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Abstract: The structure of the Swedish public library field has been evolving during the last 

decades. The traditional mission of educating the citizens to become responsible, democratic 

and knowledgeable members of society has in a way led to the integration between public and 

school libraries. Lately new co-operational models have been under debate and a sense of 

resistance has arisen because of the economical and market influences. In parallel with 

closure of library branches new libraries have evolved in malls and wash houses and some 

with self-service with no use of librarians. This work shows how co-operation in rural areas 

finds the common goals for the people living there who are concerned about keeping the 

service needed including the public library and thus using existing means and crossing 

borders of commercial thinking. Participators in the project are interviewed to find out their 

various wishes and a mutual goal. The degree of local democracy is also investigated. The 

outcome of this thesis is that in rural areas with tough municipal economy the citizens co-

operate over borders to keep the services they want, and in this specific case it is found to be a 

meeting spot in the centre of the village, where also the library will be located, together with 

the country store.  

Nyckelord: Biblioteksutveckling, samarbete, lokal demokrati, landsbygdsutveckling, 

meröppna bibliotek.  
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1 Inledning 
Vi befinner oss mitt i en strukturomvandling på biblioteksfältet med vidhängande debatter 

som en naturlig följd då biblioteket är en stabil och förtroendeingivande samhällsinstitution.  

Efter att under de senaste decennierna ha kunnat följa utvecklingen mot allt fler integrerade 

bibliotek, det vill säga folkbibliotek som delar lokaler, samlingar och personal med skol-

bibliotek, har nu andra alternativ börjat dyka upp. Debatten har stundtals gått livligt till då det 

kommersiella har tyckts krocka med det offentliga. På ett mer allmänt plan ligger de ekono-

miska ställningstagandena i tiden i form av nedskärningar av den samhälleliga servicen för att 

uppnå en begränsning av skattetrycket. Här kan också de integrerade biblioteken beröras då 

småskolor på landsbygden läggs ner. De olika sätt att nå ut till största möjliga antal medbor-

gare som på 1970-talet bland annat ledde till en mängd arbetsplatsbibliotek, sjukhusbibliotek 

och Boken kommer-verksamhet, behöver förnyas eftersom uppdraget för biblioteket är det 

samma medan omvärlden/kontexten är annorlunda.  

 

De olika förutsättningar som råder för våra olika kommuner leder till olikartade beslut bero-

ende på kommunens resurser, folkmängd, storlek etcetera, trots den nationella bibliotekslagen 

(SFS 1996:1596). I denna nämns också samarbete, som är en naturlig del av vårt svenska 

bibliotekssystem, men samarbete med partners utanför denna sektor är ännu ganska oprövat. 

De högsta vågorna i diskussionerna har nog gällt “utförsäljning” av bibliotek och privati-

sering. Begreppet privata bibliotek kan innebära boksamlingar som inte är tillgängliga för 

allmänheten utan mer för forskning. Det finns också boksamlingar som sköts av exempelvis 

föreningar och kan ha bidrag för driften från kommunen. Detta är en typ av entreprenad men 

diskuteras inte på detta sättet och blir i regel aktualiserat först då handhavarna inte längre 

orkar sköta dessa uppgifter på grund av ålder eller andra förhållanden. Dieselverkstaden i 

Sickla, Nacka, är ett aktiebolag och mer av ett kulturhus än ett rent bibliotek 

(Dieselverkstaden 2012). Det ideologiska perspektivet på den aktuella privatiseringen av 

Nacka kommuns folkbibliotek har behandlats i en uppsats av Anna-Karin Rennemark (2011), 

och denna forskning i form av ett samtida historieskrivande är intressant för att sprida 

kunskapen om såväl lyckade som mindre lyckade satsningar och därmed bidra till  

utvecklingen. 

 

Synen på den kommersiella påverkan utifrån, genom marknadskrafterna, får ofta en negativ 

klang i ovan nämnda debatter. Ett gränsöverskridande samarbete kan också ses som påverkan, 

med dess spänningar mellan det offentliga och marknaden. Frivilligt arbete, för att få den 

service man önskar, särskilt i glesbygd, är ytterligare ett exempel på samarbete (Lindberg, 

2005). Att man från samhällets sida, makthavarnas, ser det som möjligt att lägga över ansvar 

på medborgarna kan sägas vara en bieffekt av en allmän folkbildningsambition, som handlar 

om att socialisera invånarna till demokrati. Detta har avhandlats ur flera vinklar (Jonsson 

2003; Andersson 2009).  

 

I följande uppsats studeras ett pågående projekt med biblioteksverksamhet i en dagligvaru-

affär på en mindre ort. Deltagarna i projektet innefattar lokala representanter, tjänstemän och 

experter, vilket bör innebära att många olika åsikter kommer fram
1
. Inom organisationsteori 

talas om olika sätt att bedöma och besluta, varav det logiska och rationella är det dominerande 

(Kann-Christensen & Balling 2011, s 103). Olika arbets- och beslutsformer kan sättas i 

                                                
1  Om man däremot studerar en avgränsad grupp, som chefer och politiker (Jonsson 2003), återfinns det man 

kallar en community of practice, där en viss samsyn finns som kan ha såväl en professionell grund som vara 

grundad i vad som anses lämpligt i gruppen.  
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relation till såväl uppsatsens projekt som kommunala beslut
2
. Härigenom aktualiseras också 

en av bibliotekets grundstenar, demokratin, i meningen medbestämmande.  

 

Valet av uppsatsämne har således sin grund i ett intresse för både bibliotekets utveckling och 

utvecklingen av landsbygden, vilka båda ligger mig varmt om hjärtat. För biblioteks- och 

informationsområdet är det viktigt att bevaka och följa med i utvecklingen, inte bara inom 

biblioteksvärlden utan även i det omgivande samhället. Biblioteket påverkas utifrån på flera 

sätt och från flera olika håll, vilket denna uppsats ämnar visa, och i vissa fall påverkar också 

biblioteket sin omgivning, exempelvis de kringboende. Uppsatsen ämnar bidra till att belysa 

olika möjligheter som finns att bibehålla och utveckla bibliotekets roll, där såväl folkbildning 

som demokrati och ekonomi ingår. 

1.1 Bakgrund 
Den kommun som avses här, Ljungby, har 27357 invånare varav 890 bor i Lidhults försam-

ling, där det berörda biblioteket ligger (SCB 2012). Det finns fyra kommunala bibliotek i 

kommunen, varav två är integrerade skolbibliotek. En bokbuss kör runt till 160 hållplatser och 

det finns 17 utlämningsställen, vilket bland annat är arbetsplatser. Det motsvarar 0.15 

bibliotek/1000 invånare (i riket 0.13). De senaste utlåningssiffrorna var 10.83 boklån/inv (i 

riket 6.05) och antal fysiska besök 6.81/inv (i riket 7.10) (KB 2012).  

 

Projekt Mötesplats Lidhult startades upp då bibliotekets tidigare lokaler behövdes för annan 

verksamhet. På orten finns också en grundskola och först planerades för integrering med 

skolbiblioteket, eftersom andra integrerade bibliotek fanns i kommunen. Detta första 

alternativ togs fram av biblioteket. Tillgängligheten befanns emellertid bli för dålig jämfört 

med den tidigare centrala lokalen, eller med en annan formulering, vid ett informationsmöte 

var inte invånarna nöjda med det alternativet. Kommunfullmäktige bestämde då att en lokal 

arbetsgrupp skulle sättas samman, och denna fann en lämplig lokal som skulle bli ledig, i 

samma fastighet som dagligvaruaffären. Därefter bildades en referensgrupp som skulle ta 

fram vilka behov som fanns. Det fanns också möjlighet för resterande allmänhet att lämna in 

synpunkter. Målet var att ”... skapa ett bibliotek, servicepunkt och en mötesplats i Lidhult i 

anslutning till och i samarbete med ICA Nära Lidhult” (Träffpunkt Lidhult 2012). Detta 

projekt fick bidrag från Tillväxtverket (se avsnitt 1.7 Förklaringar). Därutöver drevs ett 

projekt med bidrag från Leader Linné, vilket skulle ta fram profil, logga, namn och 

informationsmaterial för Lidhult (se avsnitt 1.7 Förklaringar). Projektet fick nu namnet 

Träffpunkt Lidhult.  

 

En skiss över hur lokalerna är tänkta att se ut finns nedan i Figur 1. Förutom den grundlägg-

ande biblioteksinredningen med bokhyllor finns läshörna, sittplatser med datorer och fika-

platser. Café- och datadel är placerade närmast affärsdelen för att underlätta för servicen och 

möjliggöra en viss tillsyn. Biblioteket kommer att vara öppet för alla under affärstid, men 

bemanningen är inte planerad att utökas, vilket ställer större krav på låntagarna. För att klara 

av självbetjäningen kommer en viss utbildning av besökarna att behövas initialt, men även 

butikspersonalen kan behöva utbildas för att kunna hjälpa till i biblioteksdelen. Det är dock 

inte meningen, utan biblioteket förblir en kommunal verksamhet, med utökad tillgänglighet, 

genom såväl placeringen i centrum som de ökade öppettiderna.  

 

                                                
2 Exempelvis protesterande medborgares inlägg på insändarsidorna och rådgivande folkomröstning som har lett 

till nedläggningar av biblioteksfilialer (Växjö Kommun 2012) och landsbygdsskolor (Sveriges Radio 2012). 
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Det som startade händelseutvecklingen här var alltså att bibliotekets lokaler behövdes bättre 

av ortens största arbetsgivare – en verkstadsindustri - än av kommunen. De första stegen i 

detta utvecklingsprojekt togs på traditionellt sätt, genom förslag och beslut i kommunala 

organ. Därefter breddades arbetsgruppen genom representanter från olika lokala föreningar, 

företag med mera till totalt ett trettiotal, vilket då i projektrapporten beskrivs som att ”… vi 

[har] arbetat utifrån ett underifrånperspektiv” (Svensgård 2011, n pag).   

 

Kommunens landsbygdsutvecklare undersökte vilka bidrag som fanns och sökte extern eko-

nomisk sponsring från Tillväxtverket, Leader Linné och Länsstyrelsen. Därifrån fick man 

även praktiskt stöd i projektarbetet.  

 

 

 

 
 

 
Figur 1. Skiss över den tänkta bibliotekslokalen. Affärsdelen är till vänster om denna delen.  

© Martin Groves, Biketjänst biblioteksinredningar, www.biketjanst.se 

 

Uppsatsen är ingen regelrätt utvärdering, trots fokus på ett specifikt projekt, utan en fokuse-

ring på hur det går att hitta nya gränsöverskridande samarbetsformer för såväl utvecklandet av 

verksamheten som själva verksamheten. Studien strävar vidare efter att försöka belysa detta 

projekt som ett exempel på lokal demokrati, och hur medborgarna har kunnat påverka 

utvecklingen. 

1.2 Avgränsning 
Denna uppsats begränsas till förberedande och pågående arbeten i det undersökta projektet (se 

avsnitt 1.1 Bakgrund). Att göra undersökningen innan projektet är slutfört, innebär den 

positiva effekten att man inte har hunnit glömma vad man tänkte då. Lättnaden över att se ett 

projekt i hamn kan i viss mån annars färga tillbakablicken. Detta utesluter inte en utvärdering 

av resultatet. Tvärtom behövs en uppföljning för att andra bibliotek ska kunna dra den 

verkliga nyttan av detta projekt.  

