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Abstract 
This Master thesis studies the functions and conditions of the public library in a sparsely 
populated municipality in the north of Sweden, in relation to recent social and economic 
developments. The thesis is based on interviews with library staff in the municipality of Krokom, 
and makes use of an interpreting approach. Official documents concerning the library and the 
municipality have, to some extent, also been used. 

The theoretical framework is based on the idea that recent economic and social developments 
on a global scale have led to the decline of the welfare state. Being a public institution with 
explicit connections to the values of the welfare state, this development has affected the public 
library, as the economic and ideological conditions of the public sector have been influenced by 
the values of the market. The theoretical literature also suggests that reorganizations within the 
public sector have increased the distance between the library and the local politicians, who 
consequently have a lesser understanding of the library’s work and needs. Other important 
changes that have affected the public libraries are developments within information technology 
and the transition to the “knowledge society”. In discussing the functions of the public library 
within the local community a model developed by Marianne Andersson and Dorte Skot-Hansen 
has been used, which describes the public library in relation to four profiles: cultural centre, social 
centre, knowledge centre, and information centre. 

The findings of this thesis suggest that the public service institutions of the municipality of 
Krokom have experienced a reduction since the 1980’s; a development that also seems to include 
the public library. Certain factors furthermore indicate that the library receive little interest on 
behalf of local politicians. In order for politicians to increase their understanding of the public 
library, the writing of “library plans” can be useful. In the library plan recently approved by the 
municipality of Krokom, the library mainly justifies itself in terms of the functions as a knowledge 
centre and an information centre; a justification that can be interpreted in relation to the 
importance generally ascribed to the information technology and the knowledge society. The 
traditional cultural and social values and functions of the public libraries, however, are hardly 
mentioned. Based on the interviews, though, these functions are described as primary for the work 
and meaning of the library in the local community. 
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1 Inledning  

Om vi är stadsmänniskor, har vi nog många gånger svårt att föreställa oss, hur det skulle vara 
att i den dagliga tillvaron behöva undvara det mesta eller i varje fall mycket av allt det, som 
vi vant oss att betrakta såsom helt självfallet och alltid till hands för att skänka innehåll åt vår 
fritid eller för att i annat, mera metodiskt syfte tillfredsställa våra kulturella behov. Alltför 
sällan ägnar vi en tanke åt de många människor i vårt land, som av geografiska eller 
kommunikationstekniska skäl lever så isolerade, att besöket på biografen, teatern, museet, 
konserthuset eller biblioteket aldrig eller ytterst sällan kan bli en realitet.1 

Dåvarande cheferna för Göteborgs universitets- respektive stadsbibliotek, Gösta 
Ottervik och Sigurd Möhlenbrock, gav 1964 i en bok om svenska bibliotek 
uttryck för ovanstående empatiska förhållningssätt till livet i glesbygd.2 Stycket är 
föranlett av en redogörelse för centralbiblioteken – dagens länsbibliotek – och 
dessas betydelse för uppfyllandet av folkbibliotekens dåvarande målsättning att nå 
ut till så många människor som möjligt.3 Det tycks därmed också symptomatiskt 
för den tidsanda i vilken författarna verkade. I två relativt nyskrivna tillbaka-
blickar på de svenska folkbibliotekens 1900-tal lyfts just 1960- och 1970-talen 
fram som en idealistisk tid med fokus på kultur, folkbildning och sociala frågor. 
Jan Ristarp och Lars G. Andersson tar i Mitt i byn! sin utgångspunkt i denna 
period, som de hävdar var av särskild betydelse, eftersom folkbiblioteken då 
aktivt deltog i det engagemang som genomsyrade samtiden. Snarast synes de 
mena att den allmänna tidsandan under dessa årtionden gjorde det möjligt för 
folkbiblioteken att förverkliga sig själva och den idémässiga grund som byggts 
upp under 1900-talet.4 På liknande vis beskriver Joacim Hansson i Det lokala 
folkbiblioteket: förändringar under hundra år nämnda årtionden som det sociala 
bibliotekets tid, då bibliotekarier i egenskap av självutnämnda ”missionärer för 
bildning, läsning och god kultur” strävade efter att föra ut bibliotekets tjänster till 
människor som själva inte kunde eller hade för vana att besöka bibliotek.5 Enligt 
Hansson blev den uppsökande verksamheten under denna tid ett av 
folkbibliotekens mest prioriterade arbetsområden. Kontrasten till nutiden kunde 
                                                 
1 Ottervik, Gösta & Möhlenbrock, Sigurd, 1964, Bibliotek i Sverige. Vägledning för besökare, låntagare, 
biblioteksaspiranter, s. 95.  
2 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Gösta Ottervik, samt: Sigurd Möhlenbrock [2008-05-01]. 
3 Ottervik & Möhlenbrock, 1964, s. 89, 95 ff, 113 f. 
4 Ristarp, Jan & Andersson, Lars G., 2001, Mitt i byn! Om det moderna folkbibliotekets framväxt, s. 5 ff, 19 
5 Hansson, Joacim, 2005, Det lokala folkbiblioteket: förändringar under hundra år, s. 23.  
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minst sagt anses skarp. Som Hansson påpekar har det på senare tid inte varit 
politiskt korrekt att diskutera sociala och kulturella biblioteksverksamheter som 
litteraturförmedling, bokprat och uppsökande verksamhet.6 Kort sagt tycks andra 
frågor, inte minst av informationstekniskt slag, på senare tid ha dominerat 
biblioteks- och samhällsdebatten. Den spanske sociologen Manuel Castells hävdar 
att informationsteknologin har varit avgörande för en omstrukturering av den 
globala samhällsekonomin, som därmed gått från industriell till informationell 
kapitalism; något som bland annat inneburit en nedmontering av välfärdsstaten. 
Även den svenska offentliga sektorn har i högre grad kommit att präglas av ett 
marknadsekonomiskt tänkande, vilket för bibliotek exempelvis medfört att man 
måste motivera sin verksamhet i nyttotermer, i den ökade konkurrensen om 
kommunala resurser.7  

I Bibliotekslagen fastslås att alla medborgare ska ha tillgång till ett folk-
bibliotek, ”[t]ill främjande av intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt”.8 Någon definition 
av vad tillgång egentligen innebär anges inte. Syftet med den här uppsatsen är inte 
heller att svara på den frågan. Däremot avser den att, utifrån det teoretiska 
perspektiv på den senare tidens samhällsutveckling som antytts ovan, försöka ge 
en bild av hur bibliotekssituationen i dagsläget ser ut i en kommun i norrländsk 
glesbygd. Mer specifikt presenteras här en kvalitativ studie av biblioteks-
verksamhet i glesbygd som bygger på intervjuer med bibliotekspersonal i 
Krokoms kommun samt, i viss mån, även på analys av kommunala dokument. På 
ett mer generellt plan kan uppsatsens syfte också sägas vara att inom den 
akademiska världen bidra till att synliggöra glesbygdsfrågor. Som Möhlenbrock 
och Ottervik redan på 1960-talet konstaterade har vi som stadsmänniskor nog 
fortfarande svårt att föreställa oss vad det egentligen innebär att leva i glesbygd.  

1.1 Disposition  
I nästföljande kapitel redogörs för tidigare forskning och litteratur gällande folk-
bibliotek i glesbygd, varpå följer ett klargörande av syfte, frågeställningar och 
teoretiska utgångspunkter. I det teoretiska avsnittet ges även en redogörelse för 
begreppet glesbygd. Vidare presenteras och problematiseras vald metod. Därpå 
följer redovisning av den empiriska studien, vari empiriskt material och analys 

                                                 
6 Hansson, 2005, s. 23 f, 32. 
7 Castells, Manuel, 1999, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band I, Nätverkssamhällets 
framväxt, s. 18 ff, 26 ff; Castells, Manuel & Himanen, Pekka, 2002, The Information Society and the Welfare 
State. The Finnish Model, s. 77 ff; Se även Nilsson, Sven, 2003, Kulturens nya vägar. Kultur, kulturpolitik 
och kulturutveckling i Sverige, s. 172 ff, 261 ff, 396 ff, 463 ff. 
8 2 §, Bibliotekslag (1996:1596). 
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blandas löpande, snarare än presenteras separat. Uppsatsen avslutas med en 
slutdiskussion samt en sammanfattning. 
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2 Litteratur- och forskningsöversikt  

Utifrån en inledande sökning tycks man kunna dra slutsatsen att biblioteksservice 
i glesbygd inte är ett område som man från akademiskt håll intresserar sig särskilt 
mycket för. Relativt få studier har gjorts med renodlad fokus på folkbibliotekets 
förutsättningar och verksamhet i glesbygd och det material som finns har i regel 
ett antal år på nacken. En anledning till detta kunde, som nämnts ovan, vara den 
betydelse som under 1960-, 1970- och till viss del även 1980-talet tillskrevs 
bibliotekens uppsökande verksamhet, medan andra frågor därefter hamnat i 
fokus.9 Det akademiska intresset för ämnet i fråga tycks i dagsläget främst upp-
bäras av uppsatsskribenter, vilka därför är välrepresenterade i det material som 
här presenteras. Bristen på forskning har också medfört att det framstått som 
relevant att i denna översikt inkludera litteratur som i strikt mening inte är att 
betrakta som akademisk, såsom utredningar gjorda på initiativ från 
bibliotekssektorn.  

Litteraturen har strukturerats på ett i första hand tematiskt vis.  

2.1 Folkbibliotekens utveckling  
De svenska folkbibliotekens utveckling under 1900-talet är ett ämne som dryftats 
av ett flertal skribenter och som, inte minst, redogjorts för i mången uppsats. En 
dylik historik har sannolikt aldrig skrivits om bibliotek i glesbygd, men något kan 
givetvis utläsas ur, eller mellan raderna i, den allmänna historieskrivningen.  

Joacim Hansson, forskare och lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, ger i 
sin historik en övergripande bild av hur folkbibliotekets roll förändrats i takt med 
samhällsutvecklingen. Betoningen ligger till stor del på biblioteket som en viktig 
folkbildningsinstitution. Hansson behandlar också kortfattat utvecklingen av 
uppsökande verksamhet samt påtalar viktiga samhällsförändringar som kan sägas 
ha fått konsekvenser för bibliotek i glesbygd. Här lyfts Greta Renborg fram som 
den person som på 1950-talet, efter studieresor i USA och Storbritannien, 

                                                 
9 Hansson, 2005, s. 23 f, 28 ff. 
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engagerade sig för att föra ut biblioteket till människor på landsbygden.10 Enligt 
Hansson grundade sig den uppsökande verksamheten initialt just på ambitionen 
att överbrygga geografiska avstånd till biblioteket, medan den på 1960- och 1970-
talen kom att få en mer social inriktning som på ett brett plan inkluderade olika 
”kulturellt underprivilegierade” grupper; något som bland annat tog sig uttryck i 
skapandet av arbetsplats-, sjukhus- och fängelsebibliotek.11  

Flera intressanta översiktsverk har också producerats inom bibliotekssektorn. 
I den inledningsvis nämnda Bibliotek i Sverige från 1964 ger Ottervik och 
Möhlenbrock en orientering i svenska biblioteks uppkomst, utveckling och upp-
gifter. Boken kan betraktas som en handbok i svensk bibliotekskunskap, men ger 
även en översikt över folkbibliotekets utveckling fram till 1960-talet. Valet att här 
inkludera så inaktuell litteratur kan ifrågasättas, men motiveras av att boken ger 
uttryck för en syn på folkbiblioteken som på ett intressant vis speglar den tidsanda 
i vilken den tillkommit. En viktig utgångspunkt i författarnas beskrivning av 
folkbibliotekens verksamhet är att målsättningen med densamma är att nå ut till så 
många människor som möjligt. För uppfyllandet av detta betonas värdet av 
centralbibliotekens insatser i kombination med för tiden relativt nya distributions-
former som bokbuss och bokbåt. Den uppsökande verksamheten framställs kort 
sagt som något självklart och nödvändigt såväl i stad som på landsbygd.12  

Ottervik och Möhlenbrock redogör för statliga utredningar och beslut som 
under 1900-talet format folkbibliotekens verksamhet. Ur ett glesbygdsperspektiv 
kan noteras den betoning som läggs på centralbiblioteken, vilka tillkom genom 
1930 års biblioteksförfattning och vars uppgift det skulle vara att stödja lokal 
biblioteksverksamhet ute i länen. De lyfter också fram den diskussion som förts 
om den ojämna biblioteksstandarden i landet, i synnerhet med avseende på 
skillnader mellan städer och tätorter å ena sidan och landsbygd å den andra. Bland 
annat konstateras att det sedan 1940-talet rests upprepade krav på lagstiftning om 
obligatoriska bibliotek i varje kommun; något som man från kommunernas sida 
motsatt sig. Författarna tycks ändå anse att såväl statliga som kommunala aktörer 
generellt haft bibliotekets goda för ögonen och att de åtgärder som genomförts 
varit positiva. Särskilt framhålls 1952 års kommunindelningsreform, vars mål var 
att skapa större och ekonomiskt starkare kommuner, som gynnsam för förbättrad 
biblioteksstandard.13 I Ristarp och Anderssons mer nyskrivna bibliotekshistorik 
framkommer emellertid ett annat perspektiv. I likhet med Ottervik och Möhlen-
brock fokuserar de i hög grad på politiska beslut och förhållningssätt, men ger 
snarare uttryck för en besvikelse över oinfriade löften. Svenska kommunförbundet 

                                                 
10 För mer information om Greta Renborgs liv och biblioteksarbete, se Ridbäck, Irma, 2001, Greta Renborgs 
bibliografi 1945–2000. En vänbok till 80-årsdagen den 6 oktober 2001.  
11 Hansson, 2005, s. 11, 22 ff. Citatet från s. 24. 
12 Ottervik & Möhlenbrock, 1964, s. 89, 95 ff, 113 f. 
13 Ottervik & Möhlenbrock, 1964, s. 76 ff,  95 ff. 

 7



utpekas därtill närmast som fientlig motpart och hinder för bibliotekens utveck-
ling. I synnerhet senare årtiondens samhällsutveckling och dess konsekvenser för 
folkbiblioteken beskrivs här i dystra ordalag och författarna avslutar med att kon-
statera att biblioteken i dagsläget måste hålla fast vid och förnya sin idémässiga 
och folkbildningsinriktade grund.14 Om den uppsökande verksamheten skriver de, 
vidare, att denna under 1960- och 1970-talet präglades av en hög ambitionsnivå 
och en jämlikhetssträvan som krävde omfördelning av resurser till de mest 
eftersatta grupperna. De påpekar även att 1970-talets specialriktade statsbidrag för 
bokbussverksamhet fick till följd att bokbuss blev vanligare på landsbygden, från 
att innan mest ha trafikerat filiallösa förorter och stadsområden.15 

För en bild av folkbibliotekens utveckling över tid kan även statliga 
utredningar vara användbara. Statens kulturråd sammanställer sedan 1976 årligen 
statistik över folkbibliotekens verksamhet och service. I den senaste rapporten, 
avseende år 2007, konstateras bland annat antalet filialer i landet ha minskat med 
5 procent från föregående år samt med 31 procent sedan 1990. Sedan 1990-talet 
ses också en ökande trend när det gäller integration av folkbiblioteksfilialer med 
skolbibliotek; något som särskilt sägs gälla för mindre befolkningsrika 
kommuner. Sammanlagt fanns i landet under året 93 stycken bokbussar, av vilka 
två ägdes av kommuner i Jämtland.16 I rapporten påpekas även att 
biblioteksplaner, som sedan 2005 enligt Bibliotekslagen ska antas av varje 
kommun, fanns i 44 procent av landets kommuner, samtidigt som arbetet 
påbörjats i ytterligare ett antal. I Jämtlands län hade 25 procent av kommunerna 
antagit en biblioteksplan.17 

2.1.1 Folkbibliotekens funktion i lokalsamhället 
Som en följd av bland annat informationsteknologins utveckling och en politisk 
decentraliseringstrend som medfört ökad lokal anpassning på bekostnad av den 
tidigare nationella likhetssträvan som präglat biblioteksverksamheten, menar 
Hansson att folkbibliotekens roll och samhällsuppgift blivit mindre given. Varje 
bibliotek måste nu istället anpassa sin verksamhet efter de förutsättningar som 
råder i lokalsamhället.18 I detta resonemang använder han sig av Dorte Skot-
Hansens och Marianne Anderssons Modell över det lokala bibliotekets profil, 
                                                 
