bibliotek

Sunne

Säffle

Torsby

Timrå

Ånge

Åre

Älvsbyn

Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun, Bredbyns bibliotek

Östersund
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Bilaga 3: Inbjudningsbrev/förberedande 
underlag till workshops
Inbjudan distribuerades till de enskilda kommunbiblioteken via berörda regionbibliotek, som även 
arrangerade de praktiska detaljerna kring genomförandet. 

Välkomna till workshop på tema

Folkbibliotek i glesbygd

Plats, datum

Uppdraget
Det uppdrag Kulturrådet har givit är mycket öppet. Det som ska göras är en ”kartläggning av folk
bibliotek i glesbygd”. Fokus för intresset ligger på att analysera förutsättningarna för glesbygdens 
bibliotek att leva upp till de delar av bibliotekslagen som explicit rör folkbibliotekens verksamheter. 

Genomförande
Att ”kartlägga” folkbibliotekens verksamheter kan göras på många sätt. Jag har valt att utgå från ett 
perspektiv som ofta kommer i skymundan, nämligen den praktiska erfarenheten hos er som arbetar 
i biblioteksmiljöer i (befolkningsmässigt) mindre kommuner. Detta görs genom att – nationellt – 
fyra större heldagsworkshops genomförs med deltagare från sammanlagt runt sextio kommuner 
samt ett antal individuella intervjuer med bibliotekarier på såväl lokal som regional nivå. Viss redan 
befintlig grundstatistik kommer också att kommenteras, men det är alltså inte den som står i fokus 
för intresset här, utan era erfarenheter. 

Workshopen utgår i grunden från fokusgruppintervjuns metodologi, där ett antal teman kommer att 
avhandlas i en strukturerad diskussion. Samtalet kommer att styras, men själva poängen är att era 
erfarenheter ska lyftas fram och vägas mot varandra på ett sätt så att ett mönster framträder – att 
”upptäcka” ett sådant är mitt ansvar som forskare. Fungerar allt till det bästa uppstår så en balans 
mellan det strukturerade och det fria, informella samtalet. Det samtal vi kommer att föra är alltså en 
central del i studiens datainsamling. 

De individualintervjuer som genomförs kommer att ta sin utgångspunkt i det som framkommer i 
workshopen för att på så sätt kunna fördjupa och nyansera det som sägs där. Det kan därför inträffa 
att jag ber att få återkomma till någon eller några av er individuellt efter workshopen. 

Vetenskaplig utgångspunkt
När jag sedan analyserar de forskningsdata jag får in vid workshopen och de samlade intervjuerna 
kommer jag att göra detta med några specifika ingångar. Jag kommer att dra nytta av så kallad 
institutionell etnografi, som ger nycklar till hur era konkreta erfarenheter kan skrivas om till att bli 
”institutionella” dvs. ni blir en röst för ert bibliotek och dess verksamhet och i förlängningen också 
för det allmänna folkbibliotek som omskrivs i bibliotekslagen. Jag kommer även att hänvisa till pro
fessionsteori och några generella modeller för bibliotekens verksamheter som den biblioteksveten
skapliga forskningen tagit fram. I rapporten till Kulturrådet är det dock framförallt era formuleringar 
av ert arbete och er situation som kommer att lyftas fram. De teoretiska utgångspunkterna har mer 
en funktion för mig när jag strukturerar resultaten.
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Den rapport arbetet ska leda fram till lämnas till Kulturrådet i mitten av juni och publiceras därefter.

Teman som ska diskuteras
Under workshopen kommer jag att leda in diskussionen på följande övergripande teman, alla med 
utgångspunkt i de prioriteringar som skrivs fram i bibliotekslagen:

• Arbete med läsfrämjande 

• Såväl gentemot barn och ungdom som vuxna.

• Bibliotekets service och samlingarnas tillgänglighet

• Begreppet ”alla”, med utgångspunkt i lagens prioriteringar av flerspråkiga samlingar och 
nationella minoriteters rätt till synlighet och delaktighet.

• Här kan också komma en diskussion om mer ”fysisk” tillgänglighet t.ex. genom meröppna 
bibliotek och språkkompetens hos personalen.

• Relationen mellan bestånd och annan verksamhet, t.ex. programverksamhet

• Medier och bestånd

• Hur balanseras lagens krav på allsidighet och kvalitet i lokala biblioteksmiljöer och hur 
fungerar det med anpassning till användarnas behov?

• Här kommer även frågor om digitalisering och digitala satsningar in.

• Samverkan och styrning

• Vilken roll spelar bibliotekssamverkan lokalt och inom vilka områden är den mest synlig?