 

Det finns vidare andra vinklar att beskriva projektet ur, som att beskriva det som en process 

där marknadskrafterna tar över, men detta har redan flera skrivit om och problematiserat 

http://www.biketjanst.se/
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(Kann-Christensen & Andersen 2009;  Kann-Christensen 2011). Syftet med denna uppsats är 

att ge en mer balanserad bild och fokusera på nya sätt att samarbeta.  

1.3 Disposition 
Efter en mer allmänt hållen inledning beskrivs bakgrund och organisation för det specifika 

projekt som uppsatsen handlar om. Därefter formuleras problem, syfte och frågeställningar. 

Några företeelser förklaras kortfattat i avsnittet Förklaringar, kompletterade med referenser 

för vidare läsning. Innan redogörelsen för själva undersökningen ges ytterligare bakgrund i 

form av tidigare forskning och teori. Resultatet av intervjuerna redovisas sedan uppdelade per 

intressegrupp. Den efterföljande analysen struktureras utifrån kärnpunkterna i frågeställning-

arna med en koppling till teorin. Resultatet tolkas vidare i en kortare diskussion och slutsatser. 

Slutligen ges en sammanfattning av uppsatsen. 

1.4 Problemformulering 
Folkbiblioteksverksamheten är problematisk trots den nationella bibliotekslagen (SFS 

1996:1596), då kommunernas förutsättningar är varierande och även de styrandes syn på 

verksamheten (Jonsson 2003). Det finns en oro inom biblioteksvärlden inför framtiden, där 

olika scenarier diskuteras: Hur ska biblioteket utvecklas, vad ska hända med biblioteket och 

vad ska göras med biblioteket? Påverkan på biblioteket från omvärlden är idag en helt annan 

än vad som tidigare har varit fallet. Informationsteknikens utveckling har skapat fler möjlig-

heter för oss att söka information än genom biblioteket, och avkoppling med en lånebok fås 

enkelt med en nedladdning utan fysiskt besök på biblioteket eller helt utan bibliotekets in-

blandning genom köp av en ljudbok.  

 

Helt nyligen har en promemoria givits ut med innehållet i en ny bibliotekslag som kommer att 

gälla från den 1 juli 2013 (Ds 2012:13). I denna (ibid, s 23), nämns hur viktigt biblioteket är i 

en demokrati för att alla ska ha tillgång till information. Man betonar att huvuduppdraget för 

biblioteket är att främja läsning och ge tillgång till litteratur. Vidare betonas ytterligare att det 

gäller alla, genom att ordet medborgare ersätts av just ordet alla. En förändring i texten är, att 

rätten till ett folkbibliotek för alla ersätts med rätten till biblioteksservice för alla. Detta kan då 

innebära såväl bokbuss som huvudbibliotek och allt däremellan. Just de olika förutsättning-

arna som finns i landets olika kommuner anses vara skäl att inte gå närmare in på hur ett folk-

bibliotek ska se ut i lagen, utan låta verksamheten utvecklas utifrån användarnas önskemål. 

Meningen är att stärka invånarnas användarperspektiv (ibid, s 28). 

 

Problemet med kommunernas olika förutsättningar för biblioteksverksamhet kan också vara 

en möjlighet. Å ena sidan skulle verksamheten kunna utjämnas via statliga ingripanden, 

utjämningsbidrag och lagstiftning. Å andra sidan skulle det gå att utforma biblioteksverk-

samheten så att den verkligen svarar mot de specifika lokala behoven. De frågor som 

debatteras på en professionell nivå, exempelvis nya driftsformer och samarbetsformer, kan 

komma i en annan belysning då de förs ner på en mer amatörmässig nivå hos de lokala 

användarna. Den demokratiska grundval, som biblioteket vilar på och ska främja, innebär att 

alla invånare har rätt till en egen åsikt och att få föra fram den. Därför finner jag det intressant 

att studera detta biblioteksprojekt, med deltagare från gräsrotsnivå, för att se vilka olika syn-

vinklar som kommer fram utifrån deras olika bakgrund och hur biblioteket kan utvecklas 

genom deras påverkan. Den övergripande forskningsfrågan är vad eller hur biblioteket ska 

vara och bli, vilket nämndes i första stycket detta avsnitt. 



 

 7  

1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka ett specifikt fall av biblioteksutveckling, projekt 

Träffpunkt Lidhult, som innebär en ny typ av gränsöverskridande samarbete mellan offentlig 

och privat verksamhet på gräsrotsnivå såväl under uppbyggnadsfasen som i drift, och hur de 

olika förväntningar som finns bland de olika intressenterna går att samordna. 

1.6 Frågeställningar 
För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande forskningsfrågor att besvaras. 

 

 Vilka olika förväntningar respektive farhågor ger de olika intressenterna uttryck för?  

 

 Om ett gemensamt mål för de olika intressenterna kan utläsas, vilket är det i så fall?  

 

 På vilka sätt verkar demokratin i det undersökta projektet? 

 

 Vilka ytterligare, oavsiktliga konsekvenser kan denna typ av samarbete leda till?  

1.7 Förklaringar 

1.7.1 Tillväxtverket 

Tillväxtverket är en nationell myndighet som på olika sätt stödjer företagande och regioner. 

EU har åtta strukturfonder som förvaltas av verket. Samarbete är en central punkt och 

Tillväxtverket har ett program som heter Samordning av kommersiell och samhällelig service 

(Tillväxtverket).  

1.7.2 Leader Linné 

Leader är en metod för landsbygdsutveckling och bedrivs i olika regionala föreningar varav 

Leader Linné är en. Finansieringen kommer till stor del från EU. Leader är en förkortning för 

Liasons Entre Actions de Development de Economic Rural vilket på svenska blir samordnade 

aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden (Landsbygdsnätverket 2012). 

”I utvecklingsstrategin betonar vi kreativiteten, det hållbara samhället, de nya idéerna och 

företagandet som förutsättningen för att lyckas. I de projekt som ska genomföras i Leader 

Linné ska det finnas egen bärkraft” (Leader Linné 2012).  

1.7.3 NPM – New Public Management 

Detta uttryck innebär att man ser på biblioteket – och andra offentliga verksamheter – med 

företagsekonomiska ögon. Mål ska sättas upp och mätas, och om inte direkt vinstgivande ska 

ändå arbetet vara effektivt (Kann-Christensen & Balling 2011; Buschman 2003). Begreppet 

NPM är inte nytt utan har funnits sedan 1990-talet (Agevall 2005, s 17). 

1.7.4 Marknadisering 

Begreppet marknadisering används av Bosse Jonsson (2003, s 177ff) som en beskrivning av 

hur marknadsekonomiska tankar påverkar den offentliga sektorn. Detta innebär också att man 

anser att individen fattar beslut för sitt eget maximala bästa och att det i sin tur gynnar även 

andra. På liknande sätt används termen ekonomisering (Lundquist 1999, s 228). 
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1.7.5 Civilsamhället 

Begreppet civilsamhälle anses ibland som diffust. Det behandlas dock utförligt av bland andra 

Lars Trägårdh i Statens Offentliga Utredningar, SOU 1999:84, Civilsamhället. Det handlar 

om ett frivilligt arbete som utförs mellan den offentliga och den privata, affärsmässiga, 

sektorn, ofta inom föreningslivet.  

1.7.6 Socialt kapital 

Begreppet socialt kapital hänförs ofta till Robert Putnams verk, men enligt honom själv 

myntades det av L J Hanifan år 1916 då han efterlyste större samhällsengagemang (Putnam 

2006, s 18f). Det sociala kapitalet kan då närmast defineras som grannsämja, och innebär att 

man genom att vara social kan förbättra levnadsförhållandena i samhället i stort.  
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2 Tidigare forskning 
Förändrings- och utvecklingstakten i dagens samhälle är så hög att det har blivit alltmer 

omöjligt att kunna sia om framtiden genom att se bakåt. Inom bibliotekssfären har föränd-

ringarna i hög utsträckning drivits på av informationstekniken, vilket gör att den hittills 

ganska rikhaltiga floran av bibliotekshistorisk forskning kan behöva avlösas av mer kort-

siktiga utvärderingar av samtida projekt.  

 

En följd av denna tekniska utveckling har blivit att biblioteken ger stöd och undervisning i 

hanteringen av internet och nya former av informationssökning. Rollen som folkbildare  är en 

grundsten för folkbiblioteket, som har lett till avhandlingar om hur biblioteket har tagit aktiv 

del i den demokratiska socialisationen, skapandet av den dugliga samhällsmedborgaren. 

Dessa vill jag ta som en första utgångspunkt för denna uppsats. Med pedagogiken som bas 

och intressanta infallsvinklar som makt och marknadisering (se Förklaringar) har Bosse 

Jonsson (2003) och Dan Andersson (2009) gjort diskursanalytiska studier av detta. Synen på 

om biblioteket ska tillhandahålla nytta eller nöje, eller i vilka proportioner, har varierat liksom 

kvalitetskraven (Jonsson 2003, s 81ff). Intressant att se är för övrigt att den nya biblioteks-

lagen kommer att innehålla just en formulering om kvalité (Ds 2012:13, s 10).  

 

Vad man kan se av dessa avhandlingar är, att de styrande och de professionella i högre grad 

får utgöra underlag för empirin i forskningen – detta sagt med brasklappen att mitt underlag 

för den slutsatsen är begränsat – än biblioteksbesökarna och än mer de icke besökande. 

Materialet ovan är alltså taget ur ett överordnat perspektiv genom intervjuer med chefer och 

politiker samt från ”… folkbiblioteksområdets institutionella apparater …” (Andersson 2009, 

s 33) i form av läroböcker, utredningar och liknande. I diskursen hos beslutsfattarna visas 

dock tydliga exempel på bibliotekets viktiga roll för demokratin (Jonsson 2003, s 126-127). 

”Förr var det någon annan än folket som bestämde hur folket skulle förbättras. Nu uttrycks en 

föreställning om att man bemöter folkbibliotekets besökare som självstyrda individer som ges 

möjlighet att självständigt fatta rationella beslut om vad de ska göra på biblioteket …” (ibid, s 

117). 

 

Utifrån detta folkbliotekets uppdrag kan man då se projekt Träffpunkt Lidhult som ett resultat 

av folkbildningsprocessen men också som en demokratisk process. Biblioteket stödjer med-

borgarna genom information och utbildning, och medborgarna stödjer biblioteket genom att 

delta i projektet för att behålla biblioteket. Vidare kan de folkvalda, genom att starta och stöd-

ja denna typ av demokratiexperiment, behålla och stärka den legitimitet som de behöver för 

att kunna utöva makten (Montin 1998, s 84). Demokrati kan definieras på varierande sätt men 

det intressanta här är den lilla respektive den stora demokratin. 
 

Medborgarna tillåts och uppmuntras att medverka i och ta ansvar för den ‟lilla demokratin‟ medan 

politiska och andra eliter sköter den ‟stora demokratin‟. --- Den ‟stora‟ respektive den ‟lilla‟ 

demokratin är i detta sammanhang inga elaborerade begrepp utan en samlingsbeteckning på å ena 
sidan i första hand den kommunala representativa demokratin och den kommunala förvaltningen, 

men också andra representativa politiska organ på högre nivå (regionalt, nationellt), och olika 

former av demokratiska organiseringar vid sidan av och under kommunens representativa organ å 

den andra (ibid, s 8). 

 

Arbetet med den lokala biblioteksfilialen kan alltså ses som exempel på den lilla demokratin. 