14 Ristarp & Andersson, 2001, s. 164 ff, 195 ff, 203 ff, 232 ff. Om Svenska Kommunförbundet skriver man 
på s. 167: ”Man kan inte undgå att spekulera över vad folkbiblioteken hade kunnat uträtta för en höjning av 
kunskapsnivån i landet – om de hade fått de resurser som många utredningar pekat på att de behövde för att 
kunna ge en fullgod service. Mot den bakgrunden kan man påstå att Svenska kommunförbundet har varit den 
största bromsklossen i arbetet för att omskapa Sverige till ett kunskapsintensivt samhälle […].” 
15 Ristarp & Andersson, 2001, s. 83 f, 88. 
16 Kulturrådets definition av bokbuss inkluderar endast sådana fordon “vars främsta funktion är utlåning inne 
i fordonets biblioteksutrymme”, vilket således utesluter transportfordon som t.ex. bokbilar. Folkbiblioteken 
2007. Kulturen i siffror, 2008:3, s. 9. 
17 Folkbiblioteken 2007. Kulturen i siffror, 2008:3, s. 7 ff, samt Bilaga 1 tabell 1:1 s. 37. 
18 Hansson, 2005, s. 30 ff.  
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vilken beskriver folkbibliotekens verksamhet utifrån fyra möjliga profiler: kultur-
center, kunskapscenter, informationscenter och socialt center. Modellen, som 
presenteras närmare i det teoretiska avsnittet, kom ursprungligen till användning i 
samband med en studie av danska folkbibliotek 1994.19 Den har därefter också 
fungerat som utgångspunkt i ett antal uppsatser som på liknande vis diskuterat 
folkbibliotekens samtida roll. Linda Cederberg utgår i en magisteruppsats vid 
Institutionen för ABM, Uppsala universitet, från Anderssons och Skot-Hansens 
studie, där de dominerande profilerna för danska folkbibliotek visade sig vara 
kultur- och kunskapscenter, följt av informationscenter. Utifrån en enkät-
undersökning diskuterar Cederberg hur svenska folkbibliotek ett årtionde senare 
uppfattar sin verksamhet. Hennes slutsats blir att biblioteken främst ser sig själva 
som kunskaps- och informationscenter och i minst mån som kulturcenter. Ett visst 
mönster kan också skönjas baserat på kommunstorlek, där bibliotek i de minsta 
kommunerna ser kulturprofilen som starkast, medan man i de näst minsta betonar 
kunskapsprofilen och beskriver rollen som kulturcenter som minst betydelsefull. 
I de största kommunerna är rollen som informationscenter starkast, följt av 
kunskapsprofilen.20 

Även Jessica Thorn har, i en magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan, använt 
sig av Skot-Hansens och Anderssons modell. Uppsatsen bygger på en analys av 
folkbibliotekets samhälleliga roll i en landsbygds- respektive i en stadskommun, 
varigenom Thorn säger sig vilja ”bidra till en kännedom kring att alla folk-
bibliotek inte ser ut på samma sätt och att belysa hur olika förutsättningarna kan 
vara beroende på om folkbiblioteket är beläget i en stad eller på landsbygden”.21 
Studien fokuserar på huvudbiblioteken i de studerade kommunerna och bortser 
således från bokbuss och filialer utanför tätorten. Analysen visar bland annat att 
biblioteket i landsbygdskommunen präglas av samtliga fyra profiler, medan stads-
biblioteket främst ser sig som ett informations- och i viss mån som ett kunskaps-
center. Även om Thorn själv säger sig ha förutsatt att situationen för landsbygds-
biblioteket skulle vara mer problematisk än för stadsbiblioteket, tycks hon till viss 
del avslutningsvis vilja avdramatisera skillnaderna mellan stad och landsbygd. 
Hon påpekar förvisso att det är troligt att biblioteken är påverkade av de kommun-
er vari de är belägna, men konstaterar att det är ”svårt att bestämma i vilken grad 
landsbygden och staden som lokalsamhälle påverkar de två folkbibliotekens verk-
samheter”.22 Snarare menar hon att andra, mer komplexa faktorer kan vara viktiga 
förklaringar till olikheterna i de studerade bibliotekens verksamheter och roller.23 
                                                 
19 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte, 1994, Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling, s. 17 ff.  
20 Cederberg, Linda, 2006, Profil och samarbeten på folkbibliotek. En enkätstudie av nuvarande profil samt 
förändringar i profil över tid, s. 2 f, 58 f, 62 f. 
21 Thorn, Jessica, 2007, Folkbibliotekets roll på landsbygden och i staden. En komparativ fallstudie av två 
folkbibliotek, s. 2. 
22 Thorn, 2007, s. 50.  
23 Thorn, 2007, s. 24 f, 45 ff. 
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2.2 Folkbibliotek i glesbygd 
Som sagt har relativt lite skrivits om folkbibliotek i gles- och på landsbygd, i 
synnerhet på senare tid. Av 817 träffar på söktermen ”rural libraries” i databasen 
Library and Information Science Abstracts (LISA) från år 1970 och framåt, hade 
endast 317 artiklar publicerats under 1990- och 2000-talet.24 På samma vis ger en 
sökning på termerna libraries AND ”sparsely populated areas” endast 24 träffar, 
av vilka femton var skrivna under 1970- och 1980-talet, medan övriga åtta hade 
publicerats från 1990 och framåt.25 Det förefaller även som om texterna innehålls-
mässigt förändrat karaktär över tid. Fram till och med 1980-talet publicerades ett 
antal mycket detaljerade studier som beskriver specifika glesbygdsområden och 
de förutsättningar för biblioteksservice som där råder; ofta i syfte att förbättra 
befintlig verksamhet. Senare studier tycks däremot vara mer teoretiskt inriktade.  

En till synes tidstypisk studie från 1981 är Lars-Erik Rehnmans specialarbete 
vid Bibliotekshögskolan, som fokuserar på just Krokoms kommun i Jämtland och 
på möjligheterna att utveckla bibliotekets uppsökande verksamhet. Rehnman 
redogör ingående för det aktuella läget i kommunen med avseende på befolkning, 
kommunikationer, skola, arbetsplatser samt kommersiell och social service. Den 
uppsökande verksamheten bör, enligt Rehnman, inrikta sig på människor som har 
svårt att på egen hand utnyttja biblioteket, såsom ”åldringar, rörelsehindrade och 
andra som lever mer eller mindre isolerade”.26 Biblioteket rekommenderas därför 
bland annat att satsa på Boken kommer och talböcker samt på uppsökande 
verksamhet på arbetsplatser och skolor.27 

I ett annat specialarbete vid Bibliotekshögskolan från 1985 utvärderar Eva 
Jönsson verksamheten vid mindre biblioteksfilialer, så kallade utlåningsstationer, 
i tre byar i Ragunda kommun i Jämtland. Kommunen är en av de mindre i länet 
och hade vid tiden för studien 7 500 invånare, av vilka över hälften var bosatta i 
glesbygd. Det grundläggande problemet synes vara att man, på grund av otillräck-
ligt befolkningsunderlag och bristande ekonomiska resurser, saknade möjlighet att 
bedriva bokbussverksamhet. Jönsson kritiserar det riktade bokbussbidraget som 
gjort det svårt för små kommuner att utveckla egna lösningar för biblioteksservice 
i glesbygd. Hon ger också förslag på åtgärder för förbättring av verksamheten.28  

Jönssons studie visar stora likheter med en större samtida undersökning om 
biblioteksservice i norrländsk glesbygd gjord av Irma Ridbäck och Elsi Ekstedt på 
initiativ från länsbiblioteken i Jämtlands och Västerbottens län. Den större studien 

                                                 
24 Library and Information Science Abstracts, sökord: “rural libraries” [2008-06-03]. 
25 Library and Information Science Abstracts, sökord: libraries AND “sparsely populated areas” [2008-06-
03]. ”Sparesely populated areas” är, enligt Svenska ämnesord, den vedertagna engelska termen för glesbygd. 
Svenska ämnesord, sökord: glesbygd [2008-06-03]. 
26 Rehnman, Lars-Erik, 1981, Krokoms kommunbibliotek. Förutsättningar för uppsökande verksamhet, s. 12.   
27 Rehnman, 1981, s. 11 f.  
28 Jönsson, Eva, 1985, Biblioteksverksamhet i glesbygd. En studie i smått, s. 1 f, 25. 
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bygger på enkäter som riktats till 20 kommuner med färre än 20 000 invånare; 
tretton belägna i Västerbotten och sju i Jämtland.29 Liksom Jönsson har man ett ut-
präglat konstruktivt syfte och även här beskrivs bokbuss som den bästa lösningen 
i glesbygd, förutsatt att den körs med täta intervaller. Ändå är det utlånings-
stationer – definierat som de minsta biblioteksenheterna med en öppettid om 
mindre än sex timmar per vecka – som i studien står i fokus, då bokbuss ännu var 
ovanligt bland små, befolkningsglesa kommuner.30 Utlåningsstationerna tillskrivs 
också ett värde utöver den litteraturförsörjande funktionen, då författarna menar 
att dessa kan bidra till att bevara byars kulturella identitet och attraktionskraft.31  

Ridbäck och Ekstedts utgångspunkt är att tillgång till god biblioteksservice är 
en förutsättning för bokläsande och därför något som alla kommuninvånare, oav-
sett bostadsort, ska ha tillgång till. De sex kommuner som vid aktuell tidpunkt 
hade bokbussverksamhet konstateras på ett bättre vis ha kunnat utveckla sin gles-
bygdsservice, medan stora delar av befolkningen i övriga kommuner sägs sakna 
tillgång till bibliotek inom godtagbara avstånd. Man noterar även att kommuner 
utan bokbuss som regel har svårt att få personalresurserna att räcka till för hela 
verksamheten, då man vill tillgodose önskemål om längre öppethållande vid de 
större biblioteken. I likhet med Jönsson problematiserar författarna det riktade 
bokbussbidraget, som man menar oundvikligen fått ”en viss styrande effekt”, samt 
presenterar en rad alternativa lösningar för biblioteksservice i små orter.32 Man 
påpekar också att bokbussar i kommuner med stora avstånd ofta får alltför 
utdragna körscheman; ibland med intervaller på upp till sju veckor.33 

Ovan nämnda uppsatser kan sägas ta ett helhetsperspektiv på bibliotekens 
verksamhet. På senare tid har ett antal studier gjorts som, utifrån ett glesbygds-
perspektiv, fokuserar på delar av biblioteksverksamheten. Ett exempel är Agneta 
Forsling Janssons magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan som behandlar läs-
främjande projekt i fyra glesbygdskommuner i Jämtland mellan åren 1997–1999. 
Genom intervjuer med bibliotekarier vill hon belysa skillnader i projektens 
utformning samt undersöka vilka personalkategorier som samarbetar i dylika 
projekt. Enligt Forsling Jansson utgör de stora avstånden en av de största svårig-
heterna med läsfrämjande verksamhet i glesbygd; bland annat eftersom spontana 
besök på biblioteket därmed försvåras. Som viktiga verktyg för att överbrygga 
avstånden lyfts bokbuss och Internet fram. Samtidigt konstateras att bokbuss bara 

                                                 
29 Totalt finns i Västerbotten femton kommuner, medan Jämtland har åtta; undantagna var således endast de 
större kommunerna Skellefteå, Umeå och Östersund.  
30 Mer än hälften av de 144 bibliotek som vid tiden för studien fanns i de 20 kommunerna utgjordes av 
utlåningsstationer med låg servicekapacitet; majoriteten med en öppettid om mindre än 3 timmar/vecka. 
Ridbäck, Irma & Ekstedt, Elsi, 1985, Bibliotek i glesbygd. En undersökning av biblioteksstandarden vid de 
minsta biblioteksenheterna i Jämtlands och Västerbottens län, s. 9, 19. 
31 Ridbäck & Ekstedt, 1985, s. 1 ff, 12, 15. 
32 Ridbäck & Ekstedt, 1985, s. 16. 
33 Ridbäck & Ekstedt, 1985, s. 1 f, 12, 14 ff, 28 ff.  
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användes i två av de studerade kommunerna, medan endast en fullt ut tog bruk av 
Internet. Brist på bibliotekspersonal noteras vara ytterligare en försvårande faktor, 
liksom om samarbetet med skolan inte fungerar. Begränsad utgivning av syd-
samisk litteratur noteras ha försvårat ett läsprojekt riktat till samiska barn.34 

2.3 Bokbuss 
Även om få studier specifikt gjorts med avseende på bibliotek i glesbygd, tycks 
mer ha skrivits på temat bokbussverksamhet; i synnerhet i uppsatsform. 
I jämförelse med tidigare sökningar i LISA kan nämnas att en sökning på termen 
”mobile libraries” i samma databas ger sammanlagt 957 träffar.35 Inte minst med 
anledning av bokbussens 50-årsjubileum, som inföll 1998, har ett antal uppsatser 
tillkommit som syftar till att beskriva verksamhetens utveckling.  

I en magisteruppsats från 1999 vid Institutionen för kultur- och biblioteks-
studier, Uppsala Universitet, undersöker Helena Rojšek bokbussituationen i 
landet. Uppsatsen inleds med ett historiskt avsnitt som beskriver folkbibliotekens 
och bokbussens utveckling under 1900-talet och redovisar därpå en enkätstudie 
riktad till huvudbiblioteken i de 110 kommuner som vid aktuell tidpunkt bedrev 
bokbussverksamhet. Enkäten, som besvarades av 64 bibliotek, visade bland annat 
att bokbussen spelar en allt viktigare roll för förskolor och skolor samt att den har 
en värdefull social funktion framförallt för äldre människor på landsbygden. 
Samtidigt konstateras bokbuss vara vanligast i landets södra delar, medan antalet 
bussar i Norrland är lågt. Rojšek noterar även att det i många kommuner saknas 
ekonomiska marginaler för reparation av befintlig buss och för nyinköp.36 

I en magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan studerar Anna Lysebäck och 
Lise-Lotte Norrström bokbussens utveckling under tre tidsperioder, från starten 
1948 fram till 1998, i relation till den allmänna samhälls- och biblioteksutveck-
lingen. I ett bakgrundskapitel redogörs också för den mobila biblioteksverksam-
hetens utveckling internationellt. Sammanfattningsvis beskriver Lysebäck och 
Norrström bokbussens första femtio år som präglade av en initial expansion följt 
av en kraftig tillbakagång under senare tid. Utvecklingen förklaras bland annat 
med att det i tillväxttider finns mer utrymme för satsningar inom lågprioriterade 
områden som kultur och bibliotek, medan man i spartider fokuserar på mer basal 
verksamhet. Statliga åtgärder som kommunindelningsreformen från 1952 och 

                                                 
34 Forsling Jansson, Agneta, 2001, Från boklådor till agentbyrå. Läsfrämjande åtgärder för barn och 
ungdomar i Jämtlands läns glesbygd åren 1997–1999, s. 2 ff, 40, 49 ff. 
35 Library and Information Science Abstracts, sökord: “mobile libraries” [2008-06-03]. 
36 Rojšek, Helena, 1999, Femtio år med den svenska bokbussen. En undersökning av dagens 
bokbussverksamhet och dess historia, s. 5, 13, 37 f, 42 f, 47 ff, 52 f, 66. 
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1970-talets bokbussbidrag anges som ytterligare orsaker till utvecklingskurvan, 
liksom även bibliotekens målsättning som över tid konstateras ha förändrats.37 

2007 kom ytterligare en magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan med avsikt 
att beskriva bokbussens utveckling; här i relation till kulturpolitikens förändring 
över tid. Martina Bogren och Tove Brinck har, utifrån Anders Frenanders analys 
av den kulturpolitiska diskursen i Sverige samt Dorte Skot-Hansens redogörelse 
för den västerländska kulturpolitikens utveckling under efterkrigstiden, studerat 
bokbussrelaterade artiklar i Biblioteksbladet mellan åren 1945–2006. Som 
författarna påpekar har endast två av de 31 studerade artiklarna publicerats under 
periodens sista femton år. De ser även en tendens till fokus på tekniska data som 
längd, vikt och hyllkonstruktion under verksamhetens uppbyggnadsfas. Vidare 
noteras att den ursprungliga idén om jämlik tillgång till kultur ännu finns kvar, 
men att bokbussen har svårt att passa in i ”det nya kulturpolitiska klimat där 
ekonomiska argument väger allt tyngre”.38 I ett bakgrundskapitel ges också en 
lättöverskådlig redogörelse för folkbibliotekets och bokbussens utveckling.39  

Även inom biblioteksvärlden har utredningar av bokbussverksamhet gjorts. 
Rapporten I samma gamla hjulspår? från 1995, vilken citerats i ett flertal 
uppsatser, behandlar bokbussverksamhet i glesbygd i Ljusdals kommun. 
Dåvarande bibliotekschef motiverar utredningen med att 1990-talet fört med sig 
strängare ekonomi, men också en ”vilja att använda kommunala medel på bästa 
sätt”.40 Det har även, menar hon, blivit allt viktigare att beakta låntagarnas 
önskemål.41 Rapportförfattaren Helene Svenne konstaterar i sin tur att bokbussen 
fyller en viktig social funktion i glesbygdskommuner, eftersom den för ut 
biblioteket till invånare som bor långt bort. Hon noterar även att bokbussen ”ger 
en rättvis service till glesbygden” samt att den utgör en viktig resurs för 
byskolor.42 

Den rapport som Svenne presenterar består av tre delar. Inledningsvis redo-
görs kortfattat för det regionala samarbetsprojektet ”Bokbussprojekt 
Hälsingland”, följt av en presentation av två låntagarundersökningar gjorda i 
Ljusdals kommun. Avslutningsvis skisseras visioner för framtida 
bokbussverksamhet. Syftet med låntagarundersökningarna, som gjordes i 
enkätform och riktade sig till privatpersoner respektive till skolor, fritids och 
daghem i glesbygd, var att få en bild av respondenternas önskemål gällande 