• Hur balanseras de lokala bibliotekens behov mot den politiska och ekonomiska styrning 
som kommunerna utövar?

Slutligen ett tema som inte explicit prioriteras i lagen, men som har bärighet på alla punkterna ovan:

• Bibliotekariens professionella identitet och funktion

• Bibliotekariens funktion lokalt – i biblioteket, i samhället. Hur vill ni beskriva den?

• Behov av och tillgång till utbildad personal – ett problem? Om så, på vilket sätt?

Detta är de teman jag aktivt kommer att styra in diskussionerna på. De är tämligen allmänna och 
det faller på mig att se till att alla hinns med i någorlunda lika omfattning. Mitt mål är också att 
lämna utrymme för eventuella frågor som jag inte täcker in här, men som ni upplever som viktiga att 
lyfta fram. Det jag gärna vill att ni reflekterar över innan vi ses är hur ni arbetar med och förhåller 
er till dessa frågor på just ert bibliotek och i er kommun. Kom gärna med exempel. 

Jag ser mycket fram emot att komma och träffa er och höra er berätta. Jag hoppas naturligtvis 
också att det ska bli en givande dag för er. Har ni några frågor före eller efter workshopen är ni 
naturligtvis välkomna att höra av er till mig på epost joacim.hansson@lnu.se

Väl mött!
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Bilaga 4: Intervjuguide, biblioteken i 
Bräcke, Krokom, Lessebo, Markaryd och 
Uppvidinge
Informanterna har i förväg blivit informerade om vilka teman intervjuerna ska ta upp.

1. Bakgrundsfrågor: vilken är din nuvarande position och hur länge har du innehaft den? Vilka 
är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i biblioteket?

2. Vilka av de i bibliotekslagen angivna prioriterade områdena ser du/ni som mest angelägna 
att utveckla i din/er kommun?

3. Vilka ser du/ni som svårast att leva upp till?

4. Hur ser du/ni på relationen mellan kvalitet och allsidighet i beståndet och vad innebär det i 
din/er kommun?

5. Hur syns/påverkar den digitala utvecklingen bibliotekets verksamhet?

6. Kan du beskriva och reflektera över bibliotekets service/tillgänglighet med kravet på att 
’alla’ ska ges lika service samtidigt som lagen skriver fram vissa prioriterade användargrupper?

7. Bedömer du/ni att det är svårt i glesbygdskommuner att upprätthålla en balans i lagens 
krav?

8. Hur ser du/ni på betydelsen av samverkan inom biblioteken, till exempel mellan enskilda 
kommuner eller regionalt?

9. Samverkan med aktörer utanför biblioteken, hur ser den ut och hur påverkar den arbetet?

10. Frågan om kompetens: hur ser du/ni på den utifrån ditt/ert arbete i en befolkningsmässigt 
liten kommun?

11. Bibliotekarier – biblioteksassistenter – andra kompetenser?
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Bilaga 5: Intervjuguide, samiska 
biblioteksföreträdare
Informanter: biblioteksansvarig representant för Sametinget och verksamhetsansvarig för Samernas 
bibliotek samt Àjtte, Svensk fjäll- och samemuseums bibliotek.

Intervju genomförd och bandad den 18 januari 2019 på Samernas bibliotek i Jokkmokk.

Syftet med intervjun är att fånga de samiska perspektiven på de övergripande folkbiblioteksrele-
vanta prioriteringarna som anges i bibliotekslagen med fokus på de kommuner som ligger inom 
Sápmi.

1. Bakgrund: berätta lite om era positioner, ansvarsområden och huvudsakliga uppgifter.

2. Hur skulle ni beskriva läsfrämjande verksamhet på samiska språk vid folkbiblioteken idag?

3. På temat service och tillgänglighet/tillgängliggörande:

a. Vad är er bild av folkbibliotekens synliggörande av den samiska urbefolkningen vid t.ex.  
 programverksamhet, utställningar? 

b. Fokuserar folkbiblioteken mest på att nå samerna själva eller på att integrera och/eller infor 
 mera om samernas kultur och villkor inför majoritetssamhället? 

c. Hur ser de samrådsorgan som finns på situationen – är det en fråga som diskuteras?

4. Det är väl känt att det finns en liten utgivning av samisk litteratur i Sverige, men en mer  
 omfattande i Norge. Hur påverkar detta folkbibliotekens samiska bestånd och medier?  
 Finns det samiska medier som cirkulerar mellan folkbiblioteken i Sápmi, över 
 nationsgränserna?

a. Hur ser det ut med digitala medier – finns de och om så, används de?