Kommunledningen kan ha som mål att bara få in besökare på biblioteket, utan att vidare bry 

sig om vad de gör där, och ett sådant här lokalt samarbetsprojekt kan då vara ett sätt att helt 



 

 10  

enkelt engagera medborgarna. Deltagarna själva kan däremot se det som ett sätt att utveckla 

närområdet och dess service (ibid, s 75). 

 

I ovan nämnda skrift finns också exempel på spänningar, konflikter, mellan den stora och den 

lilla demokratin, vilket nämndes här i inledningen som aktuella fall. En del av skillnaderna 

mellan våra kommuner framkommer också, i form av olika sätt att organisera kommunstyret i 

kommundelsnämnder och i olika utskott och nämnder. Detta kan ses som sätt att komma runt 

dilemmat med att väga olika särintressen mot varandra och nå fram till beslut som är godtag-

bara för alla. 

 

Ett exempel på att relationen mellan demokrati och ekonomi ses på ett negativt sätt beskrivs i 

Demokratiutredningen
3
 som, att vissa anser att det inte är så mycket demokrati i att få 

valfrihet som brukare av offentlig service utan mer just konsumentinflytande, och att det rent 

av kan hota vår traditionella typ av demokrati där vi överlåter åt våra folkvalda att bestämma 

åt oss (Montin 1998, s 9f).  

 

Outsourcingen av Nacka kommuns bibliotek har studerats ur en ideologisk synvinkel av 

Anna-Karin Rennemark (2011). Hon har tittat på vilken bild av biblioteket som kom fram i 

debatten runt beslutet. Just synen på biblioteket är det som också analyseras i Jonssons (2003) 

respektive Hedemarks (2011) diskursanalytiska studier. I Jonssons fall är det de styrandes syn 

på biblioteket, dess syfte och berättigande, och i Hedemarks den allmänna diskursen, i före-

trädesvis media. Rennemark hänvisar också till Statens Kulturråds bild av ”den förändrade 

synen på kulturens roll i samhället, från att ha förväntats motverka „kommersialismens 

negativa verkningar‟ till att betraktas som ett verktyg för att skapa tillväxt och attraktiva 

regioner för turism och boende, samt bidra till samhällsutvecklingen inom områden som 

utbildning, hälsa och näringsliv” (2011, s 10). Rennemarks analys är också ur vår samtid, 

vilket efterlystes i första stycket ovan.  

 

Påverkan från det kommersiella, marknadiseringen av den offentliga verksamheten, har 

Nanna Kann-Christensen vid ett flertal tillfällen tagit upp och problematiserat. Hon har också 

arbetat med modellbygge tillsammans med Gitte Balling för att åskådliggöra vilka olika 

påverkansformer biblioteket utsätts för. Deras modell nedan (Figur 2) har använts för att 

beskriva litteraturfrämjande, literature promotion, och för att diskutera kulturpolitik och New 

Public Management (se avsnitt 1.7.3 Förklaringar, s 8). Modellen tydliggör hur biblioteket 

påverkas från olika håll, från de olika intressegrupper som finns i det omgivande samhället.  

 

 

                                                
3 Demokratiutredningen tillsattes av regeringen 1997 och har resulterat i flera skrifter.  



 

 11  

 
 

Figur 2. Kann-Christensen & Balling i Nordisk kulturpolitisk tidskrift 01-02/2011. 

 

Högst upp i modellen, vid Policy, har vi det regulativa trycket med lagar, regler och politik. 

Där finns påverkan på biblioteket från Bibliotekslagen (SFS 1996:1596). Den är dock så pass 

allmänt hållen att den inte ger något direkt stöd för varken demokrati eller samarbete, som 

uppsatsen är tänkt att handla om. Inte heller i det nya lagförslaget nämns dessa (Ds 2012:13). 

Vad man hittar i Bibliotekslagen är att alla ska ha tillgång (§ 2) till bibliotek och att samarbete 

(§ 7a) ska ske inom bibliotekssfären. I denna sektor finns också den politiska påverkan genom 

kommunala beslut alltså våra kommunpolitiker och –tjänstemän.  

 

Nästa del i modellen, Professionen, avser själva bibliotekarieyrket eller -rollen. Där finns 

trycket från det normativa synsättet (Kann-Christensen 2008, s 148), som innebär att man har 

en bestämd uppfattning om hur det ska se ut och fungera.  

 

I den tredje och sista delen av modellen, Public Management
4
, kan man förvänta sig att finna 

logiska och rationella beslut, eftersom det är där vi har den företagsekonomiska påverkan.  

NPM beskriver hur den offentliga, skattefinansierade verksamheten har  påverkats av 

marknads- och företagsekonomiskt tänkesätt (Agevall 2005, s 11). Det har behandlats i flera 

texter och många gånger får det en negativ klang, som hos Agevall, som ställer upp 

demokratibegreppet som något av en motpol i Välfärdens organisering och demokratin: en 

analys av New Public Management (2005). Agevall talar också om en nedrustning av den 

offentliga sektorn.  

 

Denna påverkan från olika håll leder oss vidare till Maya Maldonado, som i BiS (2011:03, s 

8-10) skriver om elastiska bibliotek, alltså anpassningsbara. Med detta menar hon att 

biblioteket ska forma sig efter trycket utifrån. Detta kan vara av olika slag, från det 

näraliggande lokalsamhället eller mer globalt till exempel. Elasticiteten innebär också att 

biblioteket har en motståndskraft och kan gå tillbaka till sin ursprungliga form. Maldonado 

ger Dieselverkstaden som exempel på att bibliotekets demokratifunktion kan störas när driften 

övergår till en företagsform med vinstintressen. Vissa saker är inte gratis och böckerna finns 

inte på de språk som skulle vara rimligt utifrån vilka som bor i området.  

 

Namnet på denna uppsats projekt stämmer in på ett uttryck som använts av Habermas, the 

public sphere, vilket kan sägas vara den plats för kommunikation, där man i en demokrati kan 

                                                
4 Ordet New togs bort av Kann-Christensen och Balling men betydelsen är densamma som den tidigare nämnda 

New Public Management. 



 

 12  

mötas och diskutera (2003, s 38ff). Ragnar Audunson har skrivit om biblioteket som 

mötesplats. Han talar om låg-intensiva respektive hög-intensiva mötesplatser och menar då att 

biblioteket är en förenande länk mellan olika grupper av människor. De hög-intensiva mötena 

sker med likasinnade, och kan mycket väl vara ett digitalt forum men också en sammankomst 

på biblioteket. De låg-intensiva mötena kan vara oplanerade men givande, och en affär eller 

ett bibliotek som samlar alla typer av människor är en sådan plats. Detta bidrar till integration 

och tolerans i dagens mångkulturella samhälle (Audunson 2005). Att läsa en bok är troligen 

ett hög-intensivt möte men kan också vara låg-intensivt. Om man ser på biblioteket som en 

plats för informationssökning och informationsspridning, finns alltså både dessa mer fysiska 

möten och de mer abstrakta.  

 

Biblioteket som mötesplats har vidare behandlats i projektet PLACE i Norge (Aabø, 

Audunson & Vårheim 2010). Materialet där var något mer omfångsrikt än i denna uppsats, 

med enkäter som besvarades av 750 invånare varefter svaren kategoriserades på varierande 

sätt. Det sägs i denna artikel att tidigare undersökningar har givit motsägelsefulla resultat, och 

även i den undersökningens avslutande diskussion ställs nya frågor. Ytterligare en skillnad är 

att PLACE undersökte själva biblioteket som mötesplats, medan denna uppsats har sin grund i 

en kombinerad mötesplats som ska innehålla såväl bibliotek som café och affär. Robert D 

Putnams begrepp socialt kapital (ibid, s 17; se även avsnitt 1.7 Förklaringar) används här och 

innebär att deltagandet i lokala aktiviteter och engagemanget i lokala frågor skapar ett nätverk 

och tillit. Biblioteket sägs där vara en komplex men trygg plats att utsätta sig för 

slumpmässiga möten på. Tilliten kan vara så bred att den även verkar ekonomiskt, genom att 

det sociala nätverket bidrar exempelvis när avtal ska slutas eller ett nytt arbete sökas (Putnam 

2006, s 365).  

 

En liknande kombination av tillit och samarbete finns i Jordbro, där bostadsrättsförening och 

kommun placerar ut böcker och andra media, som kan lånas genom självbetjäning, i 

tvättstugan (Ekström 2011, s 45). Det kan ses som en ny form av Boken-kommer-verksamhet.  

 

Elisabeth Lindberg har studerat frivilliga insatser och samarbeten för bibehållande av sam-

hällsservice i form av fallstudier av fyra olika projekt. Landsbygdsutveckling sker exempelvis 

genom bygderörelsen, i sockenråd, och byalag. (2005, s 13) På samma sätt som folkbiblio-

teket har sprungit fram ur en folkrörelse bygger även bygderörelsen på folkrörelsetradition 

(ibid, s 39). Detta känner vi igen i Träffpunkt Lidhult. Lindberg använder sig av Walzers
5
 

teorier om civilsamhället (se vidare avsnitt 1.7 Förklaringar), där han menar att det inte räcker 

att delta via skatten utan den frivilliga insatsen också behövs för att få välfärdssamhället att 

fungera (Lindberg 2005, s 18ff). “Han kopplar dessutom olika frivilliga inslag i den konkreta 

produktionen och distributionen av olika välfärdstjänster till samhällsengagemangets 

betydelse i den demokratiska processen” (ibid, s 17). Detta är intressant, då vi idag snarare 

står mitt i det ideella föreningsarbetets nedförsbacke, där ingen längre tycks ha tid. Robert D 

Putnam - vilken också nämns av Lindberg (2005, s 30) - försöker i Den ensamme bowlaren 

med hjälp av en mängd statistik om bland annat den amerikanska demografin finna relationer 

som kan mäta och avgöra orsakerna till ett minskande socialt engagemang och ideellt arbete 

(2006, s 291ff).  

 

Lindberg kritiserar användandet av begrepp och teorier utan att man är helt överens eller 

insatt. Det kan innebära att man ger en alltför ensidig, positiv eller negativ, bild av ett feno-

men som i realiteten är mer komplext. Termen frivillighet är ett sådant exempel på ett begrepp 

                                                
5 Walzer beskrivs av Lindberg som vänsterintellektuell och socialdemokratisk/socialistisk.  
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med en positiv laddning. Därför vill hon testa det inte helt entydigt definierade begreppet 

civilsamhälle och se om detta frivilligarbete ger samhörighet, ansvarstagande och demokrati 

(2005, s 48-49).  
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3 Teori 
I detta kapitel kommer jag att presentera den teoretiska ramen för mitt uppsatsbygge, dess 

resultatredovisning och analys. I kapitel 2 Tidigare forskning nämndes i korthet ett antal 

studier som på olika sätt har en koppling till denna uppsats och det projekt som utgör bas-

materialet för den. Bibliotekets uppdrag i folkbildningen, att bidra till att skapa demokratiska 

medborgare, kan sägas leda till detta projekt på gräsrotsnivå. Denna studie skiljer sig då från 

tidigare, som använt sig av personer i ledande ställning för empiriinsamlingen, genom att i 

stället använda en blandning av olika typer av medborgare (se vidare kapitel 4 Metod). 

Förhållandet mellan det offentliga och det kommersiella nämns också under Tidigare 

forskning, och här har vi då en beröringspunkt i att Träffpunkt Lidhult avser att samarbeta 

med en dagligvaruaffär.   