                                                 
37 Lysebäck, Anna & Norrström, Lise-Lotte, 2000, Bokbussen – från dåtid till nutid. En studie om 
bokbussens utveckling i Sverige, s. 1 f, 9 ff, 28 ff, 49 ff, 58, 65 ff, 68 f. Pdf-versionen av uppsatsen saknar 
sidnummer; referenserna utgår från den sidnumrering som anges i uppsatsens innehållsförteckning. 
38 Bogren, Martina & Brinck, Tove, 2007, Bokbussen kommer och går – men består? En undersökning av hur 
bokbussverksamhet skildrats i Biblioteksbladet 1945–2006, s. 67. 
39 Bogren & Brinck, 2007, s. 2 f, 10 ff, 20, 31, 65 ff. 
40 Svenne, Helene, 1995, I samma gamla hjulspår? En utredning om bokbuss i glesbygd, s. 1.  
41 Svenne, 1995, s. 1.  
42 Svenne, 1995, s. 3.  
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verksamheten. I diskussionen av enkätsvaren påpekas att bokbussen för boende i 
glesbygd representerar inte bara huvudbiblioteket, utan den kommunala 
verksamheten som helhet. Trots att bokbussen beskrivs som bibliotekets största 
filial med flest utlån efter huvudbiblioteket, tycks andelen icke-brukare vara stor. 
Majoriteten av de tillfrågade, såväl aktiva låntagare som icke-brukare, uppger 
också att de skulle föredra att bussen kördes på kvällstid. Bokbussen konstateras 
vidare vara oerhört värdefull för byskolorna. Till skillnad från privata låntagare, 
som enligt enkätsvaren skulle låna på huvudbiblioteket om bokbussen lades ned 
och som dessutom redan antas vara vana vid att uträtta sina ärenden i närmaste 
tätort, påpekas skolorna inte ha några andra alternativ än bokbussen.43 

2.4 Internationellt perspektiv 
Såväl Rojšek som Lysebäck och Norrström ger i sina uppsatser en internationell 
historik med avseende på mobil biblioteksverksamhet, vari USA, Tyskland och 
England lyfts fram som föregångsländer. Bland de nordiska länderna kan 
Danmark, enligt Lysebäck och Norrström, ses som föregångare.44 Ur svensk syn-
vinkel kan det också sannolikt vara intressant att titta på hur situationen ser ut i 
länder som präglas av liknande ekonomiska, geografiska och befolkningsmässiga 
faktorer, såsom de nordiska grannländerna samt exempelvis Kanada.45 

Även internationellt tycks diskussionen om biblioteksservice i glesbygd under 
1970- och 1980-talet i stor utsträckning ha varit praktiskt och konstruktivt inriktad 
samt präglad av ett engagerat förhållningssätt. Som exempel kan nämnas en 
rapport från Anglo-Scandinavian Public Library Conference i Brighton 1976, vars 
tema var biblioteksservice i glest befolkade områden. Där påpekas bland annat att 
grundfrågan måste vara hur alla människor, oavsett bostadsort, kan ges tillgång 
till jämlik biblioteksservice. I en diskussion noteras man också ha enats om att 
ingen undre gräns kan sättas för hur stort antal människor som måste finnas i en 
kommun för att biblioteksservice ska kunna tillhandahållas, då alla har rätt till lika 
service.46 Ytterligare ett tidstypiskt exempel är Helena Huotaris artikel från 1979 
som beskriver ett bokbussamarbete mellan Norge, Sverige och Finland, vilket 
skulle förbättra biblioteksservicen till befolkningen i de norra gränstrakterna. 
Huotari redogör ingående för projektets utformning samt för tekniska data för 
bussen, vilken medförde litteratur på svenska, norska, finska och samiska.47  

                                                 
43 Svenne, 1995, s. 10, 13, 15 f, 21, 24 ff, 29 ff.   
44 Rojšek, 1999, s. 29 f; Lysebäck & Norrström, 2000, s. 1, 9 ff. 
45 Med undantag för dessa uppsatser får all litteratur i detta avsnitt ses som härrörande från bibliotekssektorn.  
46 Glasser, Liv, 1976, “Anglo-Scandinavian Public Library Conference 1976”, s. 246 f. 
47 Huotari, Helena, 1979, “An International Bookmobile”, passim. 
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Som representant för ett idag till synes mer tidstypiskt förhållningssätt står 
Asbjørn Langeland som, i en artikel i Scandinavian Public Library Quarterly 
(SPQL) från 2002, i positiva ordalag beskriver en tendens till ökad centralisering 
och koncentration av såväl befolkning som service i norska kommuner. Enligt 
Langeland har regionalt samarbete för att uppnå kravet att i varje kommun 
tillhandahålla folkbiblioteksservice inte utnyttjats i önskvärd utsträckning. Istället 
har de flesta små kommuner satsat på decentralisering genom små biblioteks-
enheter med begränsade öppettider och möjligheter till service. Han menar vidare 
att de flesta skulle föredra ett välutrustat bibliotek med ett brett utbud av service 
och verksamheter beläget längre bort, framför småskalig lokal verksamhet; i 
synnerhet med dagens förbättrade kommunikationer. Genom ökat regionalt 
samarbete hävdar han att norska kommuner tillsammans kan samla det 
befolkningsunderlag och de resurser som en väl utvecklad biblioteksservice, med 
dagens mått mätt, kräver.48 En liknande utveckling tycks även gälla för Finland. I 
samma nummer av SPQL konstaterar Pirkko Lindberg att den finska befolkningen 
i allt högre grad flyttar ifrån gles- och landsbygdsområden, som därigenom 
riskerar att marginaliseras. Precis som Langeland ser Lindberg regional 
samverkan som nödvändig för att upprätthålla biblioteksservicen i dylika 
områden. Samtidigt betonar hon det lokala bibliotekets betydelse som kulturellt 
och socialt center och menar att även små kommuner bör tillhandahålla en basal 
biblioteksservice, som genom samverkan i regionala nätverk kan kompletteras 
efter behov.49  

För interkommunalt samarbete i glesbygd ser Lindberg också bokbussar som 
ideala; en verksamhet som det förefaller satsas en hel del på i Finland. Enligt 
Barbro Wigell-Ryyvänen pågår ett flertal projekt som syftar till att utrusta bok-
bussar med ny informationsteknologi, för att kunna erbjuda låntagare tillgång till 
Internet och andra elektroniska tjänster.50 Bokbuss och IT tycks även vara medel 
som i Kanada ses som lämpliga för biblioteksservice i glesbygd. I en artikel i 
Canadian Library Associations tidskrift Feliciter från 2003 påpekar Trudy 
Amirault att endast 20 procent av Kanadas befolkning bor på de två tredjedelar av 
landets yta som utgörs av lands- och glesbygdsområden. De särskilda förutsätt-
ningar som präglar dessa områden har, i hennes mening, tvingat lands- och 
glesbygdsbibliotek att vara mer innovativa i utformandet av service. Enligt 
Amirault har användningen av bokbuss i ökad grad ersatts av informations-

                                                 
48 Langeland, Asbjørn, 2002, ”A Changing Library Scene”. Sidhänvisning kan ej ges då artikeln publicerats i 
form av ett HTML-dokument.    
49 Lindberg, Pirkko, 2002, ”New Challenges for Small Libraries”. Sidhänvisning kan ej ges då artikeln 
publicerats i form av ett HTML-dokument.  
50 Wigell-Ryynänen, Barbro, 2002, ”Advanced IT on Four Wheels”. Sidhänvisning kan ej ges då artikeln 
publicerats i form av ett HTML-dokument.  
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tekniska lösningar, vilket gett lands- och glesbygdsbibliotek en ledande position i 
landet inom detta område.51 

                                                 
51 Amirault, Trudy, 2003, ”It Takes an Entrepreneurial Spirit: Rural and Remote Library Service in Canada”, 
s. 148 f. 
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3 Teoretiska utgångspunkter  

3.1 Syfte och frågeställningar 
Den genomgång av tidigare forskning och litteratur som presenterats ovan tycks 
närmast visa på en kunskapsbrist gällande hur bibliotekssituationen i dagsläget ser 
ut i glesbygd. Majoriteten av studierna är i princip för gamla för att kunna säga 
något om vilka frågor som nu är aktuella. Ett antal studier har förvisso på senare 
tid gjorts som fokuserar på delar av biblioteksverksamheten, såsom läsfrämjande 
projekt och andra aktiviteter riktade till barn. I synnerhet har en hel del skrivits 
om bokbussverksamhet; sannolikt med anledning av det 50-årsjubileum som 
inföll 1998. I dessa studier framkommer också relevanta aspekter av 
biblioteksservice i glesbygd. Inte desto mindre saknas ett övergripande perspektiv 
på hur situationen idag ser ut i landets glesbygdskommuner. Syftet med denna 
uppsats är därför att, med en liten del, försöka bidra till ökad kunskap inom detta 
område. Genom intervjuer med bibliotekspersonal i Krokoms kommun i Jämtland 
samt studier av vissa kommunala dokument, och utifrån det teoretiska perspektiv 
på samhällsutvecklingen som redovisas nedan, vill jag ge en bild av hur det i 
dagsläget kan vara att bedriva folkbiblioteksverksamhet i glesbygd. Med 
utgångspunkt i Skot-Hansen och Anderssons modell diskuteras också den roll 
som biblioteket fyller i sitt lokalsamhälle.  

De relativt breda frågeställningar som studien utgår ifrån är följande: 

I egenskap av glesbygdskommun, 

hur kan den senare tidens samhällsutveckling sägas ha påverkat biblioteks-
verksamheten i Krokoms kommun?  

och 

vilka funktioner kan biblioteket sägas fylla i sitt lokalsamhälle?  

Då studien är av kvalitativt slag är det varken möjligt eller eftersträvansvärt att 
dra några generella slutsatser utifrån analysen av empiriska data. Denna uppsats 
ska läsas som en personlig tolkning av den beskrivning som bibliotekspersonal i 
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en kommun i norrländsk glesbygd ger av förutsättningarna för sin verksamhet. 
Samtidigt vill den givetvis säga något om hur det kan vara att bo och verka i gles-
bygd, för att på så vis bidra till att uppmärksamma glesbygdsfrågor i allmänhet. 
Förhoppningsvis kan detta leda till ett intresse för vidare studier på området. 

3.2 Teoretiskt förhållningssätt 
Ett grundantagande i denna uppsats är att de tolkningsresultat som framträder inte 
utgör objektiva fakta, utan snarare är en följd av den förförståelse och den teori 
som använts. Detta liknar i hög grad det förhållningssätt som Mats Alvesson och 
Kaj Sköldberg förordnar, då de i boken Tolkning och reflektion lyfter fram en 
kvalitativ, reflekterande forskningsmetod som bland annat innebär ”att man tar på 
allvar hur olika slags språkliga, sociala, politiska och teoretiska element är 
sammanvävda i den kunskapsutvecklingsprocess i vilken empiriskt material 
konstrueras och tolkas”.52 Alvesson och Sköldberg, och följaktligen även denna 
uppsats, har således starka beröringspunkter med det kritiska forskningsparadigm 
som av vissa kallats poststrukturalistiskt och/eller postmodernistiskt och som oav-
sett namn i hög grad har präglat samhällsvetenskap och humaniora sedan 1960-
talet.53 I denna bemärkelse finns även likheter med det metateoretiska perspektiv 
inom informationsvetenskapen som Sanna Talja, Kimmo Tuominen och Reijo 
Savolainen benämner konstruktionism och som utgår ifrån att den sociala verklig-
heten konstrueras genom språket.54 Samtidigt varnar Alvesson och Sköldberg för 
att ett alltför språkfokuserat och kritiskt förhållningssätt kan leda till ett under-
minerande av forskningens trovärdighet och relevans. Genom att anta en reflekte-
rande hållning hävdar de att det ändå kan vara möjligt att säga något om en ”yttre” 
verklighet. Målet är då inte att fastställa sanningar, utan att bidra till ökad 
förståelse för den studerade företeelsen.55  

Nedan redogörs för de teoretiska perspektiv som ligger till grund för min 
tolkningsram.  

                                                 
52 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, 1994, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s 
12. 
53 Se exempelvis Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 223 ff, 264 ff, 274 ff. Författarna förhåller sig emellertid 
även kritiska till vissa poststrukturalistiska och postmodernistiska tendenser.  
54 Talja, Sanna, Tuominen, Kimmo & Savolainen, Reijo, 2005, ”’Isms’ in Information Science: 
Constructivism, Collectivism and Constructionism”, s. 89: “The main assumption of constructionism is that 
the boundaries of social knowledge are set by discourses that categorise the world and bring phenomena into 
view. It is understood that historically formed discourses function as repositories of starting points, 
definitions, and themes that position speakers as they give meanings to phenomena”. 
55 Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 7 ff, 260 ff, 316. 
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3.3 Samtidsperspektiv 
I en kvalitativ studie är det som bekant, som oftast, ett litet utsnitt av världen som 
undersöks. Denna begränsade del kan dock inte förstås isolerad från helheten. 
Förutsättningarna för biblioteksverksamhet i en norrländsk glesbygdskommun kan 
således inte studeras utanför de politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
omständigheter som på såväl global som lokal nivå präglar samtiden. 

Den spanske sociologen Manuel Castells har i en rad böcker – inte minst i det 
omfattande trebandsverket Informationsåldern – gett sitt perspektiv på det sena 
1900-talets samhällsutveckling. Enligt honom har informationsteknologins fram-
växt legat till grund för den omstrukturering av kapitalismen som ägt rum sedan 
1980-talet, vilken inneburit ett skifte från industrialism till informationalism eller 
informationell kapitalism. På samma sätt som den industriella revolutionen tidi-
gare var central för kapitalismens utveckling, menar Castells således att informa-
tionsteknologin varit avgörande för dess nuvarande förändring. Till skillnad från 
det industriella kapitalistiska systemets inriktning på ekonomisk tillväxt, syftar det 
informationella främst till teknisk utveckling och kunskapsackumulation. Jakten 
på kunskap och information utgör därför det nya paradigmets produktionslogik, 
vilket påverkar sociala relationer och strukturer på alla samhällsnivåer.56  

Kapitalismens omstrukturering har, enligt Castells, medfört ökad tillämpning 
av marknadsekonomiska åtgärder som avreglering och privatisering från både 
företag och regeringar, samtidigt som det sociala kontraktet mellan kapitalägare 
och arbetstagare avskaffats. De reformer som genomförts ska ha haft fyra syften: 

[F]ördjupa den vinstsökande kapitalistiska logiken i relationen mellan arbete och kapital, öka 
arbetets och kapitalets produktivitet, globalisera produktion, cirkulation och marknader under 
utnyttjande av de fördelaktigaste betingelser för vinstskapande som någonstans står att få, 
samt organisera statens stöd för nationella produktivitetsförbättringar och förstärkt kon-
kurrenskraft, ofta på bekostnad av socialt skydd och regleringar i det allmännas intresse.57  

En viktig poäng i Castells resonemang synes vara det minskade sociala ansvar 
som antyds sist i citatet ovan. Som Castells och Himanen påpekar ökar idag de 
sociala och ekonomiska klyftorna, samtidigt som arbetssituationen världen över 
blir alltmer otrygg. Den informationella, globaliserade kapitalismen har, kort sagt, 
utvecklats på bekostnad av välfärdsstaten, vars uppgift det var att garantera social 
rättvisa; bland annat eftersom företagens nya rörlighet lett till en situation där 
länders avsaknad av sociala skyddsnät blivit en konkurrensfördel.58 Med Castells 
ord har staten blivit maktlös när det gäller att ”kontrollera penningpolitiken, 
bestämma sin budget, organisera produktion och handel, samla in bolagsskatt och 
                                                 
56 Castells, 1999, s. 15 ff,  26 ff – se särskilt s. 30–34. 
57 Castells, 1999, s. 32. 
58 Castells, 1999, s. 15, 32; Castells & Himanen, 2002, s. 77 ff; Castells, Manuel, 2000, Informationsåldern. 
Ekonomi, samhälle och kultur. Band II, Identitetens makt. s. 262 f. 
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uppfylla sitt åtagande att tillhandahålla sociala förmåner”.59 Även det svenska 
folkhemmet har under senare tid utsatts för nedmontering. I Kulturens nya vägar 
beskriver Sven Nilsson hur den svenska modellen i allmänhet och kulturpolitiken 
i synnerhet utvecklats under 1900-talet. Föreställningen om det svenska välfärds-
samhället har, enligt honom, funnits sedan 1930-talet, även om uppbyggnaden av 
detsamma skett efter andra världskriget. Under 1970-talet var utvecklingen av den 
offentliga sektorn som starkast, med syftet att inordna hela samhällslivet i ett, från 
politiskt håll, regelstyrt system utifrån visionen om ”det starka samhället” som via 
skattesystemet skulle tillse alla medborgares behov.60 Från slutet av 1980-talet 
menar Nilsson dock att den dynamiska samhällsutvecklingen planat ut och att det 
ideologiska klimatet förändrats:  

Nu har pendeln slagit åt andra hållet. Nu är det marknadsekonomin som anses uttrycka 
allmänintresset. Den offentliga makten retirerar och skär ner, organiserar om, konkurrens-
utsätter, lägger ut på entreprenad och bolagiserar offentlig service.61  

Även offentlig sektor ska därmed ha kommit att präglas av ett marknadstänkande 
som, utöver det ovan nämnda, bland annat inneburit effektivisering, besparing, 
marknadsstyrning och fokus på valfrihet. Nilsson menar också att utvecklingen 
gått mot decentralisering och allt färre statliga direktiv för kommuner och lands-
ting, vilka ändå fortsatt ska ”bedriva en heltäckande verksamhet på hög kvalitativ 
nivå med oförändrade eller krympande ekonomiska resurser”.62 Enligt honom har 
den ökande klyftan mellan behov och budgetutrymme påverkat all offentlig verk-
samhet; även kultursektorn som redan skulle vara marginaliserad i förhållande till 
mer prioriterade områden som utbildning, sjukvård och socialtjänst.63 

3.3.1 Konsekvenser för folkbiblioteken 
Hur kan då den ovan beskrivna utvecklingen sägas ha påverkat folkbiblioteken? 
Som Nilsson påpekar var biblioteken under 1960- och 1970-talen en viktig del av 
den expanderande samhällsutvecklingen. Såväl i nya stadsdelar som i samman-
slagna storkommuner byggdes centralt belägna bibliotek och i de flesta 
kommuner skapades särskilda kulturnämnder där biblioteken ofta stod i centrum.64 
På liknande vis menar Trine Schreiber att den offentliga sektorns grundidé om att 
utgöra en statlig serviceinstans som tillser alla medborgares rättigheter och behov, 
under den här tiden rimmade väl med bibliotekarieprofessionens självbild, varför 
man såg sig som en viktig del av det välfärdssamhälle som höll på att byggas upp. 