5. Hur fungerar samråd och samverkan med kommunala bibliotek på lokal nivå? 

a. Vilken samverkansnivå anser ni vara viktigast när det gäller de lokala folkbiblioteken?

b. Upplever ni ett intresse från folkbiblioteken inom (och utom) Sápmi för samisk kultur, historia,  
 litteratur och aktuella förhållanden?

6. Det har under de senaste åren kommit ett antal utredningar om bibliotekens arbete med  
 och i relation till de nationella minoriteterna och samerna som urfolk – upplever ni att 
 någonting har förändrats eller håller på att förändras?
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Bilaga 6: Intervjuguide, regional 
biblioteksverksamhet
Informanter: Verksamhetsansvarig för den regionala biblioteksverksamheten i Kronoberg/Ble-
kinge, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten och Västernorrland.

Intervjuerna gjordes som komplement till de workshops och kommunala intervjuer som genom-
förts i projektet och syftar till att fånga ett regionalt perspektiv på de frågor som diskuterades där. 

Intervjuerna genomfördes via Linnéuniversitetets kommunikationsverktyg Zoom och spelades in i 
såväl ljud- som videoformat under v. 8-9 2019.

1. Bakgrund: kan du kort beskriva ditt verksamhetsansvar och position i den regionala 
 biblioteksorganisationen?

2. Vilka prioriteringar i bibliotekslagen tycker du känns mest angelägna att lyfta fram som 
 intressanta/problematiska i just arbetet med glesbygdskommuner? 

a. När regionalt stöd sätts in, i vilken form gör det mest verkan?

3. Kompetensfrågan är viktig – hur ser du från en regional horisont på frågan om kompetens  
 och kompetensutveckling för just glesbygdskommunernas bibliotek?

a. Relationen utbildade bibliotekarier – andra kompetenser?

b. Särskilda kompetensutvecklingsbehov?

4. Hur ser du på projektformens betydelse för glesbygdsbibliotekens verksamhetsutveckling?

5. Finns det något ytterligare du vill ta upp med specifik relevans för glesbygdskommunernas  
 biblioteksverksamhet?



63/68

Folkbibliotek i glesbygd

Noter och referenser
1 Statens kulturråd: förfrågningsunderlag 20180530, Dnr 2018/74.
2 Bibliotekslag 2013:801.
3 Ibid, §2.
4 För det demokratiska samhällets utveckling: bibliotekslagen enligt lagstiftaren. (2015) Stock

holm: Svensk biblioteksförening.
5 FS 2013:801, §5.
6 Hirschfedt, Johan (2016) ”Biblioteken – en femte funktion i den demokratiska rättsstaten”, Den 

femte statsmakten: bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering, 
Red. Erik Fichtelius, Eva Enarson, Krister Hansson, Jesper Klein och Christina Persson. Stock
holm: Kungliga biblioteket/Nationell biblioteksstrategi, s. 71.

7 Ibid.
8 FS 2013: 801, §7.
9 Rivano Eckerdal, Johanna & Olof Sundin (Red.) (2014) Medie- och informationskunnighet: en 

forskningsantologi. Stockholm: Svensk biblioteksförening.
10 Hedemark, Åse (2018) Unga berättar: en studie av ungas syn på läsning och bibliotek. Stock

holm: Svensk biblioteksförening.
11 För det demokratiska samhällets utveckling: bibliotekslagen enligt lagstiftaren, 31.
12 Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU2: Ny bibliotekslag.
13 Hansson, Joacim, Åse Hedemark, Ulrika Kjellman, Jenny Lindberg, Jan Nolin, Olof Sundin och 

Per Wisselgren (2018) Profession, utbildning, forskning: biblioteks- och informationsvetenskap 
för en stärkt bibliotekarieprofession, Stockholm: Kungliga biblioteket/Nationell biblioteksstrategi.

14 Demokratins skattkammare: förslag till en nationell biblioteksstrategi. (2019) Stockholm: 
Kungliga biblioteket.

15 Gärdén, Cecilia (2016) Skolbibliotekets roll för elevers lärande: en forsknings- och kun-
skapsöversikt år 2010-2015. Stockholm: Kungliga biblioteket/Nationell biblioteksstrategi.