 

Fokus är dock på biblioteket i förändring och i detta fall genom en ny samarbetsform. Därför 

väljer jag att utgå från Elisabet Lindbergs avhandling, Vad kan medborgarna göra?: fyra 

fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning (2005). 

Lindberg undersöker här samarbetet i fyra projekt för att därigenom ”… bidra till förståelsen 

av hur inblandningen av medborgarnas engagemang …” i den offentliga sektorn kan se ut 

(ibid, s 20f). Frågan är om ett lokalt samarbete kan stoppa den negativa utvecklingen på 

landsbygden (ibid, s 132).  

 

Då Lindberg har studerat äldreomsorg och väghållning, blir denna uppsats en ny vinkel men 

håller sig ändå inom den kommunala sfären. Hon inriktar sig också mer på organisationer och 

jag mer på individer, men i båda fallen har intervjuerna gjorts med personer. Bland annat 

skriver Lindberg  ”… hur de människor som besitter olika positioner i organisationen tolkar 

informationen utifrån just sina positioner…” (ibid, s 55).  

 

Här finns såväl likheter som olikheter mellan Lindbergs studie och denna, och båda kommer 

fram i tolkningen av empirin. Då omfånget på denna uppsats är mycket mindre kommer dock 

bara vissa delar att tas med. Lindberg har som en utgångspunkt civilsamhället, alltså Walzers 

teorier (se avsnitt 2 Tidigare forskning, s 12), men nämner också Putnams teori om det sociala 

kapitalet (ibid). Hon vill se hur det frivilliga arbetet och engagemanget bidrar till samhörighet 

och ansvarstagande och påverkar den demokratiska processen. Bland annat nämner hon möj-

ligheten att decentralisera demokratin och få människorna mer politiskt intresserade genom 

fristående organisationer i civilsamhället (Lindberg 2005, s 38f). 

 

Hon använder också organisationsteori, och då ser jag den institutionella
6
 organisationen som 

intressant (ibid, s 77) eller framför allt institutionaliserade samarbetsformer (ibid, s 271ff). 

Biblioteket är så fast rotat i folks medvetande att det kan betraktas som en institution, och de 

samarbeten som redan finns bör i viss mån kunna betraktas som institutionaliserade, enligt 

min mening. En ny samarbetsform är då denna, mellan bibliotek och affär, i Träffpunkt Lid-

hult, medan integrerade bibliotek kanske är den samarbetsform man närmast kommer att 

tänka på av de befintliga, institutionaliserade. 

 

Lindberg nämner hur omgivningen påverkar organisationer och hur olika mål och behov styr 

besluten. De granskade processerna har vanligtvis startats med en konflikt, som att befolk-

ningen har varit missnöjd med hur kommunen har skött sitt åtagande (ibid, s 153). Alltför 

                                                
6
 Begreppet institution används ofta för organisation men den riktigare betydelsen är ” … kognitiva fenomen – 

regler, normer, föreställningar och så vidare” (Lindberg 2005, s 63). 
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mycket missnöje kan dock leda till ett sämre resultat (ibid, s 151). En av hennes slutsatser är 

att graden av engagemang bland befolkningen berodde på hur viktig den hotade servicen var 

för dem och för bygden, alltså att det fanns ett pragmatiskt motiv för frivilligheten (ibid, s 

173). Graden av frivillighet kan variera. Ofta finner man eldsjälar som driver på i sådana här 

processer (ibid, s 164 m fl). Genom engagemanget kom viktiga resurser in i projekten. Man 

kan tala om egenintresse och om gruppintresse, och en förståelse för situationen i bygden var 

ett motiv för att engagera sig (ibid, s 155). 

 

En annan del som var viktig för engagemanget var, om man trodde man hade något att säga 

till om eller ej. ”Vi och dom” är en konfliktvariant, som i detta fall ofta gäller förhållandet 

mellan kommunens centrum, centralorten, och den mer perifera landsbygden (ibid, s 198 m 

fl). Men den kan också avse förhållandet mellan kommunens tjänstemän och befolkningen 

(ibid, s 73f). Det visade sig också att det var viktigt att ha någon i kommunen som var 

engagerad och trodde på projektet, för att få stöd därifrån (ibid, s168).  

 

De för frågeställningarna relevanta intervjusvaren struktureras i resultatredovisningen utifrån 

intressegrupperna, och kopplas sedan till teorin i analys- och diskussionskapitlen. 

Intressegrupperna hade kunnat sammanföras i färre sektorer, som i exemplet med Kann-

Christensens och Ballings påverkansmodell (se kapitel Tidigare forskning, s 11), men enligt 

Lindberg kan detta leda till en viktning av hur mycket var och en har att säga till om, och i 

detta fall vill jag fokusera på det gemensamma, på samarbetet.  
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4 Metod 
Detta kapitel kommer att redogöra för de metoder som används i undersökningen och har 

nämnts tidigare. Avsikten är att redovisa förväntningar och farhågor på detta biblioteksprojekt 

ur olika intressenters perspektiv, såväl projektdeltagares som kringboendes. Genom sina 

intressen har de påverkat bibliotekets utveckling. En sådan undersökning kan inte vara 

objektiv, eftersom den grundar sig på ett antal olika personers olika uppfattningar av saken, i 

detta fall ett projekt för utveckling av ett mindre bibliotek. Inte heller kommer resultatet att 

visa om det är rätt eller fel att göra på detta sätt utan mer att visa ett möjligt sätt att samarbeta.  

 

Datainsamlingen för denna uppsats har lagts upp som en blandning av olika metoder. En ut-

gångspunkt har varit kommunala protokoll och anteckningar från projektmötena. Informella 

samtal, muntligt och via mail, har genomförts med projektledaren. En mindre enkät delades ut 

för att utgöra en grund för intervjuerna, men gav ett alltför klent resultat och får betraktas som 

en pilot och utelämnas helt här. De intervjuer som gjorts är den bärande delen av empirin. 

Enstaka kompletteringsfrågor har gått ut via mail till respondenterna. Vid utvärderingen av 

Veberöds meröppna
7
 bibliotek (Kultur Skåne 2011) användes en kombination av kvantitativ 

och kvalitativ metod, där den kvalitativa delen användes för att fördjupa resultatet. I denna 

uppsats används ett tämligen stort antal intervjuer, där såväl biblioteksbesökare som icke-

besökare ingår, vilket också var fallet i Veberöd. Veberöds-rapporten är dock grundligare än 

denna och bygger totalt sett på mer material. Lidhults-projektet var inte heller avslutat då 

materialet samlades in (utan först i oktober 2012).  

4.1 Urval 
Urvalet för intervjuerna är vad Trost (2007, s 31f) kallar ett bekvämlighetsurval, så resultaten 

kan inte ses som representativa för hela den population som man skulle ha kunnat undersöka, 

det vill säga alla invånare i kommunen som skulle kunna höra till biblioteksfilialens upptag-

ningsområde. Kvale och Brinkmann anger 15 +/- 10 som ett generellt mått för antalet 

intervjupersoner, men detta beror också på andra faktorer, som hur mycket tid man har till sitt 

förfogande (2009, s 130). En möjlighet hade varit att göra fokusgruppsintervjuer, men det 

hade krävt en vanare intervjuare och att vara fler om uppgiften (Kvale & Brinkmann 2009, s 

166). I detta fall har åtta personer intervjuats. Urvalet gjordes utifrån de olika grupper de var 

indelade i enligt projektrapporten (Svensgård, 2012, n pag), nämligen företagare, föreningar, 

ungdomar, kommunen, externa aktörer. Genom att utgå från den indelningen och ta hjälp av 

projektledaren tillfrågades någon ur varje grupp om att delta i en intervju. Ingen extern inter-

vjuades, då jag ville ha ett lokalt perspektiv. Däremot ställdes frågor till en politiker, en när-

boende samt projektledaren. För att också få med åsikterna från ungdomarna som varit med i 

projektet gjordes en sådan intervju, med en vuxen närvarande av etiska hänsyn.   

4.2 Intervjuer 
Ett antal enskilda intervjuer gjordes alltså, för att respondenterna skulle kunna bidra med 

åsikter ur sina olika perspektiv, vilket är målsättningen med uppsatsen. Undersökningen är 

kvalitativ och kan inte användas för att generalisera på en större grupp.  

 

Intervjuerna gjordes under perioden 26 april – 9 maj 2012. Flertalet av dem varade ungefär en 

halvtimme.  

                                                
7 Enligt utvärderingen betyder meröppet att biblioteket är öppet längre, utan personal.  
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Metoden för intervjuerna kan beskrivas som semi-strukturerad, då man börjar med övergri-

pande frågor som man sedan försöker vidareutveckla. Intervjuguiden följs inte slaviskt utan 

ska vara ett stöd. Samtliga intervjuer är att betrakta som respondentintervjuer, eftersom det är 

deras personliga åsikter jag söker (Esaiasson et al 2007, s 257f). Men då meningen med den 

första intervjun, som gjordes med projektledaren, också var att få en allmän översikt av 

arbetets gång, blir den samtidigt en informantintervju. Härigenom hoppades jag också få fram 

några ämnen som hade lett till diskussioner. Då detta inte lyckades ställde jag samma frågor - 

om hur projektet hade gått till och om diskussioner - till samtliga respondenter för att få fram 

mer av deras individuella perspektiv.  

 

När man talar om resultaten av studier som denna, diskuteras också vilken tillförlitlighet och 

giltighet man får fram (Kvale & Brinkmann 2009, s 263ff). I praktiken handlar det i det ena 

fallet om olika påverkansfaktorer och i det andra om sanning. Där kan jag se ett möjligt prob-

lem, om intervjuarens åsikter påverkar dels vilka frågor som ställs, dels vilka svar som lockas 

fram och sist men inte minst tolkningen av svaren. För att i görligaste mån dölja mina person-

liga åsikter har jag försökt ställa frågor om såväl positiva som negativa effekter av projektet, 

och låtit respondenterna tala fritt i så stor utsträckning som möjligt. Utskriften av intervjuer, 

transkriberingen, är ett problem i sig då man översätter ett levande och muntligt samtal till 

skriftspråk. Jag menar att detta har blivit en korrekt översättning då jag har gjort utskriften 

själv och snarast möjligt efter inspelningen. Vad gäller sanningshalten lutar jag vidare åt det 

pragmatiska, då jag har sökt åsikter, vilket inte kan ses som en absolut sanning men ändå vara 

giltigt i detta fall.  

 

Analysen av intervjuerna har gjorts genom att läsa dem och försöka hitta nyckelord och 

utsagor som passar för de frågor som ställts i uppsatsen. Att på detta sätt försöka hitta själva 

kärnan i intervjuerna kallas meningskoncentrering men även meningskodning kan stämma in 

på min metod (Kvale & Brinkmann, s 217ff). Kvale och Brinkmann talar också om att söka 

och finna den egentliga meningen i vad intervjupersonerna säger, men i detta fall anser jag att 

själva intervjuerna var ett samarbete mellan intervjuaren och respondenterna och att ett 

djupare grävande inte ger något mervärde (ibid, s 233).  

 

I de fall jag refererar till vad någon intervjuperson har sagt kommer jag att förkorta dem till 

Int1, Int2 osv utifrån vilken av intervjuerna det avser. I vissa fall kan det vara intressant att i 

stället veta vilket av de olika perspektiven, alltså intressegrupperna, som personen tillhör, och 

då används detta i stället.  