                                                 
59 Castells, 2000, s. 263. 
60 Nilsson, 2003, s. 235 f, 239 f. 
61 Nilsson, 2003, s. 422. 
62 Nilsson, 2003, s. 261. 
63 Nilsson, 2003, s. 246 f, 254, 261 ff, 289, 396 ff, 422 ff, 463 f. 
64 Nilsson, 2003, s. 171 ff. 
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Både Schreiber och Nilsson, liksom även Hansson, beskriver folkbibliotekets 
1960- och 1970-tal som inriktade på kulturell och social verksamhet. Enligt 
Schreiber såg folkbibliotekarier under 1960-talet närmast yrket som ett kall; man 
innehade en kulturförmedlaridentitet som utgick från en bestämd uppfattning om 
låntagarnas behov av god kultur och bildning. I samband med utvecklandet av 
uppsökande verksamhet under 1970-talet fick man dock en mer differentierad 
förståelse för olika gruppers skilda behov och många bibliotekarier ska nu ha 
antagit ett slags socialarbetaridentitet. Även Hansson har, som tidigare nämnts, 
beskrivit 1970-talets folkbibliotek i termer av socialt engagemang och som 
missionsverksamhet för bildning och god kultur. Beskrivningen stämmer också 
överens med Nilssons bild av svensk kulturpolitik, enligt vilken man under denna 
tid hade som mål att förverkliga ett rättvist samhälle, varför fokus ofta låg på 
sådant som betraktades som problematiskt, såsom underprivilegierade grupper.65 

I linje med samhällsutvecklingen i stort ser samtliga författare en brytpunkt i 
den positiva utvecklingen i slutet av 1980-talet, med omstruktureringar och ökat 
marknadsekonomiskt tänkande som följd.66 Nilsson menar att det politiska intres-
set för bibliotek nu minskade eftersom dessa i princip betraktades som färdig-
utvecklade. Den kommunala omorganisation som följde ledde, enligt honom, på 
många håll till att kulturfrågor blandades upp med andra politikområden som 
turism, fritid och utbildning; något som bland annat ska ha resulterat i sämre kun-
skap om kulturpolitik och dylik verksamhet bland kommunpolitiker. Samtidigt 
har tjänstemän inom kultursektorn, däribland bibliotekschefer, hamnat allt längre 
ned i den kommunala hierarkin, vilket försvårar kommunikationen med 
politikerna. Nilsson tycks, som sagt, anse att kulturen har en relativt 
marginaliserad plats inom kommuner och landsting. Han förutspår också ökad 
konkurrens om skatteintäkter, vilket tvingar offentliga verksamheter att motivera 
sig själva i nyttotermer utifrån hur man bidrar till utveckling och tillväxt. Redan 
idag, menar han, ”krävs allt bättre motiveringar för att hävda biblioteken i 
konkurrensen om de ekonomiska resurserna”.67 En viktig skillnad i jämförelse 
med tidigare skulle också vara att man i den kulturpolitiska diskursen nu främst 
fokuserar på och framhåller sådant som är positivt, snarare än problemen.68 
Schreiber, i sin tur, menar att man även fortsättningsvis vid biblioteken har haft 
låntagarnas behov i fokus; på senare tid dock främst utifrån ett individualistiskt 
synsätt och en marknadsekonomisk logik om utbud och efterfrågan. Samtidigt 
hävdar hon att dagens bibliotekarier befinner sig i en svår situation i valet mellan 
de äldre värderingarna, som också medför en förmyndaraktig hållning gentemot 

                                                 
65 Schreiber, Trine, 2006, ”Bibliotekarprofessionen siden 1960’erne”, s. 15, 19, 22 f, 28 f; Hansson, 2005, s. 
22 ff, 28 ff; Nilsson, 2003, s. 171 f, 246 ff, 252. 
66 Nilsson, 2003, s. 172 ff, 261 ff; Schreiber, 2006, s. 30; Hansson, 2005, s. 28 ff. 
67 Nilsson, 2003, s. 174.  
68 Nilsson, 2003, 172 ff, 176 f, 252, 257, 261 ff, 426. 
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låntagarna, och det nya, kundanpassade och ekonomiska tänkandet. En lösning på 
dilemmat skulle vara att gå in i en ny form av dialog med låntagare och 
kommunal uppdragsgivare om hur biblioteksverksamheten ska utformas; en 
förhandling som, i hennes mening, skulle utgå ifrån lokalt definierade behov, men 
också ifrån bibliotekariers professionella kunskap.69 Även Hanssons påpekar att 
biblioteken nu måste anpassa sig till den egna ortens förutsättningar för att 
motivera sin existens. Denna nya situation menar han har uppkommit som en 
konsekvens av den politiska decentraliseringen inom offentlig sektor, vilken för 
bibliotekens del har främjat lokala skillnader på bekostnad av den nationella 
likhetssträvan som tidigare gällt. Folkbibliotekets identitet och funktion tycks helt 
enkelt numera mindre given. Som Hansson noterar är man varken en ”renodlad 
kulturinstitution” eller ”informationscentral” och tvingas därför, parallellt med 
lokal anpassning, att söka nationella uppdrag inom andra strategiska områden, 
såsom skola, vuxenutbildning och IT.70 

Ovan nämnda identitetsmässiga ambivalens kan även förklaras med den 
informationsteknologiska utvecklingen och övergången till kunskapssamhället, 
som enligt Hansson fört med sig en kamp mellan kultur- respektive informations-
inriktade bibliotekarier. Även Nilsson konstaterar att biblioteket från 1990-talet 
upplevt en nyorientering som informations- och kunskapscenter, samtidigt som 
det stärkt sin position som folklig kulturinstitution genom ett ökat intresset för 
kulturevenemang.71 Kunskapssamhället och det därav föranledda ökade antalet 
vuxenstuderade har, enligt Hansson, också specifikt påverkat biblioteket på så vis 
att det i högre grad integrerats i utbildningssektorn; en utveckling som inte varit 
oproblematisk då vuxenstuderande ofta ansetts stjäla tid och resurser från ”mer 
legitima biblioteksbesökare” som barn, äldre, funktionshindrade och invandrare.72 
Samtidigt har denna nya låntagargrupp blivit ett viktigt argument i kampen om 
kommunala resurser. I likhet med Castells påpekar Hansson även att kunskaps-
samhället, till skillnad från välfärdssamhället, möjliggör ökad social orättvisa. 
Detta skulle bland annat bero på utestängningsmekanismer som gör det svårare 
för redan marginaliserade grupper att delta i samhället – exempelvis på grund av 
bristande tillgång till och kunskap om informationsteknologi – samtidigt som den 
ekonomiska och intellektuella eliten frivilligt isolerar sig.73 

                                                 
69 Schreiber, 2006, s. 16, 29 f, 40 ff. 
70 Hansson, 2005, s. 30 f; de citerade termerna återfinns på s. 31. 
71 Hansson, 2005, s. 30; Nilsson, 2003, s. 172 f. 
72 Hansson, 2005, s. 22.  
73 Hansson, 2005, s. 11, 16, 21 f, 35 ff. Hansson hämtar sitt resonemang om utestängningsmekanismer från 
Giddens, Anthony, 1998, The Third Way. The Renewal of Social Democracy.  
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3.4 Bibliotekets funktion i lokalsamhället 
Som framgår av dess titel kretsar Hanssons essä kring folkbibliotekets betydelse i 
lokalsamhället. I diskussionen av detta använder han sig av den modell för biblio-
tekets funktioner som Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen utarbetat, 
kallad Modell över det lokala bibliotekets profil. Nämnda författare tycks också 
dela den bild av samhälls- och biblioteksutvecklingen som beskrivits ovan. 
Exempelvis påpekar även de att den tidigare likhetstanken fått ge vika för lokala 
lösningar. Folkbiblioteken har, menar de, blivit kulturellt frisatta på så vis att de 
normer och värderingar som tidigare var förhärskande har ersatts av ökad mång-
fald och ett relativistiskt kulturbegrepp. Enligt Skot-Hansen och Andersson 
behöver utvecklingen inte tolkas negativt, utan kan betyda att biblioteket fått 
möjlighet att omvärdera sin verksamhet och skapa en ny lokal identitet. De 
noterar vidare att det under 1990-talet för bibliotekens del tillkommit en mängd 
krav på ökade funktioner, samtidigt som resurser dragits in. Författarna menar 
därför att biblioteken nu måste göra vissa prioriteringar. Utifrån de förutsättningar 
som gäller i lokalsamhället behöver man profilera sig i förhållande till fyra 
möjliga funktioner; att verka som kulturcenter, kunskapscenter, 
informationscenter och socialt center. Det kan synas svårt att i praktiken avgränsa 
dessa funktioner från varandra, men inte desto mindre kan modellen, som 
författarna påpekar, vara användbar för att diskutera bibliotekets profil och 
verksamhet i lokalsamhället.74 

3.4.1 Biblioteket som kulturcenter 
Enligt Andersson och Skot-Hansen har folkbiblioteket en roll som kulturcenter 
när det fungerar som ”ramme om kulturel och kunstnerisk oplevelse”.75 Som 
exempel på dylik verksamhet nämner de utställningar och liknande arrangemang 
samt tillhandahållande av verkstäder, möteslokaler och övningsrum.76 Hansson 
menar att funktionen korresponderar mot den del av biblioteksarbetet som faller 
inom kultur- och upplevelsesektorn. Sådana arbetsuppgifter kan, enligt honom, 
vara litteraturförmedling, bokprat, språk- och lässtimulerande verksamhet samt 
allmänkulturella arrangemang som utställningar, författarbesök och musikstunder. 
Han hävdar också att folkbibliotekens funktion som kulturcenter länge förblivit 
densamma, även om sådana aktiviteter på senare tid inte lyfts fram i biblioteks-
diskussionen.77 Thorn betonar i sin beskrivning av kulturprofilen även den 

                                                 
74 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 9 ff. 
75 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 19.  
76 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 19. 
77 Hansson, 2005, s. 31 f. 
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betydelse som biblioteket har för individens identitetsutveckling, samt för 
värnandet av kulturell mångfald och bevarandet av kulturarvet.78  

3.4.2 Biblioteket som kunskapscenter 
Rollen som kunskapscenter innebär att man använder sig av biblioteket i syfte att 
öka sin kunskap om något, i samband med formell utbildning eller i personligt, 
bildande syfte. Att skilja denna funktion från rollen som informationscenter kan 
tyckas svårt. Andersson och Skot-Hansen påpekar att kunskapsinhämtning inte 
bör förväxlas med konkret informationssökning. Som exempel på kunskaps-
främjande verksamhet anger de också tillhandahållande av studiefaciliteter och 
biblioteksorienterande undervisning. I likhet med Hansson betonar de den 
betydelse som folkbiblioteket som kunskapscenter fått i samband med det ökade 
antalet vuxenstuderande. Hansson menar att denna funktion idag präglar många 
folkbibliotek, i synnerhet i glesbygd där antalet distansstuderande är stort. Från att 
tidigare främst ha betraktats som resurskrävande har man, enligt honom, i större 
utsträckning nu börjat se vuxenstuderande som en prioriterad låntagargrupp. 
Folkbibliotek kan givetvis även, som Hansson vidare påpekar, med eller utan 
formellt uppdrag fungera som kunskapscenter för grund- och gymnasieskolan; 
inte minst i kommuner där skolbibliotek saknas eller fungerar dåligt.79 

3.4.3 Biblioteket som informationscenter 
Som exempel på tjänster inom ramen för funktionen som informationscenter 
nämner Andersson och Skot-Hansen bibliotekets referensservice, samhälls- och 
turistinformation samt service till näringslivet. Thorn och Cederberg anger, 
vidare, tillhandahållande av IT-utrustning som datorer, skrivare och scanner samt 
tillgång till Internet och databaser. Enligt Thorn har biblioteket som 
informationscenter generellt till uppgift att informera om olika arrangemang i 
lokalsamhället och kan även fungera som kommunal administratör. Det handlar 
således både om offentlig information och om målinriktad, instrumentell 
informationssökning. Hansson ser denna funktion som svårdefinierad, men 
påpekar att det rör sig om att tillgodose ett lokalt informationsbehov, som beror av 
lokalbefolkningens sociala situation och utbildningsnivå samt det lokala 
näringslivets behov av stöd. Han menar också att denna funktion har favoriserats 
av politiker och debattörer som betraktar biblioteksverksamheten ur en ekonomisk 
synvinkel, samtidigt som den bara i begränsad mån har tilltalat anställda inom 
bibliotekssektorn.80 

                                                 
78 Thorn, 2007, s. 19.  
79 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 14, 19; Hansson, 2005, s. 35 ff. 
80 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 19; Cederberg, 2006, s. 19 ff; Thorn, 2007, s. 19 f; Hansson, 2005, 
s. 32. 
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3.4.4 Biblioteket som socialt center 
Bibliotekets sociala roll är, enligt Andersson och Skot-Hansen, en funktion som 
på senare tid närmast tycks ha glömts bort eller reducerats till en kaffeautomat och 
”et hyggehjørne” med tidningar någonstans i biblioteket.81 Att man inte profilerat 
sig mer på detta område ifrågasätts av författarna, bland annat med tanke på 
samtidens stora antal arbetslösa, vilka kan antas ha behov av meningsfulla, sociala 
sammanhang i vardagen. Förutom att bara utgöra en kravlös plats, menar de att 
denna roll kan bestå i uppsökande verksamhet och rådgivning. Hansson påpekar 
att dagens sociala funktion skiljer sig från tidigare på så vis att det nu handlar om 
att utveckla verksamheter på plats i biblioteket, genom vilka människor kan fylla 
olika vardagliga behov. En annan viktig skillnad skulle, i likhet med vad som 
konstaterats ovan, utgöras av att verksamheter idag måste skapas i dialog med 
lokalsamhället, snarare än utifrån bibliotekariers uppfattning om olika gruppers 
behov.82 Thorn och Cederberg exemplifierar bibliotekets sociala profil med en rad 
konkreta verksamheter som caféverksamhet, läshörna samt tillhandahållande av 
dagstidningar, kopiatorer, spel och grupprum. Kort sagt menar man att biblioteket 
i denna roll fungerar som samhällets vardagsrum och som ”en plats dit människor 
kan komma som neutrala användare […] utan att kategoriseras som klient”.83 
Enligt Thorn kan den sociala funktionen vara svår att identifiera, då även många 
av de övriga funktionerna kan medföra en social vinst för besökaren.84 

3.5 Norrländsk glesbygd 
En viktig utgångspunkt i denna uppsats är uppfattningen att platsen, eller lokal-
samhället, är av avgörande betydelse för biblioteksverksamhetens utformning. 
I det här fallet utgörs platsen av en norrländsk glesbygdskommun, varför det kan 
vara relevant att kortfattat behandla detta.  

3.5.1 Begreppet glesbygd 
Enligt Glesbygdsverket existerar ingen allmänt vedertagen definition av 
skillnaden mellan glesbygd och landsbygd.85 1996 utarbetade man därför en egen 
definition som grundar sig på närhet till service och arbete: 

                                                 
81 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 14.  
82 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 14, 19; Hansson, 2005, s. 32 ff. 
83 Thorn, 2007, s. 20.  
84 Thorn, 2007, s. 20; Cederberg, 2006, s. 23 ff. 
85 Glesbygdsverket är den kunskapsmyndighet som sedan 1991 har till uppgift att ”verka för goda levnads-
förhållanden och utvecklingsmöjligheter för glesbygds- och landsbygdsbefolkningen i olika delar av landet”. 
Glesbygdsverkets webbplats > Om verket > Uppdrag [2008-05-16]. 
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Glesbygder är områden med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med 
fler än 3 000 invånare, samt öar utan fast landförbindelse.  

Tätortsnära landsbygder är områden som finns inom 5 till 45 minuters bilresa 
från tätorter med fler än 3 000 invånare.  