16 Bibliotek 2018: offentligt finansierade bibliotek. Stockholm: Kungliga biblioteket, s. 18.
17 Gärdén, s. 91.
18 Biblioteket i skyn: nationella digitala bibliotekstjänster. (2019). Stockholm: Kungliga biblio

teket/Nationell biblioteksstrategi.
19 Ibid, s. 66. 
20 Migration och språklig mångfald: bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället. (2017). Stock

holm: Kungliga biblioteket/Nationell biblioteksstrategi.
21 Ibid, s. 57.
22 Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: en lägesbeskrivning. (2018). Stockholm: 

Kungliga biblioteket/Nationell biblioteksstrategi.
23 Ahlryd, Sara, Lotta Vigur och Joacim Hansson (2010) Biblioteken och de nationella minoriteter-

na: hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverige finnar. 
Stockholm: Svensk biblioteksförening; Brisander, Cecilia (2018) Många sätt att vara människa 
på: folkbibliotek och nationella minoriteter. Stockholm: Kulturförvaltningen, Stockholms läns 
landsting.

24 Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: en lägesbeskrivning, s. 70.
25 Demokratins skattkammare: förslag till nationell biblioteksstrategi, s. 8.
26 Sikku, NilsHenrik (2018) Samernas bibliotek – en dold resurs: utvärdering, analys och förslag 

rörande Sametingets biblioteksverksamhet, Giron: Sametinget.
27 Ibid, s. 16.
28 https://www.ifla.org/indigenousmatters 
29 https://trw.org.nz/professionaldevelopment/iilfinternationalindigenouslibrariansforum/ 
30 FS 2013:801, §11.
31 Förordning 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.



64/68

Folkbibliotek i glesbygd

32 Regional biblioteksverksamhet: en del av det regionala uppdraget och som stöd för kom-
munerna (2019). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

33 Ibid, s. 20.
34 Ibid, s. 27.
35 Demokratins skattkammare, s. 28.
36 Regional biblioteksverksamhet: en del av det regionala uppdraget och som stöd för kom-

munerna, s. 17.
37 http://www.kulturradet.se/nyheter/2018/Starktabibliotekihelalandet /
38 Förordning 2018:66 om statsbidrag till folkbibliotek.
39 Stärkta bibliotek: delrapport, mars 2019. Stockholm: Kulturrådet. 
40 Ibid, s. 9. 
41 Ibid, s. 7.
42 https://digitaltforst.blogg.kb.se/ 
43 https://digitaltforst.blogg.kb.se/files/2018/04/1.1.5201710251Regeringsbeslutup

pdragdigitaltkompetenslyft.pdf 
44 Presentation Delrapport 1 2018: https://digitaltforst.blogg.kb.se/presentationer/ 
45 https://digidel.se/ 
46 SFS 2013:801.
47 Demokratins skattkammare, s. 2124.
48 Real, Brian och Norman Rose (2017), Rural Libraries in the United States: Recent Strides, Fu-

ture Possibilities, and Meeting Community Needs. Washington DC: ALA Office for Information 
Technology Policy. 

49 Real, Brian (Red.) (2018), Rural and small public libraries: challenges and opportunities. Bing
ley: Emerald (Advances in Librarianship, Vol. 43).

50 Du, Yunfei (2016), Small libraries, big impact: how to better serve your community in the digi-
tal age. Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited.

51 Miller, Karen A. (2018), Rural public library assets and socioeconomic demographics: a multi- 
classification study. Diss. Columbia, SC: University of South Carolina, College of Information 
and Communication. https://scholarcommons.sc.edu/etd/4805/

52 Flatley, Robert och Andrea Wyman (2009), ”Changes in rural libraries and librarianship: a com
parative study”. Public Library Quarterly, Vol. 28 (1), 2439.

53 Davis Kendrick, Kaetrena och Deborah Tritt (2016), The small and rural academic library: lever-
aging resources and overcoming limitations. Chicago: Association ocf College and Research 
Libraries, ALA. 

54 Wiegand, Wayne A. (2011) Main Street Public Library: community places and reading spaces 
in the rural heartland 1876-1956. Iowa City: Iowa University Press.

55 Michnik, Katarina (2018) Samhällets allt-i-allo?: om folkbibliotekens sociala legitimitet. Borås: 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan. 

56 Rivano Eckerdal, Johanna och Hanna Carlsson (2018) Styrdokumenten i vardagen: en un-
dersökning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibli-
otek i fem skånska kommuner. Lund: Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper.

57 Olsson Dahlquist, Lisa (2019) Folkbildning för delaktighet: en studie om bibliotekets 
demokratiska uppdrag i en digital samtid. Lund: Lunds universitet, Institutionen för kulturveten
skaper.

58 Grelsson, Katarina (2008) Biblioteksservice i glesbygd: en studie av folkbibliotekets funktion 
och förutsättningar i en norrländsk glesbygdskommun. Uppsala: Uppsala universitet, Institu
tionen för ABM.