 

Samtliga informerades om sin anonymitet men också om att ortnamnet kommer att nämnas i 

uppsatsen samt i vissa fall den befattning eller roll de har, och alla samtyckte till den behand-

lingen liksom till att bli inspelade.    

4.3 Etik 
Frågan om etik gäller till stor del hur konfidentiella intervjupersonerna kan sägas vara här. 

Det man i dagligt tal kallar anonymitet brister naturligtvis när jag som uppsatsskribent vet 

vilka personer jag har intervjuat. Samtliga har varit införstådda med att ortnamnet nämns i och 

med projektnamnet och att en del av respondenterna kan identifieras av invånarna i kommu-

nen genom att deras roller nämns. Ingen utförligare presentation av respondenterna görs heller 

här, eftersom det är just deras roller i projektet som är relevant.   

 

En annan del är hur man intervjuar minderåriga, och där togs hänsyn genom att en vuxen 

också var med.  
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4.4 Metoddiskussion 
Om intervjuerna hade gjorts i form av en fokusgruppsintervju i stället, om vi hade varit fler 

om att skriva uppsatsen, så borde såväl någon diskussion ha uppstått som att någon avvikande 

åsikt inte hade blivit framförd på grund av grupptrycket. Men med tanke på hur lika de svar 

har blivit som kommit fram genom de åtta genomförda intervjuerna, så hade förmodligen inte 

resultatet blivit så annorlunda mot det nu framlagda.   

 

En från början mer strukturerad intervjuguide hade varit till nytta i det fortsatta arbetet med 

uppsatsen, är en lärdom jag tar med mig.  

 

En enkät hade kunnat vara användbar om den hade utformats mer för att få fram olika åsikter 

och delats ut till ett större antal personer, gärna utanför såväl projekt som bibliotek. Av de 

intervjuade personerna var två icke-låntagare, och sett till resonemangen är gruppen som 

helhet inte så intresserad av själva biblioteket och dess överlevnad som jag hade föreställt 

mig. Men skillnaderna i åsikter är ändå små.  
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5 Resultat 
Mötesanteckningar och kommunala protokoll har fått utgöra grundläggande information i 

arbetet. De förstnämnda finns tillgängliga hos författaren och de senare finns på kommunens 

hemsida (Ljungby kommun 2012). Den övergripande inställningen till hela projektet och 

lokaliseringen av filialbiblioteket beskrivs i ord av bibliotekschefen vid Kultur- och fritids-

nämndens sammanträde 2011-03-16. Här nämns särskilt hur kommunal verksamhet kan sam-

verka med näringslivet på mindre orter.   

 

I redovisningen nedan presenteras kort de olika respondenterna och vilken intressegrupp de 

anses tillhöra i denna undersökning. Därefter ges ett urval av de svar som kommit fram i 

intervjuerna, uppdelade i intressegrupper. Kärnan i frågeställningarna ska visa sig här, vilket 

innebär de olika önskemål och farhågor respondenterna uttrycker samt deras syn på den 

demokratiska processen. Demokrati handlar här mycket om möjligheten till påverkan. Med 

detta som grund kan sedan analysen gå vidare och finna gemensamma mål och ytterligare 

konsekvenser.  

5.1 Respondenterna 
Respondenterna kan delas in i följande sex intressegrupper.  

 

 Bibliotek 

 Affär (företag) 

 Politik 

 Förening (sockenråd) 

 Ungdom 

 Boende (biblioteksbesökare) 

 

I intervju 1 och 2 finner vi de biblioteksanställda, det vill säga filialföreståndare och chef. 

Affär och företag representeras i intervju 3 och 5 av affärsinnehavaren respektive 

småföretagaren. Politikern uttalar sig i den 4:e intervjun. Respondent 6 är föreningsmänniska, 

7 en ungdom och till sist kan den 8:e respondenten definieras som biblioteksbesökare och 

boende.  

 

Respondenterna refereras kort som Int1, Int2 etc utifrån vilken intervju de ingår i. Jag anser 

det riktigt att i akademisk text använda det könsneutrala ordet hen.  

 5.2 Intervju 1 och 2, bibliotek 
Int1 har flera roller i denna studie genom att arbeta på filialen, bo i närheten av orten och delta 

i projektet. Sett till vilka möjligheter de olika respondenterna har haft att påverka bibliotekets 

utveckling är denna person en av de tyngsta i och med sina roller. Hen är också en av de 

eldsjälar som övriga respondenter har föreslagit. Här finns en stor omsorg om folket i bygden, 

och att ge dem det de vill ha. När det visade sig att de inte ville godta skolalternativet 

anpassade sig Int1 till detta och anser definitivt att alla har fått påverka. Samtidigt med att 

själv ha kunnat påverka biblioteket påverkas Int1:s egen yrkesroll i och med att andra måste 

lära sig utföra bibliotekariesysslorna. Detta verkar inte vara något problem, utan Int1 släpper 

självklart in ”andra” i sitt yrke och menar att affärspersonalen ska läras en del av biblioteks-

funktionerna samt att låntagarna ska betjäna sig själva. Respondenten nämner också att affär 
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och kommun har påverkat i projektet, dels genom att bidra med pengar men också genom 

arbete, exempelvis från kommunens tjänstemän.  

 

Int2 har i grunden samma åsikt i och med sitt arbete inom biblioteket, men har också en annan 

möjlighet att påverka genom att vara chef och inneha en viss makt. Ur ekonomisk synvinkel 

har hens påverkan på biblioteksverksamheten kunnat utövas självständigt eftersom samarbetet 

inom den kommunala förvaltningen varit gott. I samband med protesterna mot att integrera 

biblioteket med skolan vägde makten dock över lite till den politiska sidan, eftersom kommu-

nalrådet valde att följa folkets röst i stället för bibliotekets, men liksom Int1 godtog och an-

passade sig även Int2 till detta beslut. Hen har sett arbetet som ”stimulerande” och helt 

accepterat invånarnas önskan om mötesplatsen och caféet som de har saknat. Trots att skolan 

egentligen vore bättre och en viss tvekan finns.  

 

Till skillnad från Int1 utövar Int2 sin påverkan mer på avstånd och ovanifrån och talar om 

ortsborna lite som de andra. När man gick för fort fram och budgeten inte var helt klar 

behövde de ju professionell hjälp. Tilltron till filialbibliotekarien är dock stor. Affären och 

handlaren har påverkat enligt Int2. Att ta ett ansvar för att klara sig själva menar Int2 har med 

Småland och landsbygden att göra. I och med det blir det också en påverkan att ”låta dem” få 

som de vill så ”får vi se hur det går”. 

 

Int1 ser det positiva i de förbättrade öppettiderna för biblioteket, som också kan göra att fler 

aktiviteter kan anordnas med och utan bibliotekspersonal. Vidare nämns ett ställe att träffas på 

och ett bibliotek ”… ju …”. Hen nämner invånarnas önskan om information och säger 

dessutom att det blir bibliotekariens uppgift att ta hand om på den nya hemsidan. I denna nya 

mer öppna lokal ska man också lätt kunna gå inom och läsa tidningen på helt andra än de 

tidigare begränsade öppettiderna.  

 

Ett orosmoment kan möjligen Int1 se i att någon stökar till det när ingen bibliotekarie finns på 

plats, men det är värre om låntagare kommer dit och inte kommer ihåg hur de ska göra och 

blir osäkra. Omsorgen om biblioteket och dess låntagare är den största både förhoppningen 

och farhågan.  

 

Int2 har i och med sin chefsroll ansvar för ekonomin och tror att kommunens ekonomi kan bli 

sämre och då kan påverka biblioteket. I den nya lokalen blir biblioteket handikappanpassat, 

vilket är positivt. Hen tror att det ska fungera med det olåsta biblioteket men en liten oro finns 

ändå, eftersom det handlar om bara 12 timmars tjänstgörande bibliotekarie i veckan. Det ska 

vara öppna dörrar till biblioteket, och att därefter ta ansvar ingår också. Respondenten menar 

att invånarna har visat sitt missnöje med att det hela har tagit lång tid genom att inte låna av 

bokbussen. Samarbetet med affären blir bra, för genom caféet ”befruktar [de] varandra”.  

5.3 Intervju 3 och 5, affär och företag 
Int3 äger affären och hör således till den motsatta sidan sett ur det kommunala perspektivet. 

Denne är ytterligare en eldsjäl, även om det mest handlar om lönsamhet och inte alls om egna 

boklån, och ”… har väl drivit på att har man en så fin lokal så ska man försöka göra den 

tillgänglig så många timmar som möjligt …”. Int3 upplåter alltså sin fastighet och bygger om 

den för att biblioteket ska kunna flytta in. Det är en stor insats även om kommunen tar en del 

av kostnaden. Affärspersonalen kommer också att få ta på sig att sköta en del i biblioteket, i 

första hand caféet, där affärens eget varusortiment ska säljas. Rent företagsekonomiskt vill 

Int3 utnyttja alla tekniska möjligheter för att underlätta. ”[D]et är ju bara fantasin som kan 

sätta stopp”. I och med att hen är egen företagare och ska driva sitt företag så det ger vinst, 
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kan man säga att det är en sorts frivilligarbete att engagera sig så starkt i detta projekt som 

inte är helt enkelt att räkna hem. 

 

Handlaren menar också att många har varit med i utvecklingsarbetet. Målet för hen är att sälja 

mer i sin affär, och att locka med räkmackor syftar till att få fler turister till orten. Som 

exempel nämns MC-gäng med 50 personer som kommer att stanna till en gång i veckan. En 

utökad turistservice med hjälp av Länsstyrelsen kommer att ge ytterligare värde åt 

landsbygden. 

 

Någon direkt oro märks inte hos denna respondent, eftersom det saknas konkurrens och det 

räcker att prata med folk om de inte sköter sig i affären.  

 

Int5 är också egen företagare och har påverkat genom att vara med i projektet och haft syn-

vinklar som såväl egen företagare som boende utanför orten. Denna respondent har sett till 

den sociala servicen för äldre och för landsbygden. En detalj var hissen i caféet som behövdes 

för tillgängligheten. På grund av sitt företag månar Int5 om orten, centrum och vill att det ska 

bli ”levande”. 

 

Int5 tror att detta blir bra för bygden, människorna och turisterna. Det ska vara ”levande”. 

Detta är viktigt både för företaget, som behövde kontor, och för affären. Respondenten kan 

känna oro för sin egen verksamhet på grund av kommunens aviserade neddragningar, men 

även om inte biblioteket kan uppväga den försämringen kan det i alla fall vara till en hjälp 

genom att skapa aktiviteter för äldre på orten och tillgången på böcker.  

 

Det kan vara negativt med alltför lite personal på biblioteket, så affärspersonalen får ta mer på 

sig och det leder till stress. De kan få ta hand om både lån och turistinformation utöver affä-

ren. Om A-laget kommer in och värmer sig kan också störa en del.  

 

Int3, handlaren, nämner hur folket har önskat, tyckt och tänkt, och att folkets önskan är en 

träffpunkt och ett café, och många har varit med om att ta fram det. Att sedan fikat blir ur 

affärens sortiment är överensstämmer förmodligen med respondentens egna önskningar. 

Affärens fortsatta liv och att turisterna ska komma nämner hen också som en önskan för alla.  