Tätorter är orter som har fler än 3 000 invånare. Till tätorter räknas även området 
inom 5 minuters bilresa från tätorten.86   

Även om gles- och landsbygdsområden återfinns i hela Sverige och präglas av 
många likheter, anser Glesbygdsverket att vissa skillnader gör det relevant att tala 
om fyra skilda regioner: 1) Skogslänens inland, 2) Skogslänen övrigt, 
3) Storstadsregionerna och 4) Övriga Sverige. Större delen av landets 
glesbygdsområden återfinns i regionen Skogslänens inland, vilken inkluderar hela 
inlandet från Dalarna till Lappland, samt de delar av Norrbotten som gränsar mot 
Finland. Häri ingår således även Jämtlands län. I denna region bor mer än 
hälften – 1,1 procent – av de två procent av landets befolkning som lever i 
glesbygd. Samtidigt har man här haft den största befolkningsminskningen 
procentuellt sett, på grund av den inflyttning till tätortsområden som pågått sedan 
mitten av 1990-talet.87  

En kommun definieras som en glesbygdskommun om minst 30 procent av 
befolkningen bor i områden med längre än 45 minuters bilresa från närmaste 
tätort. I landet finns 22 sådana kommuner; samtliga belägna i Dalarnas, 
Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Med undantag av 
Östersunds kommun räknas samtliga kommuner i Jämtlands län som 
glesbygdskommuner.88 

Karakteristiskt för glesbygd är, enligt Glesbygdsverket, bland annat att där 
generellt finns större andel äldre och män än i landet i genomsnitt samt att befolk-
ningen har lägre utbildningsnivå än i städer och tätorter. Man konstaterar också att 
det endast är i glesbygd som barn kan ha över tre mils avstånd till skolan samt att 
antalet grundskolor i glesbygd minskat under senare år. Gällande tillgänglighet till 
service påpekas att antalet dagligvarubutiker minskat med omkring 24 respektive 
31 procent i landets gles- och landsbygdsområden, samt att väntetiden på 
ambulans i dessa områden många gånger överstiger 20–30 minuter. Även med 
avseende på bredbandsuppkoppling noteras stora skillnader mellan stad och land. 
År 2006 hade 44 procent av landsbygdsbefolkningen tillgång till bredband, i 
jämförelse med 70 procent i storstadsområdena.89  
                                                 
86 Fickfakta om Sveriges gles- och landsbygder 2007, s. 3. 
87 Fickfakta om Sveriges gles- och landsbygder 2007, s. 4 ff. 
88 Årsbok 2007 Sveriges gles- och landsbygder, s.11 samt karta ”Kommuntyper och regioner enligt 
Glesbygdsverkets definition” på skriftens bakre pärmflik. 
89 Fickfakta om Sveriges gles- och landsbygder 2007, s. 8 f, 16 ff, 23; Årsbok 2007 Sveriges gles- och 
landsbygder, s. 7. 
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3.5.2 Platsens betydelse 
Enligt socialantropologen Lissa Nordin kan platser sägas vara behäftade med 
olika föreställningar som får konsekvenser för de människor som bor där. En 
talande indikation på platsens betydelse är, som hon påpekar, det faktum att 
människor alltid blivit klassificerade efter härkomst. Nordin menar också att 
lands- och glesbygdsområden kommit att betraktas som perifera och avvikande i 
förhållande till staden och det urbana livet som utgör norm.90 Hon konstaterar 
vidare: 

Dessa enkla, utbredda och vardagliga fördomar får betydelser för vilka liv som anses möjliga 
att leva, på vilken plats och varför. Det innebär kort sagt någonting för människor att leva 
sina liv på platser som utpekas och uppfattas som perifera och marginaliserade […].91 

Vilken service som kan anses vara nödvändig, samt vilka funktioner som 
biblioteket kan antas ha i olika lokalsamhällen, torde således vara samman-
hängande med den uppfattning som finns om platsen och dess invånare. Därtill 
präglas varje kommun, som Nilsson konstaterar, av en mängd oföränderliga 
faktorer, såsom geografiska avstånd, befolkning, historisk bakgrund och 
etablerade kulturmönster, vilka blir avgörande för den kulturpolitik som förs.92 
Förutsättningarna för att tillhandahålla och ta del av biblioteksservice kan alltså 
konstateras se olika ut på skilda platser; inte minst beroende på om dessa återfinns 
i gles- och på landsbygd eller i en stad.  

3.6 Sammanfattning 
Det teoretiska perspektiv som kommer till användning i denna uppsats utgår från 
uppfattningen att den senare tidens globala såväl som lokala samhällsutveckling 
inneburit en omfattande förändring med avseende på välfärdsstaten och den 
offentliga sektorns roll och samhällsansvar. Från att tidigare ha präglats av en 
vision om social rättvisa har den offentliga sektorn i högre utsträckning kommit 
att drivas av ett marknadsekonomiskt tänkande, vilket bland annat medfört 
besparingsåtgärder, tillväxttänkande och kundanpassning. I egenskap av offentlig 
institution har utvecklingen även präglat folkbiblioteken, vars identitet och 
funktion i hög grad var sammankopplad med välfärdsstatens idé om att garantera 
alla medborgares behov och rättigheter. Folkbiblioteken har därmed kommit att få 
en ekonomiskt och ideologiskt förändrad verklighet att hantera och måste nu 
exempelvis, i konkurrens med annan offentlig verksamhet, motivera sin existens 

                                                 
90 Nordin, Lissa, 2007, Man ska ju vara två. Män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd, s. 23 f, 35 ff. 
91 Nordin, 2007, s. 37. 
92 Nilsson, 2003, s. 287.  
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utifrån sitt bidrag till lokalsamhällets utveckling och tillväxt. Även identitets- och 
funktionsmässigt kan biblioteket sägas befinna sig i en ny och mer öppen 
situation – präglad inte minst av den informationsteknologiska utvecklingen och 
övergången till kunskapssamhället – där den tidigare kulturförmedlande uppgiften 
inte längre givet är den primära. Varje bibliotek måste därför hitta sin egen 
position i lokalsamhället utifrån de specifika förutsättningar och behov som där 
råder. I syfte att diskutera detta kan Anderssons och Skot-Hansens modell 
användas, vilken beskriver folkbiblioteket utifrån fyra möjliga profiler; biblioteket 
som kulturcenter, socialt center, kunskapscenter samt informationscenter.  

En viktig utgångspunkt i denna uppsats har även konstaterats vara 
uppfattningen att platsen är av central betydelse för den lokala biblioteks-
verksamhetens utformning. Att bo i glesbygd innebär, kort sagt, något annat än att 
bo i en urban miljö. 
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4 Metod  

Som sagt avser den här uppsatsen att tillämpa det kvalitativa och reflekterande 
förhållningssätt som Alvesson och Sköldberg förespråkar. Mer specifikt baserar 
sig studien främst på intervjuer, där stor vikt läggs vid bearbetning, tolkning och 
presentation av materialet. Den tolkande och reflekterande ansatsen har även 
tillämpats på de textdokument som studerats.  

Alvesson och Sköldberg har inte skrivit en metodbok i konventionell mening 
och ger därför inga konkreta tips på hur man bör ta sig an en forskningsuppgift. 
Snarare har de här fungerat som en utgångspunkt för ett teoretiskt förhållningssätt 
till metod. I det konkreta genomförandet har istället två böcker som behandlar 
kvalitativa intervjustudier använts. Heléne Thomssons Reflexiva intervjuer fram-
står närmast som en konkretisering av Alvessons och Sköldbergs resonemang, 
vilket också framgår av att hon, trots alternativ stavning, säger sig tillämpa en 
tolkande och reflekterande metod. Jan Trost däremot utgår i Kvalitativa intervjuer 
från ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv.93  

4.1 Kvalitativ metod 
Enligt Trost är studiens syfte avgörande för vilken metod forskaren bör välja. Om 
syftet är att svara på frågor som berör frekvens eller mängd bör valet, i hans 
mening, vara en kvantitativ metod, medan en kvalitativ metod lämpar sig bättre 
om man vill få en djupare förståelse för något. Den intervjumetod som Trost själv 
förespråkar innebär att försöka se verkligheten ur informantens perspektiv, samt 
att tolka innebörden av detta utifrån teori och given situation.94 Thomsson menar i 
sin tur att valet av metod bör föregås av att man har formulerat sin frågeställning 
och bedömt hur denna bäst besvaras. Samtidigt påpekar hon att problem-
formulering och val av metod ofta från början är sammankopplade, på så vis att de 

                                                 
93 Thomsson, Heléne, 2002, Reflexiva intervjuer, s. 11; Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s. 5. 
Symbolisk interaktionism bygger enligt Trost och Levin bland annat på att upplevelsen av en situation som 
verklig också ger den verkliga konsekvenser, samt ”att all interaktion är social, att vi interagerar med hjälp av 
symboler, att människan är aktiv och att vi handlar, beter oss samt att vi befinner oss i nuet”. Trost, Jan & 
Levin, Irene, 2004, Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, s. 12. 
94 Trost, 2005, s. 13 ff, 23. 
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speglar ett visst intresse hos forskaren. Även hon betonar att syftet med den 
reflexiva intervjumetoden är ökad förståelse, snarare än hypotesprövning.95  

Kännetecknande för kvalitativa metoder sägs ofta vara att de studerades 
perspektiv sätts i centrum, medan kvantitativa metoder i högre grad skulle utgå 
från forskaren. Samtidigt synes det viktigt att betona att forskaren aldrig till fullo 
kan återge de studerades perspektiv, utan tvärtom genom sin medverkan i exem-
pelvis intervjusituationen, samt i bearbetning och tolkning, påverkar resultaten. 
Forskningsprocessen utgör, som Alvesson och Sköldberg skriver, ”en (re)kon-
struktion av den sociala verkligheten”, där forskaren väljer ut vissa aspekter och 
tolkningar, men ignorerar andra.96 Frågan om representation och exkludering blir 
därmed central och aktualiseras redan i formulerandet av frågeställning, liksom i 
urvalet av informanter. Att reflektera över vad som i studien döljs respektive lyfts 
fram, samt att försöka belysa det studerade fenomenet från olika synvinklar, tycks 
således viktigt. Samtidigt måste forskaren förlika sig med det faktum att det i 
praktiken är omöjligt att inkludera samtliga tänkbara röster och perspektiv.97 

Även om det positivistiska kunskapsidealet därmed förkastas, menar 
Thomsson att det fortfarande inom tolkande forskning kan vara relevant att tala 
om validitet i betydelsen ”om man verkligen tolkar det man avsett sig tolka”.98 
Det handlar alltså främst om att kritiskt granska den egna undersökningen för att 
bland annat tillse att de slutsatser som dras är rimliga och välgrundade. En 
kvalitetsmässigt god studie ska, enligt Thomsson, presenteras på ett så transparent 
och pedagogiskt vis att läsaren själv kan bedöma detta. Det tillika positivistiska 
idealet om studieresultatens generaliserbarhet konstateras dock vara obsolet, även 
om det ibland kan vara relevant att efter hand utvidga det område på vilket en viss 
tolkning kan appliceras. Fortfarande handlar det då inte om att fastslå sanningar, 
utan om att visa på möjliga tolkningsperspektiv.99  

4.1.1 Förförståelse, avgränsning och källmaterial 
Som påpekats tidigare utgör förförståelsen en central komponent i en 
reflekterande forskningsansats. Att kritiskt granska de egna förutfattade meningar 
som, redan innan undersökningen påbörjats, påverkar densamma är, enligt 
Thomsson, en viktig utgångspunkt i forskningsarbetet.100 I vilken utsträckning 
forskaren bör presentera sig själv kan emellertid diskuteras. Thomsson menar att 
det kan vara viktigt att inkludera viss information om detta utgör pusselbitar som 
läsaren annars kommer att undra över eller om det har betydelse för de tolkningar 
                                                 
95 Thomsson, 2002, s. 27 ff, 38 f. 
96 Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 13.  
97 Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 10, 250 ff, 265 ff, 273 f.  
98 Thomsson, 2002, s. 31. Jämför begreppets egentliga betydelse: ”den utsträckning i vilken ett mätinstrument 
mäter det som man avser att mäta”. Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: validitet [2008-06-14]. 
99 Thomsson, 2002, s. 29 ff.   
100 Thomsson, 2002, s. 48 f.  
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som gjorts.101 Den här studien fokuserar, som sagt, på en glesbygdskommun i 
Norrlands inland, närmare bestämt i Jämtland. Det kunde således anses relevant 
att påtala att jag är uppvuxen i länet och har kopplingar till den aktuella 
kommunen. Detta har bland annat den positiva följden att jag känner mig väl 
bekant med de förutsättningar som präglar livet där, vilket eventuellt gör det 
möjligt för mig att ”se” tolkningar som andra, som saknar samma koppling till 
platsen, skulle göra. Det har också förenklat de praktiska omständigheterna kring 
insamlandet av empiriskt material; något som hade varit svårare om jag hade valt 
en okänd trakt. Samtidigt medför det att jag på förhand har en relativt bestämd 
uppfattning om hur det är att leva i norrländsk glesbygd, vilket i hög grad kan 
antas begränsa mina tolkningsmöjligheter. Huruvida fördelarna överväger 
nackdelarna är emellertid ointressant; snarare handlar det om att så långt som 
möjligt kritiskt granska den egna förförståelsen och de slutsatser som följer av 
denna. Som framgått i det teoretiska avsnittet har jag också en viss uppfattning 
om hur verkligheten och samtiden kan förstås, vilket både begränsar och 
möjliggör den tolkning som här presenteras. 

Med avseende på avgränsning och urval kan konstateras att intervjuer med 
bibliotekarier i flera glesbygdskommuner sannolikt hade medfört ett uppmärksam-
mande av många aspekter som den här studien inte inkluderar. Av tidsmässiga 
och praktiska skäl bestämde jag mig dock från början för att koncentrera mig på 
en enda kommun. Fördelen med detta är att ett större antal röster inom det 
aktuella biblioteket därmed får komma till tals, medan i det andra fallet en enda 
röst hade fått representera all bibliotekspersonal i respektive kommun. Andra 
möjligheter, som också hade inneburit en större mångfald av perspektiv, hade 
varit att intervjua låntagare eller kommunpolitiker. Förhoppningsvis kan andra 
studier följa som bidrar med dylika synvinklar.  

Avgörande för mängden intervjuer torde vara de resurser som forskaren har 
att förfoga över. Om man rör sig med begränsade tids- eller kostnadsmässiga 
resurser bör man, enligt Thomsson, lägga störst fokus på analysdelen och vara 
restriktiv i fråga om frågeställningens vidd samt antal intervjuer. Hon påpekar 
även att man i urvalet av informanter bör utgå från relevans.102 Då 
biblioteksverksamheten i Krokoms kommun består av huvudbibliotek, fem filialer 
och bokbuss, ansåg jag det viktigt att intervjua representanter för alla olika delar; 
samtidigt som det tidsmässigt inte fanns möjlighet att inkludera informanter från 
samtliga enheter. Under en vecka i februari 2008 gjordes därför fyra intervjuer 
med sex personer, av vilka två arbetar på huvudbiblioteket; två på bokbussen och 
två på en av kommunens fem filialer. Två av intervjuerna kom alltså att inkludera 
två informanter samtidigt. Detta var inte ett aktivt val, utan något som föll sig 

                                                 
101 Thomsson, 2002, s. 51.  
102 Thomsson, 2002, s. 56 ff, 146. 
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naturligt då båda arbetar med den verksamhet som stod i fokus samt var 
närvarande vid intervjutillfället. Enligt Thomsson kan det ibland vara fruktbart att 
intervjua människor i grupp eller i par, eftersom dessa då kan stötta varandra, 
samtidigt som man får tillgång till fler perspektiv. Dock finns även risk för att en 
part dominerar samtalet.103 Besöket föregicks av en telefonintervju med en 
bibliotekskonsulent på länsbiblioteket i Östersund, vars syfte var att orientera mig 
i biblioteksläget i länet. Den initiala kontakten med kommunbiblioteket skedde 
via e-post som skickades till bibliotekschefen, vilken själv ställde upp på intervju 
samt arrangerade övriga intervjuer vid huvudbibliotek och bokbuss. Kontakten 
med filialen skedde däremot direkt med denna via e-post.  

Valet av en specifik filial kan, vidare, betraktas som problematiskt, eftersom 
de orter och byar där dessa är belägna präglas av skilda förutsättningar. Då två av 
filialerna fungerar både som biblioteksfilial och som kommunalt servicekontor 
fann jag detta vara en intressant aspekt att närmare undersöka. I valet mellan 
dessa två valde jag slutligen att kontakta den filial som ligger längst från den 
centralort där huvudbiblioteket är beläget. I efterhand har jag emellertid velat 
vidga min förståelse genom att även inkludera synpunkter från övriga fyra filialer, 
varför ett frågeformulär skickades ut som, via e-post respektive telefon, 
besvarades av tre av dessa. Samtidigt kan konstateras att kvalitativa studier varken 
kan eller vill göra anspråk på att vara representativa i statistisk mening. Det 
relevanta är, enligt Trost, att man funnit ett visst mönster, oavsett om detta 
uppvisas en gång eller flera.104 Kompletterande frågor har i efterhand även 
skickats till bibliotekschefen. Nämnas kan också att jag vid intervjun med 
bokbusspersonalen fick möjlighet att åka med på den tur som för dagen var 
aktuell.  