59 Johansson, Emil (2016) ’Det är åtminstone mer ansträngande att ta sig till biblioteket’: en 
studie om folkbibliotekets tillgänglighet i svensk glesbygd ur användares och personals pers-
pektiv. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan. 

60 Benstead, Kerry, Rachel Spacey och Anne Goulding (2004) ”Changing public library service 
delivery to rural communities in England”, New Library World, Vol. 2015 (1206/1207), 400
409.



65/68

Folkbibliotek i glesbygd

61 Haggis, Sarah och Anne Goulding (2003) ”Books to rural users: public library provision for 
remote communities”, New Library World, Vol. 104 (1186), 8093.

62 https://arsl.info/ 
63 Hughes, Cynthia (2017) ”Rural services for older adults: a nationwide survey”. Public Library 

Quarterly, Vol. 36 (1), 4360.
64 Lloyd, Annemaree, Ola Pilerot och Frances Hultgren (2017) ”The remaking of fractured land

scapes: supporting refugees in transition”, Information Research, Vol 22 (3), paper 764: http://
www.informationr.net/ir/223/paper764.html 

65 Pilerot, Ola och Frances Hultgren (2017), Folkbibliotekens arbete med och för nyanlända. 
Uppsala: Länsbibliotek Uppsala. 

66 Pilerot, Ola och Jenny Lindberg (2018), ’Sen går jag hem när det stänger’: en studie av nyan-
ländas biblioteksanvändning. Uppsala: Länsbibliotek Uppsala.

67 Johannsen, Carl Gustav (2017) Staff-less libraries: innovative staff design. Oxford: Chandos.
68 Johansson, Gabriella, Emelie Lindberg och Johanna Rivano Eckerdal (2014) Meröppna bibli-

otek: en verksamhetsform för alla?. Lund: Lunds universitet. 
69 Engström, Lisa och Johanna Rivano Eckerdal (2017) ” Inbetween strengthened accessibility 

and economic demands: analysin selfservice libraries from a user perspective”. Journal of Doc-
umentation, Vol. 73 (1), 145159.

70 Forutnani, Solmaz, Mohsen Nowkarizi, Mohammad Reza Kiani och Hamid Reza Mokhtari Aski 
(2018), ”The role of rural libraries in preserving the indigenous knowledge of rural residents: 
the case of south Khorasan province”. World Journal of Science, Technology and Sustainable 
Development, Vol. 15 (3), 245256.

71 Oxborrow, Kathryn, Anne Goulding och Spencer Lilley (2017), ”The interface between indige
nous knowledge and libraries: the need for nonMaori librarians to make sense of matauranga 
Maori in their professional lives”. Information Research, Vol. 22 (4), paper rails1619: http://
www.informationr.net/ir/224/rails/rails1619.html

72 Grenersen, Geir (2012) ”What is a document institution? A case study from the South Sámi 
community”. Journal of Documentation, Vol. 68 (1), 127133.

73 Grenersen, geir (2018) ”Libraries and the establishment of a Sámi political sphere”. Proceed-
ings from the Document Academy, Vol. 5 (2), article 7: https://ideaexchange.uakron.edu/do
cam/vol5/iss2/7/ 

74 Mikaelsson, Sara (2014) Det samiska folkbiblioteket: en undersökning om informationsför-
medling på folkbibliotek till samer i samiska förvaltningsområden. Umeå: Umeå universitet, 
sociologiska institutionen. 

75 https://skl.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindel
ning.2051.html 

76 https://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsbygden/alltom
landet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html 

77 https://smakom.se/ 
78 https://smakom.se/wpcontent/uploads/2012/01/Stadgarantagna20140423.pdf 
79 Smith, Dorothy E. (Red.) (2006) Institutional ethnography as practice. Lanham, MD: Rowman & 

Littlefield.
80 Campbell, Marie & Fran Gregor (2002) Mapping social relations: a primer in institutional ethno-

graphy. Toronto: Garamond.
81 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/kilkritiserasforattstrypadebatten 



Joacim Hansson är professor i 
biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Linnéuniversitetet. Han har givit 
ut ett flertal böcker om bibliotek 
och bibliotekarieprofessionen, bland 
annat Libraries and Identity (2010), 
Folkets bibliotek? (2012), Att bilda 
en bibliotekarie (2014) och Educating 
librarians in the contemporary 
university (2019).

Att skapa likvärdiga förutsättningar 
för folkbiblioteksverksamhet, med 
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