 

Int5 ser det viktiga för bygden, de boende och turisterna. Affären och biblioteket och att det 

blir i centrum är bra, men om folket kommer att besöka träffpunkten återstår att se. Även här 

nämns informationen som ett önskemål, alltså anslagstavlan i den nuvarande affären. När det 

gäller möjligheten till påverkan säger respondenten bland annat att det är upp till var och en 

när man erbjuds möjligheten att vara med och bestämma, om man då vill vara med, och här 

bjöds alla in.  

5.4 Intervju 4, politik 
Int4 är en ren representant för politikergruppen, eftersom hen varken bor i närheten eller är 

biblioteksbesökare. Rollen som politiker ger makten att påverka genom beslut och fördelning 

av ekonomiska medel. I detta fall har påverkan skett genom att först acceptera att flytta 

biblioteket för det privata företagets skull och därefter lyssna på medborgarna när de visade 

ett ”… massivt motstånd …” samt att slutligen jobba för att pengarna skulle anslås till bygget. 

Detta har alltså gjorts trots att inget eget boklånande förekommer. Respondenten nämner 

nästan i förbifarten att de andra filialerna las ner och ersattes med bokbuss. Ett integrerat 

bibliotek hade varit bättre men denna gången får byborna bestämma. ”Det finns inga andra 
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som kan bestämma om det ska vara en affär i bygden eller inte. Och det är samma med detta.” 

Int4 fick utstå en del i sin roll från alla som var rent negativa och skällde.  

 

Denna respondent har en lite överordnad politikersynvinkel och lite distans genom att inte bo 

på orten, men ser hur positivt det ska bli för ortsborna med ett café och en mötesplats. Det är 

också viktigt för bygden för att överleva. Det kan vara en förlust för skolan, men kanske 

börjar andra låna,  och utlåningen ökar. Träffpunkten blir ett ”lyft” som föder ”kreativa idéer”. 

För egen del hoppas Int4 bli mer omtyckt. Det är fortsatt och allmänt hoppfullt framåt, för det 

finns EU-bidrag att söka.  

 

Int4 har erfarenhet av en liten orts nytta av ett café som träffpunkt för det fysiska mötet, då 

detta finns på hens hemort. Här nämns böcker, tidningar och datorer, i stor utsträckning till-

gången till information alltså. Respondenten litar helt på bibliotekariens förmåga men ser det 

också som invånarnas ansvar att utnyttja affär och bibliotek för att kunna behålla dem. 

Därigenom ska man då få en levande landsbygd.  

 

I sin egenskap av politiker, säger Int4 att det är viktigt med underifrånperspektiv och ”… det 

finns inga andra som kan bestämma …”. För övrigt är det dock formuleringar om att ”vi” 

satte till medel och jobbade med budgeten och sådant, så lite begränsad demokrati är det väl.  

5.5 Intervju 6, förening och sockenråd 

Int6 är ytterligare en boende utanför orten, låntagare och föreningsmänniska, som mest har 

påverkat i projektet genom att delta och tycka till. Den huvudsakliga åsikten hos denna res-

pondent är, att biblioteket ska vara i centrum och inte i skolan. För övrigt anser Int6 att ”… 

visst att man kunde ha en åsikt men jag tyckte att det var bra”.  

 

Att det blir en mötesplats, ett centrum i byn, ser Int6 som det viktigaste för alla. Det innebär 

något nytt. Här skymtar lite ”vi och dom”, för kommunen gav företaget kommunhuset 

(”dom”) och då var satsningen på denna nya träffpunkt rimlig (”vi”). Men det handlar enligt 

respondenten om att ge och ta. Det blir positivt att gamla och unga träffas på samma ställe. 

Om det gynnar affären gynnar det hela byn. Även utökad information för turisterna är 

positivt. ”Och sedan biblioteket, det är ju liksom världen” är ett uttryck för att biblioteket är 

viktigt. En farhåga är ändå att kommunen kan komma att lägga ner biblioteket.  

 

Int6 vill ha ett centrum där alla kan träffas, men biblioteket är också viktigt, ”… liksom 

världen …”.  

 

Motståndet mot det integrerade biblioteket ser respondenten som ett uttryck för demokrati och 

betraktar flytten som en bytesaffär mellan företaget, kommunen och invånarna. Att ”… ge och 

ta … är demokrati”. Vidare tycker sig Int6 ha lärt sig något av att vara med i detta arbete. 

Däremot verkar själva medbestämmandet inte ha varit så stort, eftersom Int6 menar att det 

mestadels las fram förslag, som de skulle tycka till om, och ”… hade vi inte tyckt om 

[utformningen] så hade vi sagt det …”.  

5.6 Intervju 7, ungdom 
Int7 är en av ungdomsrepresentanterna i projektet, samt låntagare och storläsare. Enligt en 

annan respondent var ungdomarna intresserade av själva möbleringen men av denna intervjun 

kan man se att det finns ett stort intresse av själva biblioteket och bokutlåningen. Hen tyckte 

också att det var bra att ungdomar fick vara med.  
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Som en något mer kortfattad ung person, ser Int7 samlingspunkten och biblioteket i centrum 

som det viktigaste. Men det finns en risk att folk inte går dit. 

5.7 Intervju 8, boende och biblioteksbesökare 

Int8 har påverkat genom sin medverkan i projektet och är mest intresserad av biblioteket. Det 

blir en otrolig förbättring i öppettiderna för biblioteket, då bokbussen stannat alltför sällan. 

Café har inte funnits något förut men det är tveksamt om byborna själva kommer att gå dit 

och dricka kaffe.  

 

Denna respondent tycker också att i och med att alla fick vara med så har det varit bra på ett 

demokratiskt sätt. Men det är självklart för att ”… politiker ska ju egentligen ta reda på vad 

folket ute i bygderna tycker …”.  
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6 Analys  
En analys av denna studies resultat med utgångspunkt i Lindbergs arbete visar på både lik-

heter och skillnader. Hon har inriktat sig på organisationer och därmed det kollektiva sam-

arbetet. Denna uppsats inriktar sig mer på individerna och inte i samma utsträckning på ren 

frivillighet. Sockenrådet finns dock med i form av en medlem som är respondent. Liksom i 

Lindbergs avhandling visar denna uppsats mer av samarbeten än av konflikter, trots att mot-

sättningar mellan de olika intressenterna också förväntades bli funna.  

 

De valda projekten rörde sig i Lindbergs fall om vägar och vård. Därför kommer denna upp-

sats att ge ett annat perspektiv, bibliotekets, men ändå inom samma sektor, den offentliga. En 

skillnad kan också sägas vara att här kommer den privata sektorn in, den vinstdrivande, på ett 

tydligare sätt genom att samarbetet involverar en butiksinnehavare.   

 

Materialet från intervjuerna analyseras nedan under tre olika kategorier för att sedan tolkas 

vidare i Diskussionskapitlet. Avsnitt 6.1 Konflikt och konsensus inriktar sig på olikheterna 

och likheterna mellan de olika intressegrupperna, vilket även 6.2 Egenintresse och 

gruppintresse gör fast ur en annan vinkel. Avsnitt 6.3 Påverkansmöjligheter avser det demo-

kratiska inflytandet. Dessa kategorier täcker in mycket av resultatet från intervjuerna och 

överensstämmer med uppsatsens frågeställningar.  

6.1 Konflikt och konsensus  
Det första handlingsalternativet i denna process var, att flytta in folkbiblioteket i skolbiblio-

teket och göra det till ett integrerat bibliotek, eftersom det fanns sådana som fungerade bra på 

de andra småorterna i kommunen. Här fanns konsensus mellan de styrande i kommunen och 

biblioteket. Det utvecklade sig dock till en konflikt, då de kringboende protesterade. Konflik-

ten övergick till biblioteket och kommunledningen, där biblioteket gav med sig. Biblioteks-

chefen har accepterat önskemålen om mötesplatsen, men hade egentligen velat ha biblioteket 

på skolan. Även politikern tyckte egentligen att det integrerade biblioteket var bättre men 

fogade sig i folkets vilja. Det kan dock vara negativt för skolan samtidigt som det är positivt 

för folkbiblioteket genom att få fler att låna.  

 

En annan, möjlig konfliktsituation skulle kunna vara att bibliotekarien vill bevaka sitt jobb 

och därmed inte accepterar att det blir självbetjäning och att vissa uppgifter kan komma att 

skötas av affärspersonalen. Så verkar dock inte vara fallet.  

 

De ökade öppettiderna, som gör det möjligt för fler att besöka biblioteket och för att erbjuda 

olika aktiviteter, anser bibliotekarien och biblioteksbesökaren vara de viktigaste målen i 

projektet. Någon motsatt uppfattning har inte kommit fram. Däremot kan det vara negativt 

med för lite personal, enligt bibliotekschefen och företagaren.   

 

Informationen är viktig, i form av anslagstavla, hemsida och tillgången till tidningar, böcker 

och datorer. Detta framkommer av intervjuerna med bibliotekarien, politikern och företaga-

ren.  Hit kan också räknas turistinformationen som ska finnas tillgänglig på träffpunkten. 

 

Handikappanpassningen som blir på köpet är bra. Företagaren, som tänker på servicen till de 

äldre, anser detta, och politikern håller med. 
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Kommunens ekonomi kan bli sämre och hota biblioteket. Detta nämner såväl bibliotekschef 

som föreningsmänniska. Däremot ser politikern det som positivt att ytterligare EU-pengar 

finns att söka. Handlaren tänker på sin ekonomi och vill sälja mer. Det blir ingen konflikt på 

orten av att hen gynnas av kommunen, då det är den enda affären. Bageri finns inget heller så 

hen kan sälja egna kakor och smörgåsar utan konflikt.  

 

Att det meröppna biblioteket skulle skapa problem i form av stökiga besökare och därmed en 

konflikt med de mer ansvarsfulla, verkar ingen vara speciellt orolig för. 

 

Att byn behöver en mötesplats är det gemensamma önskemålet. Däremot är några av respon-

denterna osäkra på om den kommer att besökas av ortsborna. Det är en lite underlig motsägel-

se.  

6.2 Egenintresse och gruppintresse 
För bibliotekarien innebär det mycket meröppna biblioteket att hen får samma mängd arbets-

tid men möjlighet att göra andra saker, som att starta aktiviteter och utbilda affärspersonal och 

låntagare samt sköta hemsidan. Egenintresset är alltså den personliga utvecklingen. För hens 

del är då gruppintresset att kunna erbjuda biblioteksbesökarna bättre tillgänglighet och fler 

aktiviteter. Dessutom menar hen att de kringboende önskar mötesplats och information. 

 

Även bibliotekschefen har förstått att ett café är ett önskemål från bygden.  

 

Affärsinnehavaren har ett givet egenintresse i att få lönsamhet i sin affärsverksamhet. Det 

hänger dock samman med att det som är bra för bygden är bra för affären och vice versa. Fler 

turister är ett exempel på detta. Att upplåta sin fastighet och sin personal är gruppintresse.  

Mötesplatsen som kommer att erbjuda fika, kommer att erbjuda denna ur affärssortimentet, 

vilket är ett klart egenintresse. Även företagaren visar detta kombinerade egen- och grupp-

intresse.  

 

Även orten som sådan påverkas genom att ingen lokal bagare finns att anlita i första läget. 

 

Båda eldsjälarna, bibliotekarien och handlaren, visar alltså ett klart pragmatiskt tänk.   

 

6.3 Påverkansmöjligheter 
Möjligheterna att påverka de kommunala besluten är en viktig del av hur demokratin 

fungerar. I den första fasen av denna biblioteksutvecklingsprocess protesterade de 

kringboende mot att biblioteket skulle flyttas till skolan, vilket fick till följd att de styrande 

tänkte om.  