4.1.2 Kvalitativa, reflexiva intervjuer 
Såväl Thomsson som Trost skiljer mellan intervjufrågor som ställs till informanter 
och de övergripande analytiska frågor som forskaren vill besvara. Båda menar 
också att man inte bör använda sig av på förhand formulerade frågor, eftersom 
informanten bör göras delaktig i utformningen av samtalet. Thomsson påpekar 
dock att det för en ovan intervjuare kan vara bra att ha förberett ett frågeunderlag. 
En användbar metod kan, enligt henne, vara att konkretisera den analytiska frågan 
i ett antal temaområden, som under intervjun är tillgängliga både för den som 
intervjuar och för informanten. På så vis möjliggörs flexibilitet samtidigt som man 
har en tydlig ram att hålla sig inom; informanten får också en överblick över 
intervjuns innehåll som förbättrar möjligheten till delaktighet. På liknande vis 
rekommenderar Trost att man skapar en kortfattad intervjuguide bestående av de 

                                                 
103 Thomsson, 2002, s. 71 f. 
104 Trost, 2005, s. 120 f. 
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frågeområden man vill beröra.105 Som ovan intervjuare utgick jag från en guide 
som både innehöll temaområden och förslag på frågor. Eftersom intervjuguiden 
därmed blev mer textrikt än den enkla översikt som Thomsson förespråkar, lades 
den inte fram som stöd även för informanten. Däremot har jag på förhand försökt 
redogöra för vad intervjun skulle behandla. Samma guide har använts till samtliga 
intervjuer, med undantag för den telefonintervju som gjorts med en biblioteks-
konsulent vid länsbiblioteket. För att inte gå miste om något, exempelvis på grund 
av slarviga anteckningar eller bristande uppmärksamhet i lyssnandet, har samtliga 
intervjuer spelats in. Att i efterhand kunna gå tillbaka i intervjuerna ger också 
andra möjligheter än att i minnet försöka återkalla vad som har sagts och hur. 
Enligt Thomsson är inspelning närmast oundgängligt för tolkande 
undersökningar, eftersom man behöver ha tillgång till ”hela berättelserna”.106 

En intervjustudie kan beskrivas som en process som hela tiden förändras. 
Thomsson menar att den analytiska frågan med tiden utvidgas och konkretiseras 
på ett sätt som forskaren själv inte hade kunnat föreställa sig. Hon beskriver också 
hur denne med hjälp av de intervjuer som görs förfinar sin teknik och inkluderar 
tankar som tillkommer under vägen. Trost påpekar att det efter hand kan vara 
nödvändigt att förändra sin guide.107 Problematiskt under arbetet med en uppsats 
kan därför konstateras vara tidsramarna och det begränsade utrymme för övning 
och förbättring som dessa medför. De få intervjuer som denna studie bygger på 
har, på grund av tidsschemat, gjorts innan jag egentligen hade en klar uppfattning 
om vad jag eftersökte, samt under en koncentrerad period med begränsad tid för 
reflektion mellan varje intervjutillfälle.  

4.1.3 Bearbetning och tolkning 
Trost fokuserar främst på insamling av data, medan bearbetning, analys och tolk-
ning avhandlas mer kortfattat. Även om också han påpekar att de olika ”stegen” i 
forskningsprocessen som regel flyter samman, på så vis att tolkning och analys 
automatiskt pågår redan från början, skiljer han sig således från Thomsson, 
Alvesson och Sköldberg, vilka beskriver det tolkande arbetet som centralt.108 Som 
sagt ger Alvesson och Sköldberg få konkreta förslag på hur analysen bör utföras. 
Den övergripande medvetenhet och reflektion som präglar forskningsprojektet är, 
enligt dem, viktigare än det konkreta arbetssätt som använts. Inte desto mindre 
förordar de ett pendlande mellan olika tolkningsnivåer, vilka utgörs av 1) empi-
riskt material, 2) tolkning, 3) kritisk tolkning, samt 4) självkritisk och språklig 
reflektion.109 Ett liknande förfarande ges av Thomsson som menar att forskaren 

                                                 
105 Thomsson, 2002, s. 59 ff; Trost, 2005, s. 35, 50 f. 
106 Thomsson, 2002, s. 90. 
107 Thomsson, 2002, s. 58 ff, 145; Trost, 2005, s. 51. 
108 Trost, 2005, s. 125 f, 132; Se exempelvis Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 12. 
109 Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 12, 19, 316, 325 f, 330 ff, 369. 
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”glider mellan dels hanteringen av de berättelser som intervjudeltagarna ger, de 
tolkningar som intervjuaren […] gör, kritiska tolkningar av de tolkningar som 
görs, och reflexioner över språk, maktaspekter och teoretiska antaganden”.110 Hon 
betonar också kreativitetens betydelse för analysarbetet, samt påpekar att det inte 
finns några givna regler, förutom kravet på uppriktighet.111 Samtidigt ger hon 
vissa konkreta förslag på tillvägagångssätt som här kommit till användning. 

                                                

Bearbetningen av materialet har inletts med att varje intervju transkriberats i 
sin helhet, varpå jag, efter genomlyssning och -läsning, i ett nytt textdokument 
uteslutit sådant som jag har uppfattat som irrelevant. I enlighet med Thomssons 
rekommendation har jag skiftat mellan lodrät och vågrät analys, på så vis att varje 
text först analyserats för sig, varpå analysen utvidgats över flera eller samtliga 
intervjuer. För att komma igång med analysen föreslår Thomsson att vissa nyckel-
intervjuer väljs ut, genom vilka viktiga teman kan identifieras. Dessa kan fungera 
som koder i den lodräta analysen, för att sedan, i den vågräta, omvandlas till rubri-
ker under vilka data från samtliga intervjuer samlas. Den sammantagna informa-
tion som getts om en specifik aspekt kan därmed läsas som en enda textmassa.112 
Att välja ut nyckelintervjuer har i mitt fall, på grund av det begränsade antalet, 
känts överflödigt. De koder jag använt utgår istället direkt från teorin, även om 
jag också genomgående försökt vara öppen för nya teman. Dessa relativt breda 
teman har vid behov getts olika underrubriker. Även i resultatredovisningen har 
jag följt Thomsson, som menar att denna bör bestå av resonemang som anknyter 
till teorin och som varvas med citat i den mån detta kan anses befogat. Hon 
påpekar också att resultaten ska omgärdas av många frågetecken, eftersom det rör 
sig om reflektioner kring hur något kan förhålla sig, snarare än entydiga 
slutsatser.113 

4.1.4 Etiska överväganden 
Att redovisa en intervjustudie utförd vid ett specifikt bibliotek kan, ur forsknings-
etisk synvinkel, betraktas som problematiskt. Inte minst kan det ifrågasättas om 
den kommun som studien rör kan namnges eller om den bör anonymiseras. I detta 
fall har bibliotekschefen fått avgöra. Ambitionen har, vidare, varit att inte lyfta 
fram specifika svar kopplade till enskilda informanter, utan att istället försöka 
reflektera över verksamheten på ett mer övergripande plan. På eget initiativ har 
jag också försökt anonymisera mina informanter, på så vis att samtliga har 
benämnts med en slumpmässigt vald bokstav, oberoende av om det rör sig om 
intervju-, telefon- eller e-postsvar. De akademiska reglerna för källredovisning 
gör det emellertid svårt att bevara denna anonymitet fullt ut.  

 
110 Thomsson, 2002, s. 40.  
111 Thomsson, 2002, s. 147, 152. 
112 Thomsson, 2002, s. 147 ff. 
113 Thomsson, 2002, s. 160 f. 
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Enligt överenskommelse redovisas svar från bibliotekskonsulenten öppet, då 
det framstår som viktigt att skilja dessa uppgifter från sådana som ges av personal 
inom den verksamhet som är föremål för studien. 
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5 Redovisning av studien 

I detta kapitel redovisas den empiriska studie som ligger till grund för denna upp-
sats. Inledningsvis ges en kort redogörelse för Krokoms kommun, vilken tar upp 
geografiska, befolkningsmässiga, organisatoriska och politiska faktorer, i syfte att 
ge en bild av de förutsättningar som kommunbiblioteket i sin verksamhet har att 
utgå ifrån. Den del av kapitlet som behandlar Krokoms bibliotek är strukturerad 
på så vis att det först, i mer allmänna termer, redogörs för verksamheten vid 
huvudbibliotek, filialer och bokbuss med avseende på vilka frågor som har varit 
aktuella under senare tid, samt på hur biblioteket beskrivs i kommunala 
dokument. Därpå behandlas i tur och ordning två teman som utgår från studiens 
frågeställningar:  

• Bibliotekets verksamhet och förutsättningarna för densamma i 
relation till samhällsutvecklingen  

• Bibliotekets funktion i lokalsamhället  

Som sagt redovisas empirin inte separat från analysen, utan tolkningar görs 
löpande i texten utifrån den litteratur som presenterats ovan samt utifrån det 
glesbygdsperspektiv som är grundläggande för uppsatsen. De slutsatser som fram-
kommer diskuteras sedan mer ingående i nästföljande kapitel. 

5.1 Krokoms kommun 
Krokoms kommun är belägen i nordvästra Jämtland och gränsar mot Norge samt 
mot kommunerna Strömsund, Östersund och Åre.114 Kommunen är omkring 
12 mil lång från norr till söder och 5 mil bred från väst till öst, vilket ger en yta på 
62 kvadratmil. Invånarantalet uppgick i juni 2008 till 14 296 personer, varav 
7 314 var män och 6 982 kvinnor. Antalet boende i Krokoms tätort, som är 
kommunens centralort, var vid samma tid 2 232 personer.115  

                                                 
114 Se BILAGA 1, kartor Jämtlands län. 
115 Krokoms kommuns webbplats > Om kommunen > Kartor; Krokoms kommuns webbplats > Om 
kommunen > Krokom i siffror > Folkmängd.  
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Krokoms kommun omfattar i dagsläget vad som ursprungligen utgjorde nio min-
dre kommuner: Alsen, Aspås, Föllinge, Hotagen, Laxsjö, Näskott, Offerdal, Röd-
ön och Ås. I enlighet med kommunindelningsreformerna från 1952 och 1962 har 
en stegvis sammanslagning skett, vilken avslutades 1974 då de kvarvarande kom-
munerna Alsen, Föllinge, Offerdal och Rödön bildade storkommunen Krokom.116 
Med tanke på kommunens storlek kan de olika kommundelarna sägas präglas av 
skilda förutsättningar. Inte minst är bebyggelsen tätare i de södra delarna, där man 
också har nära till Östersund. Längre norrut och västerut ökar avstånden mellan 
orter och byar, och således även avstånden till offentlig och kommersiell 
service.117 2008 var befolkningstätheten i kommunen 2,3 invånare per 
kvadratkilometer. För att ge en uppfattning om vad detta innebär kan nämnas att 
Föllingebygden, som i princip omfattar hela den övre halvan av kommunen, är 
något större än Blekinge, med en yta på 3 500 kvadratkilometer. Där bor cirka 
2 000 personer.118 

Förutom de stora avstånden karakteriseras kommunen av vidsträckta fjäll- och 
skogsområden samt ett stort antal sjöar och vattendrag. Med avseende på kom-
munikationer kan bland annat noteras att E14 från Östersund mot Åre, Storlien 
och Trondheim passerar genom de södra delarna av kommunen, samt att väg 340 
norrut mot Valsjöbyn – som för ett antal år sedan rustades upp – utgör en del av 
den så kallade Fiskevägen; en populär turiststräcka med många fiskevatten som 
går mellan Krokom och Namsos vid norska kusten. Mindre vägar är emellertid 
ofta i sämre skick. Busstrafiken förefaller vara relativt väl utbyggd i kommunens 
södra del, framförallt till och från Östersund, medan kommunens ytterområden 
trafikeras mindre frekvent. Exempelvis avgår till och från Valsjöbyn en buss per 
dag på vardagar, vilken är samordnad med skolans tider. På söndagar avgår också 
en buss till Östersund, men inte i motsatt riktning. En förutsättning för att bo i 
stora delar av kommunen kan således konstateras vara tillgång till bil.119 

Situationen i Krokom beskrivs i dagsläget som positiv. På kommunens webb-
plats anges att man gått med vinst sedan 2001, efter att med stora ansträngningar 
ha vänt en negativ trend. 2007 års ekonomiska resultat konstateras vara strålande; 
därtill beskrivs befolkningsläget samt bostadsbyggandet som ökande. I synnerhet 
lyfts utvecklingen i orterna Ås och Dvärsätt fram; något som sannolikt hänger 
samman med närheten till Östersund. Den positiva befolkningsutvecklingen tycks 
främst vara en följd av ökad inflyttning, i synnerhet till de områden i kommunens 
södra del som ligger på pendlingsavstånd till Östersund. 2006 var antalet utpend-
                                                 
116 Se BILAGA 2, karta kommunerna Föllinge, Offerdal, Alsen och Rödön innan sammanslagningen 1974. 
117 Rehnman, 1981, s. 1ff; Förteckning över Krokoms centralarkivs innehåll, s 1; Nationalencyklopedin, 
webbversionen, sökord: kommunindelningsreform [2008-07-09]. Se BILAGA 3, karta Krokoms kommun.  
118 Krokom Kommunfakta 2008, s. 1; Krokoms kommuns webbplats > Skola Utbildning > Barn- och 
utbildn.omr. > Föllingebygdens boi. 
119 Fiskevägens webbplats > Startsiden; Länstrafiken i Jämtlands läns webbplats > Tidtabeller > Linje 153 
Valsjöbyn–Föllinge–Östersund.  
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lare 3 080 personer, medan 1 108 personer pendlade in till Krokoms kommun. 
Födelsemässigt har man länge haft en negativ trend, som under senare tid förefal-
ler ha förbättrats eller till och med vänt. 5 procent av kommuninvånarna var 2007 
födda i annat land, vilket kan jämföras med 13 procent för landet som helhet. 
I kommunens årsredovisning noteras att man i orterna Nälden och Krokom tagit 
emot flyktingar från Irak, Libanon och Afghanistan. Enligt avtal med Migrations-
verket ska ytterligare 30 flyktingar per år tas emot under de kommande tre åren.120 

I Krokoms kommun finns två samebyar; Jiingevaerie (Hotagen) sameby och 
Jovnevaerie (Offerdal) sameby.121  

5.1.2 Kommunens organisation och politik, samt kulturens plats däri  
Krokoms kommun är indelad i ett antal nämnder och styrelser som sorterar under 
kommunfullmäktige. Eftersom man inte har någon renodlad kulturnämnd faller 
konkreta kulturverksamheter, som bibliotek och kulturskola, under barn- och 
utbildningsnämnden, vars verksamhet även inkluderar utbildning och omsorg för 
barn och ungdom, fritidsgårdar och bad. Så kallade övriga kulturfrågor ansvarar 
däremot kommunstyrelsen för. Kommunens kulturverksamhet sägs bland annat 
syfta till att främja ”både kommuninnevånarens och besökarens kulturella välfärd 
samt kommunens och regionens utveckling”.122 Vidare framhålls att ett brett 
kulturutbud ska erbjudas både barn och vuxna och att detta ska ske i samarbete 
med lokala föreningar, samt med förankring i bygdens historia.123 

Krokom styrs sedan valet 2006 av en allians mellan de fyra borgerliga 
partierna – Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet – samt 
Miljöpartiet. I den gemensamma politiska plattform som formulerats för perioden 
2007–2010 säger man sig framförallt, och i nämnd ordning, vilja arbeta för ett 
gynnsamt företagsklimat; hållbar miljö; goda förutsättningar för barn, ungdom 
och utbildning; god vård och omsorg; ett aktivt föreningsliv samt fungerande 
kommunikationer. I dessa målsättningar nämns kultur två gånger: i samband med 
att man, under barn- och ungdomsverksamhet, påtalar kulturskolan värde, samt 
vidare då man, under föreningsliv, skriver att ett ”rikt och mångsidigt kulturutbud 
för alla åldrar stärker kommunen”.124 Biblioteksverksamheten nämns inte i texten. 

                                                 
120 Krokoms kommuns webbplats > Om kommunen > Kommunchefen > Arkiv > Februari 2008; Krokom 
Kommunfakta 2008, s. 1 f; Krokoms kommun Årsredovisning 2007, s. 26, 38. 
121 Se Länsstyrelsen Jämtlands läns webbplats > Rennäring > Blanketter och kartor > Översiktskarta – 
Samebyarnas åretruntmarker i Jämtlands län. Med sameby avses inte en specifik och avgränsad ort, utan 
snarare ”ett renskötselområde och den samfällighet som samerna inom området utgör”. 
Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: sameby [2008-07-22]  
122 Krokoms kommuns webbplats > Kultur Idrott Fritid > Kultur. 
123 Krokoms kommun Årsredovisning 2007, s. 9 f; Krokoms kommuns webbplats > Kultur Idrott Fritid > 
Kultur. 
124 Krokoms kommuns webbplats > Om kommunen > Politisk ledning > Gemensam politisk plattform 2007–
2010 för C, M, Mp, Kd och Fp.  
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5.2 Krokoms bibliotek 
Krokoms kommunbibliotek består av huvudbibliotek, fem filialer samt bokbuss. 
Huvudbiblioteket, som ligger i Krokom, är centralt beläget på entréplan i kom-
munhuset. Verksamheten bärs här upp av 3,75 tjänster som, för närvarande, för-
delas mellan tre bibliotekarier och två assistenter. Biblioteket har öppet kl. 10.00–
16.30, förutom fredagar då man stänger kl. 16.00 och måndagar då man har 
kvällsöppet till kl. 19.30. Sammanlagt har man alltså öppet 36 timmar/vecka. På 
huvudbiblioteket arbetar även bokbusspersonalen som utgörs av en chaufför på 
1,0 tjänst och en bibliotekarie på 0,5 tjänst. Bokbussen, som hämtar sitt bestånd 
från huvudbiblioteket, har ett fyraveckorsschema som omfattar tretton turer, vilka 
fördelar sig på olika tider över dagen. Majoriteten körs på dagtid mellan som 
tidigast kl. 8.30 och som senast kl. 17.15, medan fem turer pågår fram till omkring 
kl. 19.00. Vissa av turerna kör chauffören på egen hand. Bussen besöker en rad 
förskolor, även inne i Krokoms tätort, samt skolor i kommunen och följer skolans 
terminsupplägg, vilket innebär att man gör uppehåll under lov. Varje hållplats 
besöks därmed av bokbussen 4–5 gånger per termin. Den buss man använder idag 
införskaffades för cirka tio år sedan och ersatte då kommunens första bokbuss, 
vilken inköptes med hjälp av statsbidrag.125 

De fem filialerna är belägna i Föllinge, Kluk, Nälden, Ås och Änge, och 
ligger således, med undantag för Föllinge, i kommunens södra delar relativt nära 
huvudbiblioteket. De flesta filialer har 1–2 anställda på totalt 0,75 tjänst per enhet, 
förutom Kluk som har 0,25 tjänst och Föllinge som har 1,25 tjänster. Föllinges 
personal tillhör emellertid inte biblioteket, utan är anställd av kommunens 
administrativa avdelning. Filialerna i Föllinge och Änge utgör så kallade 
kommunala servicekontor, vilket innebär att de, vid sidan av 
biblioteksverksamheten, även har andra kommunala uppgifter. Filialen i Ås är ett 
integrerat folk- och skolbibliotek. Öppettiderna skiljer sig åt på de olika orterna, 
men samtliga filialer har kvällsöppet en gång i veckan. Öppettiden sträcker sig då 
till mellan kl. 18.00–20.00 på de skilda platserna. Mest omfattande öppettider har 
man vid servicekontoret i Föllinge, 39,5 timmar/vecka, följt av Änge som har 
öppet 24 timmar/vecka och Ås med 22 timmar/vecka. Mest begränsade öppettider 
har filialerna i Nälden och Kluk som har öppet 11 respektive 9 timmar/vecka. 126 
Alla filialer är datoriserade och har ett eget bestånd. De bestämmer också själva 

                                                 
125 Krokoms kommuns webbplats > Kultur Idrott Fritid > Bibliotek > Se underrubrikerna Bokbussen, 
Personal, samt Öppettider; Kompletterande frågor till bibliotekschef, Krokoms kommun; Bokbussen Turlista 
Vårterminen 2008 Krokoms kommun; Informant C; Informant D; Informant E. 
126 För en litterär beskrivning av en arbetsdag på filialen i Kluk se Sahlin-Lundqvist, Monica, 1998, ”Kalla 
fakta”. 
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över sina inköp och får en egen budget att förvalta, som baseras på statistik för 
föregående års utlån samt på antal barn i området.127 

5.2.1 Aktuellt för verksamheten 
På länsbiblioteket i Östersund har man konsulenttjänster som fokuserar på tre 
prioriterade målgrupper: barn och ungdomar, funktionshindrande samt vuxen-
studerande.128 Dessa målgrupper återfinns även i Krokoms huvudbiblioteks 
verksamhet, där man har en särskild barnbibliotekarie, en anställd som arbetar 
med talböcker till funktionshindrande, samt satsar specifikt på studerande med 
avseende på inköp och fjärrlån av kurslitteratur. Man säger sig på senare tid också 
ha arbetat med att bygga upp en verksamhet gentemot skolorna i området. Även 
på filialerna arbetar man bland annat med skolelever och med service till 
studerande. Samtidigt menar man sig här vara tvingad att vara mer restriktiv i 
utformningen av verksamheten på grund av begränsade personalresurser.129 

Just det ökade antalet vuxenstuderande ser man som ett relativt nytt verksam-
hetsområde och satsningen på service gentemot denna grupp tycks också hänga 
samman med att man i högre grad börjat köpa in på efterfrågan. Överhuvudtaget 
beskrivs medieplanering som centralt för biblioteket; något som man bland annat 
arbetat med inom det nu avslutade projektet Bibliotekssamverkan i Norrland 
(BIN).130 Inköpsrutinerna har också genomgått relativt stora förändringar. Efter att 
Bibliotekstjänst (BTJ) 2005 började ta betalt för sin tryckta inköpsvägledning – de 
så kallade sambindnings- eller BTJ-listorna – gick man för några år sedan över till 
att läsa dessa via Internet.131 På grund av problem med webbplatsen upplevdes 
detta emellertid som krångligt och tidskrävande. Nyligen har man därför fattat 
beslut om att helt upphöra med listorna för att istället sköta inköpsbevakningen 
via andra kanaler. Med undantag för ljudböcker, som fortfarande införskaffas från 
BTJ, köper man också alltmer från nätbokhandeln AdLibris, som man tycker har 
en smidigare hantering. Man köper även färre böcker i biblioteksband, eftersom 
man menar att sådant blivit onödigt då böcker idag snabbare blir inaktuella. Nytt 
är också att filialerna själva beställer och får levererat direkt ut till sig, istället för 
att beställning och leverans tar omvägen via huvudbiblioteket; något som bland 
annat är tänkt att minska behovet av transporter.132 

Sedan två år tillbaka har arbete pågått med utformandet av kommunens första 
biblioteksplan. Att det tagits sådan tid sägs bero på att inga extra resurser avsatts 

                                                 
127 Krokoms kommuns webbplats > Kultur Idrott Fritid > Bibliotek > Filialer; Kompletterande frågor till 
bibliotekschef, Krokoms kommun; Informant B; Informant D; Informant F. 
128 Intervju med bibliotekskonsulent vid Länsbiblioteket i Jämtlands län.  
129 Informant A; Informant B; Informant C; Informant D; Informant H. 
130 För mer information se Projektet BIN: Bibliotekssamverkan i Norrlands webbplats.  
131 För information om BTJ:s inköpsvägledning och förändringar gällande tjänsten, se exempelvis Pettersson, 
Cecilia, 2007, BTJ övertygar. En retorisk analys av lektörsomdömen om barnlitteratur, s. 7. 
132 Informant A; Informant B; Informant C; Informant D; Informant E.  
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från kommunens sida för arbetet med planen, vilket således fått skötas vid sidan 
av övriga arbetsuppgifter. Ytterligare en aktuell fråga vid tiden för studiens 
genomförande var byte av datasystem. I Krokom har man för närvarande biblio-
tekssystemet Libra, vilket inom en närstående framtid måste uppgraderas. Sedan 
en tid tillbaka förs diskussioner om att istället byta till Book-it, för att kunna gå 
samman med länsbiblioteket i Östersund, samt eventuellt även andra kommun-
bibliotek i länet, i en gemensam bibliotekskatalog. När det gäller ny teknik och 
nya medier har man för övrigt främst noterat en ökad efterfrågan på ljudböcker. 
Även bibliotekets Internetuppkopplade datorer används frekvent.133 

5.2.2 Biblioteket i kommunala dokument 
Att hitta kommunala dokument som behandlar bibliotekets verksamhet synes inte 
helt lätt. Som en av informanterna påpekar tycks man generellt, från kommunens 
sida, utgå ifrån att bibliotekets förehavanden och uppgifter är självklara. Omnäm-
nandet av detta i kommunala dokument har således i princip, menar man, 
begränsat sig till ett fåtal rader och lite statistik.134 Beskrivningen stämmer också 
in på kommunens årsredovisning för 2007, i vilken biblioteksverksamheten främst 
tas upp i det avsnitt som rör barn- och utbildningsnämnden. Där konstateras för-
visso att biblioteket – tillsammans med bland annat entreprenörskap, matematik, 
problembaserad skolutveckling och kulturskolan – utgör ett av nämndens priorite-
rade områden.135 Målsättningen för biblioteket sägs vara att:  

tillgodose kommuninnevånarnas behov av litteratur för information, utbildning, utveckling 
och upplevelseläsning och förströelseläsning. Utlåningen och nyttjandet av bibliotekets utbud 
ska öka. Biblioteken ska stimulera och ta initiativ till ett ökat samarbete med andra aktörer. 
Ett mål är också att förbättra arbetsmiljön för bibliotekspersonalen med mer lättarbetade 
administrativa utrymmen, såsom arbetsrum och förråd.136   

Nämnda mål konstateras dock delvis redan vara uppnådda genom att biblioteket 
tillhandahåller böcker, tidskrifter och annan media, samt planerar för samverkan 
med bland annat länsbiblioteket. Det påpekas även att man ordnat ett packrum och 
ett förråd för stolar och ljudanläggning som en förbättring av arbetsmiljön, samt 
att en biblioteksplan utarbetats i syfte att kartlägga verksamheten och sätta upp 
mål inför kommande år. Planen gäller för 2008–2010, men var vid årsredovis-
ningens tillkomst, samt fortfarande vid tiden för genomförandet av denna studie i 
februari 2008, ännu inte antagen av kommunfullmäktige. I samband med de 

                                                 
133 Informant B; Informant C; Informant D; Informant H; Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 6, 
8 f. 
134 Informant C.; Informant D.  
135 Krokoms kommun Årsredovisning 2007, s. 12. 
136 Krokoms kommun Årsredovisning 2007, s. 13.  
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kompletterande frågor som i efterhand ställts till bibliotekschefen uppges att 
planen antagits, men att man, av ekonomiska skäl, avslagit vissa åtgärdsförslag.137 

I årsredovisningen återges även statistik för bibliotekets utlån och besök 
mellan åren 2004–2007 som indikerar en viss minskning. Samtidigt konstateras 
att bibliotekets medieanslag höjts med 115 000 kronor från år 2006, vilket ger ett 
årligt anslag på 43 kronor per kommuninvånare i jämförelse med länsgenomsnittet 
på 58 kronor. Biblioteket nämns även under kommunstyrelsens redovisning av 
kulturarrangemang, där det återkommande arrangemanget Halvett-onsdagar på 
biblioteket i Krokom noteras ha varit mycket uppskattat. Avslutningsvis påpekas i 
avsnittet ”Investering och avyttring” att tillgänglighetsåtgärder genomförts på 
huvudbiblioteket i Krokom i enlighet med Agenda 22.138 

Mot bakgrund av det begränsade utrymme som biblioteket ges i kommunala 
dokument upplevs tillkomsten av en biblioteksplan, av de informanter som till-
frågats om detta, som positiv.139 Planen, som författats av bibliotekschefen i sam-
arbete med politiker inom barn- och utbildningsnämnden, omfattar tio sidor och 
inleds med visionen att ”Krokoms kommunbibliotek arbetar för nytänkande, 
utmanande aktiviteter och hög kvalitet”.140 Den första delen av dokumentet ägnas 
åt att styrka bibliotekets samhälleliga betydelse med hjälp av viktiga 
styrdokument som bibliotekslagen och UNESCO:s folkbiblioteksmanifest samt 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Här motiveras biblioteket 
framförallt utifrån dess ”funktion som informationsförsörjare i 
kunskapssamhället”, samt utifrån att det, i egenskap av skolbibliotek, har ”en 
betydande läsfrämjande roll och kan […] vara till stort stöd när det gäller att 
handleda elever i informationssökning och källkritik”.141 Man konstaterar även att 
bokutlåningen förändrats då facklitteratur idag är mer efterfrågad än 
skönlitteratur, samt att detta fått konsekvenser för bibliotekens bokinköp eftersom 
facklitteraturen generellt är dyrare, samtidigt som den snabbare blir inaktuell. Här 
betonas också att biblioteksverksamheten är avhängig kommunens ekonomi och 
de anslag som kommunpolitikerna beslutar om. I samband med detta lyfts 
skillnaden i medieanslag mellan Krokoms kommun och länet i genomsnitt upp, 
samt siffror från Svensk Biblioteksförening som visar att driftskostnaden för 
biblioteket i Krokom år 2006 var cirka 250 kronor per invånare, mot omkring 
425 kronor per person i länet som helhet. Tillsammans med det uttryckliga 
påpekandet att ”kvalitet kostar” tycks budskapet till politikerna vara att de medel 
man blivit tilldelad är snålt tilltagna.142 Avsnittet följs av en beskrivning av 
                                                 
137 Krokoms kommun Årsredovisning 2007, s. 11, 13; Kompletterande frågor till bibliotekschef, Krokoms 
kommun. 
138 Krokoms kommun Årsredovisning 2007, s. 12, 25, 37. 
139 Informant C; Informant D.  
140 Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 3. 
141 Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 5 respektive s. 6.  
142 Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 5. 
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biblioteksverksamheten i kommunen. Förutom rent sakliga uppgifter om bestånd 
och personal redogörs för samarbeten inom och över kommungränserna. Här är 
det åter främst bibliotekets betydelse som skolbibliotek samt, i viss mån, dess 
kulturella aktiviteter som lyfts fram. Samtliga förskolor och skolor noteras 
använda sig av biblioteket i stor utsträckning och uppskattas under 2006 ha stått 
för 80–90 procent av alla lån av barn- och ungdomsböcker. Slutligen formuleras 
mål för verksamheten som tycks kunna sammanfattas i fyra områden; 1) förbätt-
ring av basverksamheten, det vill säga tillhandahållande av litteratur för informa-
tion, utbildning, utveckling och upplevelse; 2) förbättring av bibliotekets funktion 
som skolbibliotek; 3) utveckling inom IT-området, bland annat gällande biblio-
tekets webbplats och elektroniska resurser, samt 4) förbättring av arbetsmiljön. 
Dessa mål konkretiseras också i ett antal åtgärder, av vilka många medför krav på 
ökade anslag. Det finns, skriver man, ”anledning för de ansvariga i kommunen att 
ta ställning till vilken kvalitet man vill ha på biblioteksverksamheten”.143 

5.2.3 Bibliotekets verksamhet och förutsättningarna för densamma i 
relation till samhällsutvecklingen 

Som konstaterats i teorikapitlet har omfattande förändringar inom offentlig sektor 
under senare tid fått konsekvenser för bibliotekens verksamhet. Det handlar dels 
om omstruktureringar och en förändrad ekonomisk verklighet, men också om ett 
nytt ideologiskt klimat. Till detta kan läggas informationsteknologins utveckling 
och övergången till kunskapssamhället. I detta avsnitt görs ett försök att tolka hur 
nämnda faktorer kan sägas ha påverkat Krokoms kommunbibliotek.  

5.2.3.1 Informationsteknologi 
I februari 1994 skickade dåvarande statsminister Carl Bildt för första gången ett  
e-postmeddelande till USA:s president; en händelse som har beskrivits som 
avgörande för informationsteknologins ”intåg i svenska folkets medvetande”.144 I 
själva verket har utvecklingen givetvis pågått sedan lång tid tillbaka, med särskild 
intensitet sedan 1970-talet, även om det – för den breda allmänheten – sannolikt 
inte var förrän i slutet av 1990-talet som Internet och IT blev vardagliga 
fenomen.145 Sedan dess har allt gått i ett rasande tempo. Allt fler ärenden sköts 
idag via Internet och en hel barn- och ungdomsgeneration håller på att växa upp 
för vilka dagens teknik är en självklarhet. Samtidigt finns fortfarande många 
människor runt om i världen som, av brist på bland annat kunskap, tillgång och 
resurser, inte kan delta i de aktiviteter som helt eller delvis bedrivs via Internet. 

                                                 
143 Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 6 ff. Citatet från s. 9. 
144 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia & Bergquist, Magnus, 2003, Att fånga Nätet. Kvalitativa metoder för 
Internetforskning, s. 11.  
145 Se exempelvis Castells, 1999, s. 51 ff. 
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Castells konstaterar exempelvis att även om informationsteknologin bundit 
samman världen, så har också många platser och människor utestängts från 
systemet:  

Olika tempo i tillgången på teknisk förmåga är en central orsak till bristande jämlikhet mellan 
folk, länder och regioner. De avstängda områdena är kulturellt och rumsligt osammanhäng-
ande, lika mycket nordamerikanska stadskärnor och franska banlieues som afrikanska kåk-
städer eller eftersatta landsbygdsområden i Kina eller Indien.146  

På huvudbiblioteket i Krokom har man sedan länge två publika datorer med 
Internetuppkoppling, av vilka en numera är avsedd för barn och en för vuxna, för 
att undvika att barnen ockuperar båda. Datorerna används i så stor utsträckning att 
man funderar på att införskaffa två till. Även på de fyra filialer som, via intervju, 
e-post och telefon, informerat om sin verksamhet finns en eller två publika 
datorer. Minst präglad av IT kan kanske bokbussen sägas vara, vars datasystem 
inte uppgraderats på samma vis som på huvudbibliotek och filialer, och som inte 
heller för med sig någon dylik utrustning som låntagarna kan använda.147 På 
kommunens webbplats ges också tillgång till bibliotekets katalog, viss låntagar-
information och tjänster som omlån och reservationer, samt några av de databaser 
som biblioteket prenumererar på.148 Just webbplatsen och IT-området som helhet 
är något som man i biblioteksplanen lyfter fram som viktigt att satsa på. Trots att 
bibliotekets sidor, som man påpekar, utgör den enda interaktiva delen av 
kommunens webbplats, ligger man – i jämförelse med många andra bibliotek – 
ändå efter i utvecklingen av elektroniska tjänster. För att åtgärda detta föreslås i 
planen att en IT-bibliotekarie anställs, att man börjar prenumerera på e-böcker 
samt att man, som tidigare nämnts, byter till samma bibliotekssystem som 
länsbiblioteket, för att kunna gå samman med dem i en gemensam katalog.149  

Även om man således betonar värdet av ny teknik och nya medier, samt gene-
rellt uttrycker entusiasm inför det eventuella systemmässiga samgåendet med 
länsbiblioteket, förefaller varken bibliotekspersonal eller låntagare hittills att i 
särskilt stor utsträckning ha intresserat sig för IT-området. I fråga om nya media 
är det, som sagt, främst ljudböcker som efterfrågas och detta i så stor omfattning 
att de inköp man haft möjlighet att göra inte räcker till. Man tillhandahåller även 
ett antal databaser, men menar att dessa än så länge inte utnyttjas nämnvärt; såväl 
låntagare som personal behöver tid att vänja sig. Man tror också att det på sätt och 
vis är karakteristiskt för små orter att skönlitteratur och vanliga fackböcker 
efterfrågas mer.150 Samtidigt som man som bibliotek måste följa med i 