 

Bibliotekarien och bibliotekschefen har haft goda möjligheter till insyn och påverkan, efter-

som de arbetar inom biblioteket. Den förstnämnda har tagit till sig av biblioteksbesökarnas 

önskemål och åsikter och på så sätt förmedlat demokratin. Chefen har i och med sin roll att 

balansera mellan möjligheter och skyldigheter. Det är en begränsning att ha ansvar för ekono-

min, men samarbetet mellan bibliotek och kommunledning har fungerat bra.  

 

Att ersätta biblioteket med bokbuss var ett kommunalt beslut. Å andra sidan hade biblioteks-

chefen helst velat ha ett integrerat skolbibliotek men har gett med sig för folket. Hen menar att 

folket har visat sitt missnöje med bokbussen genom att inte låna så mycket där under över-
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gångsperioden. Det är också ett ansvar för dem att sedan se till så det demokratiska beslutet 

fungerar i praktiken. Politikern har makten som demokratiskt vald, men har då givit efter för 

folkets vilja i detta fall.  

 

Det märks ändå en liten ”vi och dom”-tendens, trots att underifrånperspektivet är viktigt för 

politikern. Även hos föreningsmänniskan finns lite ”vi och dom”, vilket alltså innebär att den 

inställningen finns från båda hållen. Men protesterna mot att integrera bibliotek och skola var 

ett uttryck för demokratin enligt denna respondent. Vidare anser hen att ”… visst att man kun-

de ha en åsikt men jag tyckte att det var bra”. Den respondent, som var boende på orten och 

biblioteksbesökare, tycker också att i och med att alla fick vara med, så har det varit bra på ett 

demokratiskt sätt. Men det är självklart för att ”… politiker ska ju egentligen ta reda på vad 

folket ute i bygderna tycker …”.  

 

Ekonomisk påverkan är en viktig form av påverkan idag, och där har affärsinnehavaren, Int3, 

bidragit genom ombyggnaden av fastigheten. I denna undersökning har jag inte tagit med 

detaljer om detta, men man hade kunnat tänka sig en tacksamhetsskuld eller motprestationer 

från kommunens sida. EU bidrog med ekonomiska medel för att detta projekt skulle kunna 

växa utanför den rena biblioteksflytten, genom att Tillväxtverket och Leader Linné deltog. 

Detta är samma typ av påverkan som i  Maldonados beskrivning av elastiska bibliotek i och 

med att den är både lokal och global (2011).  

 

Företagaren i projektet kunde påverka utformningen av lokalen så de mindre rörliga besökar-

na fick en hiss. Hen anser också att alla har haft chansen att delta och påverka, vilket även 

affärsinnehavaren, anser.  

 

Det kan också, som nämnts tidigare, vara ett sätt för de styrande att legitimera sig, att ge åt 

folket sådana här uppdrag.  
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7 Diskussion 
För att slutligen återknyta till frågeställningarna i början av denna uppsats upprepas de först 

här.  

 Vilka olika förväntningar respektive farhågor ger de olika intressenterna uttryck för?  

 Om ett gemensamt mål för de olika intressenterna kan utläsas, vilket är det i så fall?  

 På vilka sätt verkar demokratin i det undersökta projektet? 

 Vilka ytterligare, oavsiktliga konsekvenser kan denna typ av samarbete leda till?  

 

Den övergripande forskningsfrågan är hur biblioteket ska utvecklas. 

 

Denna utvecklingsprocess startade genom en konflikt, där de boende på orten visade sitt 

missnöje med kommunens handlande. Detta ser vi också i Lindbergs undersökning
8
.  

 

Civilsamhällesteorin (Lindberg 2005, s 317ff) är inte intresserad av vilka motiven är för det 

frivilliga engagemanget i sådana här projekt. Huvudsaken är att man engagerar sig, för däri-

genom skapas samhörighet, ansvarstagande och demokrati. Men såväl i Lindbergs under-

sökning som i denna kan man se pragmatiska motiv. Det lokala samarbetet startar för att för-

hindra en negativ utveckling på landsbygden.  

 

Omgivningens olika mål och behov styr då utvecklingen. Önskemålen från de olika intresse-

grupperna skiljer något i detalj. Någon har behov av de utökade öppettiderna för att kunna 

låna böcker medan andra vill ha en plats att träffas på. Ofta handlar det om rent pragmatiska 

mål, som för bibliotekarien att kunna ordna aktiviteter och förmedla information. Affärs-

innehavaren, som är en av eldsjälarna, har en av de tydligaste målsättningarna, att dra så 

mycket folk, det vill säga kunder, till orten och affären som möjligt. Men det som blir 

intressant här är att det, som då är ett egenintresse för hen, blir till nytta även för de boende på 

och runt orten. Det blir ett gruppintresse för bygden, att hålla den levande och bibehålla 

servicen. Det är något som återkommer i många av respondenternas svar, att man ser till inte 

bara sig själv. Även rent ekonomiskt kan vi se att risken för att biblioteket ska läggas ner på 

grund av kommunens ekonomi minskar genom samarbetet med affären. Men samtidigt 

minskar också risken för att affären inte ska löna sig och därför läggas ner, och båda är 

service som man vill behålla.  

 

Här ser man då exempel på hur engagemanget tillför viktiga resurser, genom handlaren som 

bidrar med sin affärsfastighet och även sin personal.  

 

I denna studie kan vi se ett helt dominerande gemensamt mål i form av en mötesplats i 

centrum, där biblioteket ska ligga. Visserligen var inriktningen från kommunens och 

bibliotekets sida en annan från början, men de gav med sig. Enligt Lindberg blir ofta resultatet 

av ett samarbete mellan olika intressegrupper en kompromiss som ingen vill ha (ibid, s 77) 

men i detta fall verkar alla bli nöjda. Om denna typ av samarbete fungerar bättre på landsbygd 

än i stad går inte att säga säkert, men en av respondenterna uttryckte det som att ”[d]et har 

varit fattigt och argt, armt, kargt så att du har varit tvungen att klara dig själv utan inblandning 

ifrån andra” samt att ”… på landsbygden är det kopplat till överlevnad” (Int2).  

 

Det man också kan se här är vikten av att ha ett stöd från någon i kommunledningen, i detta 

fall en politiker med egen erfarenhet av att ha en mötesplats på orten.  

                                                
8 Se vidare i kapitel 3 Teori. 
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Ovanstående stycken besvarar de första frågeställningarna. När det gäller frågan om demo-

kratin i detta projekt kan man enligt en definition se demokrati som att det är ett samhälle med 

ett brett deltagande av medborgarna där kollektiva beslut fattas efter allmän överläggning 

(Audunson 2005, s 432). Bredden innebär alltså att många olika individer måste kunna enas. 

Här ser vi enighet men kanske inte alltid så djup och bred.  Här verkar förslag ha lagts fram 

och blivit godkända utan direkta diskussioner, eftersom de helt enkelt var så bra. Men en av 

respondenterna anser sig ha lärt sig något av att delta i detta arbete, och det bör kunna ses som 

en vidare utveckling av att biblioteket ska hjälpa till att fostra medborgarna till dugliga och 

tänkande människor, för att de därefter ska kunna delta i beslutsfattandet och ta sitt ansvar 

(Jonsson 2003). Dessutom har vi då sett den ganska självklara kommentaren att ”… politiker 

ska ju egentligen ta reda på vad folket ute i bygderna tycker …” (Int7).   

 

Kommunen har liksom i Lindbergs undersökning spelat en aktiv roll. Genom att söka EU-

bidrag från Leader Linné kunde detta drivas som ett projekt på gräsrotsnivå. Man kan 

förmoda att såväl projektdeltagare som ortsbefolkning har kommit till insikt om att man kan 

påverka och förändra.  

 

Den sista frågeställningen kan besvaras i denna uppsats, men till en del kommer svaren först 

när projektet avslutats och Träffpunkt Lidhult, i form av mötesplatsen, har varit i gång en tid.  

Den nya bibliotekslagens lydelse om att alla ska ha tillgång till biblioteksservice uppfylls på 

flera sätt i detta projekt, där alla - i meningen inte bara i stan - har haft möjlighet att föra fram 

sin åsikt och kommer att få behålla sin service. Biblioteket har möjlighet att tillfredsställa en 

mängd olika individuella behov, men de nya generösa öppettiderna kan både öka och minska 

behovet av personlig service. Nya besökare behöver mer hjälp medan vana besökare får större 

frihet.  

 

Hela projektet, Träffpunkt Lidhult, har lett till publicitet för orten. Det har blivit en marknads-

föring som inte var planerad. Det mycket mer öppna biblioteket kan bli modell för andra och 

kanske en ny institutionaliserad samarbetsform med tiden. Själva arbetsformen projekt är 

också intressant för vidare biblioteksutveckling.  

 

Vilka insatser kommer att krävas om mer personella resurser behövs i och med de mångdubb-

lade öppettiderna, och vem kommer att stå för dessa? Utöver Lindbergs (2005) studier av den 

offentliga verksamheten i Sverige finns även exempel från andra länder som visar på behovet 

av ideella insatser för att kunna bibehålla biblioteksverksamheten (Pateman 2011, s 24; 

Vincent 2011, s 24).  

 

Om affären är den ultimata mötesplatsen i vårt kommersiella samhälle – som jag tror knappt 

någon kan protestera mot att vi lever i – och biblioteket åtminstone vill vara den lika ultimata 

mötesplatsen i vårt mer kulturella samhälle, är då den perfekta sammansmältningen denna? 

Mellan affären och biblioteket infogas ett café, där man kan sitta ner med sin bok och fika. 

Boken är lånad på biblioteket och kaffet inhandlat i affären. Människorna man träffar på 

endera stället kan man samtidigt samtala med, kanske om nyheter som man läst i tidnings-

hörnan på biblioteket. Såväl hos Tillväxtverket som Leader Linné finner vi det tydligt formu-

lerat att man ska kombinera kommersiell verksamhet med den offentliga för att utvecklas och 

leva vidare. 

 

Biblioteket som ska vara en plats för yttrandefrihet och tillgång till information, måste 

anpassa sig till omvärlden och förstå att det finns de som inte har den relation till ordet som är 

det traditionella med biblioteket. Biblioteket måste anpassa sig för att ge service åt dem som 



 

 29  

kanske inte fått den mest positiva bilden av läsning från skolan (Kann-Christensen & 

Andersen 2009, s 217f). Med den utgångspunkten kan en affär med ett café med ett bibliotek 

vara en början för några. 

 

Behövs en mötesplats för att, som Audunson menar (2005), integrera och bidra till tolerans 

mellan olika människor, när det handlar om en liten ort som i detta exempel? Olikheter finns 

överallt och här kanske man ska tänka på A-laget, personer som flyttats ut till landet av 

socialkontoret och handikappade. Det finns alltid grupper vid sidan av. En kombination av 

olika människor kan vara så enkel som unga och gamla. Med en gemensam mötesplats kan 

nya band knytas och positiva effekter uppstå.  

 

Den public sphere instiftad av Habermas och sedan refererad till av flera, där offentliga och 

demokratiska samtal ska föras, behövs den som fysisk plats?  Det sociala kapital som Putnam 

menar skapas genom engagemang i organisationer och nätverk leder inte till demokrati i alla 

sådana fall och då kan biblioteket vara den fria yta där alla kan mötas och göra sin röst hörd.  

Liknande krisliknande situationer som när biblioteket skulle flyttas kan troligen uppstå igen, 

och då kan biblioteket ta vara på sin uppgift att tillhandahålla information från olika sidor.  

 

I och med detta avsnitt kan denna uppsats syfte anses vara uppnått och frågeställningarna 

besvarade.  
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8 Slutsats 
Det finns två vägar att gå när det gäller bibliotekens utveckling och framtid; antingen att följa 

vad de berörda, kringboende medborgarna önskar, eller att följa en traditionellt styrande, 

målinriktad och bättre vetande linje. Eftersom båda är rätt, beroende på en mängd kring-

liggande faktorer, kommer båda sätten att finnas och användas.  

 

Detta projekt kan leda till en ny institutionaliserad samarbetsform som kan bidra till 

utvecklingen av bibliotek på landsbygden. Det blir mer än meröppet genom handlarens 

frivilliga arbete. Även stabila institutioner visar alltså en elasticitet och förändras.  

 

Rent ekonomiskt hamnar man, det vill säga biblioteket och dess brukare, i två beroende-

ställningar mot tidigare bara en. Kommunens ekonomi som påverkar servicen, får i detta 

första läge hjälp av affären, men den kan också läggas ner. Det läggs ett större ansvar på 

folket i bygden att visa köptrohet, eftersom nu både affär och bibliotek hänger på det.  

 

De positiva effekterna av detta samarbete är i första hand att den kommunala servicen på 

landsbygden, i form av biblioteket, kan bibehållas även i hårda besparingstider. Men 

därutöver kan vi se hur servicen utökas, genom att öppettiderna anpassas till affärens 

öppettider.  

 

Hela detta projekt har med stor säkerhet bidragit till att stärka vi-känslan på orten, vilket 

innebär att de står starka när nästa hot kommer, vare sig det rör kommunal service eller annat 

område.  

 

Min synvinkel har varit bibliotekets och dess utveckling, men här ser vi hur biblioteks-

utveckling genom samarbete också leder till landsbygdsutveckling.  

 

Ur detta projekt kan inspiration hämtas för att genomföra liknande samarbetsprojekt och 

utvecklingsprojekt. Det som Lindberg benämner institutionaliserade samarbetsformer kan här 

se sig utökat med samarbete mellan kommersiell affärsverksamhet och offentligt bibliotek för 

att bibehålla servicen på landsbygden (Lindberg 2005, s 272). 

 

Min sista slutsats är att det finns möjligheter för att utveckla och bibehålla biblioteken. 

Genom nya samarbetsformer kan vi följa Bibliotekslagens krav på att alla ska ha tillgång till 

bibliotek, även på landsbygden, trots variationer i de ekonomiska förutsättningarna i 

kommunerna.  
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Sammanfattning 
Denna uppsats inleddes med förändring. Via ett antal begrepp som utveckling, samarbete, 

olikheter, ojämlikheter, demokrati, påverkan, ekonomi och uppdrag har ett specifikt lands-

bygdsutvecklingsprojekt studerats och därmed ett biblioteksutvecklingsprojekt. Projektets 

syfte var att bidra till utveckling och överlevnad för såväl landsbygd som bibliotek. Det finns 

alltså ett behov av sådana insatser och nytänkande på grund av ett antal olika omkring-

liggande faktorer som påverkar.  

 

Uppsatsen har fokuserat på biblioteket och dess möjligheter till samarbete för utveckling. Den 

projektform som arbetet har bedrivits i har också gjort att demokratifrågor har varit av 

intresse. Samarbetet mellan den offentliga servicen och det privata näringslivet, har varit uppe 

till diskussion i flera sammanhang, blir tydligt i det studerade projektet eftersom det har som 

mål att placera biblioteksfilialen i samma fastighet som matvaruaffären på orten och sköta 

driften med hjälp av personalen i denna samt självbetjäning.  

 

Problemformulering och frågeställningar har velat belysa vilka olika behov och förut-

sättningar som kan finnas och om det finns möjligheter till nya samarbeten för att bibehålla 

och utveckla servicen speciellt på landsbygden. Hur gräsrotsdemokratin fungerar genom detta 

projekt diskuteras också, och vilka extra oplanerade konsekvenser som kan komma ur denna 

process.  

 

Exemplen från tidigare forskning har följt en slingrande väg men den finns. Bibliotekets upp-

drag som folkbildare och skapare av demokratiska medborgare har lagt grunden till medbe-

stämmandeprojekt av denna typen. Flera forskare har skrivit om vilken syn chefer och andra 

makthavare har på biblioteket, men här har en bredare grupp kunnat undersökas för att se 

vilken roll biblioteket ska ha i det lilla samhället, utifrån invånarnas önskemål. Outsourcing 

eller entreprenad liksom driftsformer utan personal finns beskrivna i avhandlingar, artiklar 

och rapporter.  

 

Teorin om civilsamhället där man frivilligt engagerar sig i lokala samarbeten har använts här 

genom Elisabet Lindbergs avhandling. Den demokratiska processen påverkas också genom 

projektformen.   

 

Metoden för att samla in information har varit till största delen intervjuer med deltagare i 

projektet. Det är deras åsikter och önskningar som sedan har sorterats och strukturerats i olika 

intressegrupper. Det har då visat sig att bortsett från den första oenigheten om vart någonstans 

biblioteket skulle flyttas, har enigheten varit stor. Genom de olika respondenternas svar har vi 

kunnat se att den mest efterfrågade funktionen för invånarna är en mötesplats. Oavsett vanor 

när det gäller boklån och läsning eller handlande i affären, är önskan någonstans att ses. Man 

ser också hur de egna önskningarna sammanfaller med vad man önskar för bygden. 

Egenintresset blir gruppintresse.  

 

Behöver vi en mötesplats för att stanna upp? Handlar det om bibliotekets lugn mer än stressen 

genom affären? Eller är affären den naturliga mötesplatsen i konsumtionssamhället? I denna 

uppsats föds fler frågor, vilka ger en möjlig utgångspunkt för en uppföljning i form av en 

undersökning av vad som blev resultatet av lokaliseringen till affären, det vill säga en 

utvärdering av vad som hände med de olika intressenternas förväntningar.  
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INTERVJUGUIDE FÖR LIDHULTS BIBLIOTEK/TRÄFFPUNKT 

 

Jag studerar sista terminen på Biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet på 

universitetet i Växjö, och skriver nu på min uppsats. Eftersom jag har jobbat på Kalmar 

Industries blev jag intresserad av biblioteksflytten i Lidhult och tänker skriva om det 

projektet.  

 

Det jag skulle vilja ha reda på är vilka olika förhoppningar alla olika människor har som är 

inblandade i detta på något sätt, och hur man kan kombinera t ex mataffären med boklånandet.  

 

Det verkar som ett riktigt demokratiskt medbestämmandeprojekt, så jag är intresserad av hur 

folk ser på det också.  

 

Resultatet kommer att vara helt anonymt, bortsett från att jag namnger orten. Om jag 

använder citat från intervjuerna kan jag komma att skriva ut gruppen, dvs ”företag, förening, 

kommun” etc. I de fall jag får svar via mail kommer jag att skriva ut dem på papper och ta 

bort mailen. Medverkan är frivillig men uppskattad. Både enkät och intervju kommer att 

användas, varför denna intervjuguide följs av enkätfrågorna, som jag gärna vill ha besvarade 

av alla deltagare.  

 

Ansvarig handledare är Peter Kåhre på Linnéuniversitetet, peter.kahre@lnu.se.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att maila, sms:a eller ringa till mig.  

 

Elisköp 2012-04-24 

 

Eva Petersson  

Mail evape@live.com eller epeny09@student.lnu.se 

Mobil 0761/86 09 03 

 

TACK för din medverkan! 

mailto:peter.kahre@lnu.se
mailto:evape@live.com
mailto:epeny09@student.lnu.se
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Inled med vem som intervjuas och när, anonymitet. Intresse av nya samarbetsformer, lokal 

demokrati. 

 

Uppvärmningsfrågor. 

 Hur länge har du jobbat som föreståndare (etc)? 

 Är du biblioteksbesökare? 

 Hur många invånare ”betjänas” av filialen? Gamla, unga, invandrare? 

 Hur många bor i kommunen (27357)? Församlingen? (890, 474+416)  

 Hur många bibliotek finns där? (4) Bokbuss? (ja, 160 hållplatser, bara Alv o Lby i 

Kronobergs län).  

 Övriga utlåningsställen? (17, inga i Markaryd t ex.) Vad är det?  

 Integrerade bibliotek? Hur länge ungefär? Funkar?  

 Utlåningssiffror? (0.15 bibliotek/1000 inv (hela Sv 0.13). Antal fysiska besök/inv 6.81 

(7.10). 356 aktiva låntagare/1000 (291). Boklån/inv 10.83 (6.05).) 

 Under projekttiden?  

 

Frågor runt projektet.  

 Är det ”lugnt” på biblioteksfronten i kommunen? Ekonomi od?  

 Är det ”lugnt” i kommunen, arbetslöshet od? 

 

Frågor om själva projektet. 

 Det började med företaget som behövde mer lokaler, när? Vilka steg följde sedan?  

 Vilka alternativ fanns från början? Kunde det lagts ner och ersatts av bokbuss?  

 Förslaget om skolintegrering, vems?  

 Vad sas på det mötet? (Någon jag kan kontakta?) 

 Hur gick man vidare, vem kom på vad? 

 Vad tycker du om projektet?  

 Vad blir bra/dåligt för dig/Lidhult? 

 Två projekt, varför, beskriv? 

 Hur sattes referensgruppen samman? 

 Var det en arbetsgrupp också? Vilka?  

 Söka pengar från Tillväxtverket och Leader Linné – vad hade hänt utan dem? 

 Information till invånarna, funkat? Hur? Har du (på bibl) märkt intresse? 

 ”Underifrånperspektiv” står det i rapporten. Förklara lite? Är det ett demokrati-

projekt, medbestämmande?  

 Hur hade det blivit om bara biblioteket hade bestämt?  

 Har det varit diskussioner om något, vad? Olika åsikter om något? 

 Uppslutningen på mötena? Någon som varit med mer? 

 En fysisk mötesplats, inget tal om webben? 

 Hur blir det sedan, kommer folk att besöka biblioteket, caféet, träffpunkten?  

 

Demokratifrågor. 

 Har du blivit mer intresserad? Av politik t ex. Har intresset ökat allmänt, för politik?  

 Är det ett bra sätt att jobba kommunalt? 
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Specifika frågor per grupp. Det mesta kommer in naturligt i frågorna ovan.  

 Politiker 

o Det pratas mycket om webben. Behöver vi det fysiska bibl?  

o Kan man decentralisera beslut så här? Hur mycket inflytande har de haft 

egentligen?  

o Den ekonomiska sidan? Resultatet alltså. 

 Ungdomen 

o Känner ni att ni har varit med, delaktiga? Hur blir det sedan?  

 Företag 

 Kommun 

o Skolan 

o Biblioteket 

 Hur ser du på samarbete mellan offentligt och affärsverksamhet? 

 Fanns det önskemål man fick avstå från, pga ekonomin t ex? 

 Föreningar, sockenråd 

o Innebär förändringarna mer/mindre arbete/kostnad/annat för er?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

391 82 Kalmar / 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

kv@lnu.se 

Lnu.se/kv 

 

 

 

 