                                                 
146 Castells, 1999, s. 45 f; Se även Hansson, 2005, s. 16.  
147 Informant A; Informant B; Informant C; Informant D; Informant H. 
148 Se Krokoms kommuns webbplats > Kultur Idrott Fritid > Bibliotek.  
149 Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 5, 8 f. 
150 Informant B; Informant C; Informant D; Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 6. 
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utvecklingen har man således en verklighet att anpassa sig efter. Inte minst i 
egenskap av skolbibliotek är det självklart att biblioteket måste vara i fas med 
tiden gällande IT och elektroniska resurser. Som man skriver i biblioteksplanen 
har bibliotek och skolor ”tillsammans ett stort ansvar att stimulera alla barn och 
ungdomar till läsning och nyttjande av informations- och kommunikationsteknik 
både när det gäller förströelse och kunskapsinhämtande”.151 För många av 
låntagarna i kommunen är användandet av bibliotekets webb-baserade service 
emellertid långt ifrån aktuellt. En stor andel av befolkningen utgörs av äldre, 
vilka, som en informant påpekar, 

är vana vid att komma och låna böcker och att vi ”stämplar dem”, som de säger. 152  

Det kan inte heller förutsättas att alla låntagare på egen hand behärskar informa-
tionssökning via Internet: 

Sedan har vi ju våra vanliga referensfrågor, som man alltid har haft i informationsdisken. Det 
är ju också att söka efter information och kunskap som vi hjälper till med. Det är ju inte alla 
som hittar själv på Internet och ibland behöver man gå en annan väg.153 

En förutsättning för att hemifrån kunna ta del av bibliotekets webb-baserade ser-
vice är, vidare, tillgång till dator och till Internetuppkoppling. En underlättande 
faktor torde också vara att ha tillgång till bredband, till skillnad från uppkoppling 
via modem. I Krokoms kommun kan det, enligt en informant, inte tas för givet att 
datorer finns i alla hushåll. Med avseende på bredbandsuppkoppling kan också 
konstateras att satsningar på utbyggnad av bredbandsnätet i kommunen inleddes 
2004, i enlighet med regeringsbeslut. Enligt kommunens IT-samordnare har om-
kring 87 procent av invånarna i dagsläget ”tillgång till någon form av bredbands-
anslutning”.154 Exakt vad detta innebär är svårt att uttyda. Emellertid kan noteras 
att man i utbyggnaden, i linje med de statliga kriterier som formulerats, prioriterat 
de mest befolkningstäta områdena samt områden med ett starkt näringsliv. Givet-
vis säger man sig från kommunens sida ha målsättningen att på sikt åstadkomma 
en hundraprocentig bredbandstäckning. I vilken mån detta är möjligt – inte minst 
med tanke på kommunens storlek, vidsträckta skogs- och fjällområden och 
spridda befolkning – samt hur lång tid det kan tänkas ta, är svårt att sia om. Tills 
vidare kan emellertid konstateras att de eftersatta landsbygdsområden som 
Castells placerar i Indien och Kina även tycks kunna återfinnas i Sverige.155  

                                                 
151 Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 6. 
152 Informant B. 
153 Informant D.  
154 E-postsvar från Krokoms kommuns IT-samordnare. 
155 Informant B; E-postsvar från Krokoms kommuns IT-samordnare; Castells, 1999, s. 45 f. 
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Informationsteknologin har naturligtvis också förändrat vardagen på biblio-
teket, inte minst med avseende på inköp. Inte bara har det tillkommit en mängd 
nya media att förhålla sig till; Internet har också gjort alternativa inköpslösningar 
möjliga, såsom att handla hos nätbokhandlar eller att följa med i bokutgivningen 
på annat vis än via BTJ:s sambindningslistor. Samtidigt som man i Krokom tycks 
se beslutet att upphöra med sambindningslistorna som positivt, kan situationen 
även sägas ha blivit mindre lättöverskådlig. Vid genomförandet av denna studie 
hade man ännu inte hittat nya inköpsrutiner, men hade då förvisso också precis 
nyligen slutat använda sig av listorna. Framförallt förefaller det vara listornas 
lektörsomdömen som man tror att man kommer att sakna, samtidigt som man 
också uttrycker förhoppning om att hädanefter kunna göra mer relevanta inköp:156  

Man är van att ha de där listorna, men samtidigt blir man lite styrd av dem. […] Man kanske 
går mer efter listorna än vad man faktiskt behöver om man går ut i hyllorna och tittar.157          

1985 konstaterade Ridbäck och Ekstedt att den begynnande datoriseringen sanno-
likt skulle vara till stor hjälp för små bibliotek, bland annat på så vis att tillgången 
till bibliotekets samlade bestånd, informationssökning och kommunikation kunde 
förbättras.158 Det faktum att filialerna i Krokoms kommun idag är självgående 
enheter med egen budget och eget bestånd talar också för att så blivit fallet. Såväl 
Ridbäck och Ekstedt som Jönsson fann det i sina undersökningar problematiskt att 
personalen vid mindre biblioteksenheter ofta arbetade isolerat, med begränsad 
kontakt med huvudbibliotek och få möjligheter till fortbildning.159 Vid Krokoms 
bibliotek har man förvisso fortfarande svårt att samla samtliga medarbetare på 
grund av långa avstånd och det faktum att enheterna då måste hållas stängda. 
Större personalmöten hålls därför endast två gånger per år.160 Samtidigt har man 
idag via IT tillgång till bibliotekets samlade bestånd, information och kontakt med 
övrig personal. Genom ett systemmässigt samgående med länsbiblioteket och 
andra kommunbibliotek torde tillgängligheten också ytterligare öka. För att över-
brygga avstånden i glesbygd kan Internet således, som Agneta Forsling Jansson i 
sin studie av läsfrämjande projekt i Jämtland konstaterar, antas vara ett 
användbart redskap. Enligt Trudy Amirault förefaller tendensen i Kanada också 
vara att bokbuss i allt högre grad ersätts av informationsteknologiska lösningar i 
glesbygdsområden.161 I Krokoms kommun tycks IT dock, än så länge, vara av 
mindre betydelse för interaktionen mellan biblioteket och låntagarna. Förutsatt att 
de satsningar på IT-området som efterfrågas i biblioteksplanen verkställs och att 

                                                 
156 Informant A; Informant B; Informant C; Informant D. 
157 Informant C. 
158 Ridbäck & Ekstedt, 1985, s. 42, 53. 
159 Ridbäck & Ekstedt, 1985, s. 19 ff, 32, 35, 39 f, 43; Jönsson, 1985, s. 5, 8, 20.  
160 Informant D. 
161 Forsling Jansson, 2001, s. 56 f; Amirault, 2003, s. 148 f. 
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bredbandsnätet byggs ut ytterligare, samt med de IT-vana barn- och ungdoms-
generationer som idag växer upp, kan läget emellertid komma att förändras. 

5.2.3.2 Kunskapssamhället 
I juli 1997 inleddes Kunskapslyftet; ett femårigt projekt som innebar att samtliga 
kommuner i landet skulle satsa på vuxenutbildning, i syfte att höja invånarnas 
utbildningsnivå och minska arbetslösheten. Ytterligare en målsättning var att 
skapa en ny, förbättrad vuxenutbildning som var ”bättre anpassad till de krav som 
individ, arbetsliv och samhälle ställer på 2000-talet”.162 Kunskapslyftet är en av de 
konkreta företeelser som ofta nämns i samband med begreppet ”kunskapssamhäl-
let”. Ytterligare ett sådant är ”det livslånga lärandet”, vilket, enligt Skolverket, 
syftar på ”människors möjlighet att livet igenom söka sig ny kunskap”.163 
Samtidigt som individens utveckling, förutsättningar och önskemål sägs stå i 
centrum, betonas att det framförallt är ”arbetsmarknadens krav på kompetens” 
som ska tillgodoses.164 Övergången till kunskapssamhället förefaller också vara 
helt i linje med den utveckling som Castells beskriver, där kunskapsackumulation 
blir en av det informationella kapitalistiska systemets viktigaste drivkrafter.165  

För Kunskapslyftet utgick statsbidrag till kommunerna som själva ansvarade 
för att utforma vuxenutbildningen lokalt. I sin beskrivning av projektet betonar 
Skolverket behovet och värdet av samarbete, såväl mellan kommunen, arbets-
förmedlingen och aktörer på arbetsmarknaden, som inom kommunen mellan bland 
annat socialförvaltning, arbetsmarknadsenhet och bibliotek.166 

Som Joacim Hansson påpekar har det ökade antalet vuxenstuderande som 
Kunskapslyftet och kunskapssamhället medfört länge betraktats som 
problematiskt på folkbiblioteken, då service till denna grupp ansetts ske på andra 
låntagares bekostnad. I synnerhet i glesbygdskommuner med begränsade resurser 
har situationen, enligt honom, varit komplicerad. Samtidigt noteras attityden från 
bibliotekens sida ha förändrats på senare tid, då vuxenstuderande kommit att bli 
ett argument i konkurrensen om kommunala resurser.167  

På Krokoms kommunbibliotek menar man att följderna av Kunskapslyftet 
kom som en överraskning för folkbiblioteken:  

Då kom det ju som en lavin med människor som var ovana vid att studera; som kom till folk-
biblioteken för att få hjälp med kurslitteraturen eller hjälp med att söka information över-
huvudtaget. Och det kom ju som en överraskning för folkbiblioteken […] men vi tog emot 
och tog hand om alla de här människorna.168  

                                                 
162 Kunskapslyftet. En satsning på vuxenutbildning, 1999, s. 3. 
163 Kunskapslyftet. En satsning på vuxenutbildning, 1999, s. 6. 
164 Kunskapslyftet. En satsning på vuxenutbildning, 1999, s. 4, 6. Citatet från s. 6.  
165 Castells, 1999, s. 31. 
166 Kunskapslyftet. En satsning på vuxenutbildning, 1999, s. 9. 
167 Hansson, 2005, s. 22, 35 ff, 39. 
168 Informant D.  
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Eftersom man tidigare inte alls hade till uppgift att tillhandahålla kurslitteratur 
upplever man att folkbibliotekens roll förändrats. Till viss del tycks man således 
se en attitydförändring i likhet med den som Hansson påtalar, samtidigt som man 
också betonar att man från start, på eget initiativ, försökt tillgodose de studerandes 
behov, då det från kommunens sida varken har utgått några direktiv eller särskilda 
resurser för detta. Även om den ökade efterfrågan på facklitteratur förvisso lyfts 
fram som ett argument för behovet av ökade anslag till biblioteket, nämner man i 
biblioteksplanen emellertid inte alls de vuxenstuderande. Istället är det främst 
betydelsen som skolbibliotek som betonas; något som förvisso också det kan 
sammankopplas med den ökade integration med den formella utbildningssektorn 
som Hansson ser som en konsekvens av kunskapssamhället.169  

Enligt Hansson har ett allt vanligare sätt att tillföra biblioteken resurser blivit 
att till dem förlägga så kallade lärcentra, vilka ska fungera som mötesplatser och 
servicecenter för vuxenstuderande. Även i Krokom finns ett lärcentrum, som dock 
inte förefaller ha några formella kopplingar till biblioteket, då man bland annat 
tillhör olika kommunnämnder. De studerande som använder sig av lärcentrum 
hänvisas förvisso redan idag till biblioteket, exempelvis via en länk på 
lärcentrums webbplats. Ändå tycks man från bibliotekets sida anse att man skulle 
tjäna på att komma närmare varandra, såväl organisationsmässigt som fysiskt.170 

5.2.3.3 Den offentliga sektorn 
På frågan om vilka faktorer som påverkar biblioteksverksamhetens utformning 
nämner man vid Krokoms kommunbibliotek bland annat ekonomi, avstånd och 
befolkning.171 Av dessa tycks de två sistnämnda kunna sägas ha hållit sig relativt 
konstanta under längre tid, även om vägar och kommunikationer förbättrats, vilket 
gör människor mer rörliga, och trots att befolkningens sammansättning och antal 
förändrats något. Enligt Curt Lofterud har invånarantalet i Krokoms kommun 
under 1970- och 1980-talen förändrats marginellt och under 1990-talet ökat något. 
Det antal på 14 700 invånare som han uppger för år 1997 har i dagsläget sjunkit 
till 14 296 personer. Främst tycks befolkningen ha minskat i kommunens 
glesbygdsområden.172 Att säga något om hur den återstående faktorn – ekonomi – 
förändrats över tid är givetvis vanskligt om man saknar tillgång till konkreta upp-
gifter. Utifrån det teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna uppsats har 
hävdats att den offentliga sektorn sedan 1980-talet genomgått omfattande föränd-
ringar med avseende på såväl ekonomi som ideologi, vilka kommit att präglas av 

                                                 
169 Informant C; Informant D; Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 5 ff; Hansson, 2005, s. 11, 22, 
35 ff. 
170 Hansson, 2005, s. 39 f; Informant D; LärCentrum i Jämtlands läns webbplats > Krokom > Bibliotek. 
171 Informant B; Informant C; Informant D; Informant E; Informant F; Informant G.  
172 Lofterud, Curt, 1997, Krokom-Hissmofors-Dvärsätt. s. 38; Krokoms kommuns webbplats > Om 
kommunen > Krokom i siffror > Folkmängd. 
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ett marknadsekonomiskt tänkande. Ristarp och Andersson beskriver 1980-talet 
som ”en tid av ekonomisk osäkerhet, med devalveringar och finansiella kriser, 
som bland annat genererade upprepade sparbeting i kommuner och landsting”.173 
1990-talet beskrivs, vidare, som ”det decennium då rötter drogs upp och de vindar 
som oftast blåste var isande kalla”.174 Enligt författarna ersattes de tidigare gemen-
samma idealen och det politiska engagemanget under denna tid av splittring och 
tomrum, medan marknadstänkandet i än högre grad kom att prägla offentlig verk-
samhet. Det bibliotekspolitiska fältet dominerades, menar de, av sparkrav, 
nedläggningar och, inte minst, av idén om att driva bibliotek på entreprenad. Från 
att tidigare ha stått i centrum i den expanderande samhällsutvecklingen har 
biblioteken också, som Nilsson påpekar, tenderat att förskjutas nedåt i den 
kommunala hierarkin, vilket försvårat kontakten med politiker. Denna utveckling 
uppmärksammas även av Ristarp och Andersson.175  

I syfte att redogöra för hur förändringarna inom den offentliga sektorn 
påverkat förutsättningarna för och utformningen av Krokoms kommuns 
biblioteksverksamhet hade det sannolikt varit gynnsamt att studera lokalhistoriska 
dokument som beskriver utvecklingsförloppet i kommunen. Då detta inte har varit 
möjligt har jag, i den följande beskrivningen, fått förlita mig på min förståelse av 
de muntliga uppgifter som getts av informanterna, samt på vad som kunnat 
uttolkas i de kommunala dokument som jag haft tillgång till. 

Krokoms kommun är, som sagt, ett resultat av sammanslagningar av ett antal 
mindre kommuner i samband med det stegvisa genomförandet av kommun-
indelningsreformerna mellan 1952–1974. Syftet med den första reformen från 
1952 var att skapa större kommuner med bättre förutsättningar för offentlig ser-
vice, medan man med 1962 års reform ville forma kommunblock av närliggande 
kommuner som på sikt skulle uppgå i en storkommun centrerad kring en central-
ort.176 Även om orten Krokom således 1974 tog över rollen som centralort i den 
nya storkommunen Krokom, tycks vissa av orterna i de tidigare kommunerna 
länge ha behållit funktionen som centrum med avseende på bland annat service 
till omgivande bygder. Detta gäller inte minst Föllinge och Änge, som utgör 
centrum i de ytmässigt mycket stora bygderna Föllinge respektive Offerdal.177 
Trots att bibliotekets filialer på dessa orter fortfarande utgör kommunala 
servicekontor, var serviceutbudet förut mer omfattande. I Föllinge förefaller det 
exempelvis som om filialen tidigare utgjorde en renodlad biblioteksenhet, 
samtidigt som det på orten också fanns ett separat lokalt kommunalkontor. I 

                                                 
173 Ristarp & Andersson, 2001, s. 195. 
174 Ristarp & Andersson, 2001, s. 203. 
175 Ristarp & Andersson, 2001, s. 203 ff; Nilsson, 2003, s. 172 f. 
176 Rehnman, 1981, s. 1; Rojšek, 1999, s. 26; Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: 
kommunindelningsreform [2008-08-07]. 
177 Se BILAGA 2, karta kommunerna Föllinge, Offerdal, Alsen och Rödön innan sammanslagningen 1974. 
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början av 1990-talet ledde nedskärningar till att kommunalkontoret ersattes av ett 
servicekontor som skulle samla en rad kommunala funktioner och verksamheter, 
inklusive bibliotek. I byggnaden inrymdes också andra serviceinstanser som polis, 
försäkringskassa och apotek. Denna reducering har i sin tur följts av ytterligare 
nedskärningar, så att servicekontoret idag endast har två anställda på 1,25 tjänst, 
med uppgift att sköta bland annat biblioteksverksamhet, turist- och 
konsumentinformation samt allmän kommunal service. Här återfinns också 
fortfarande kommunens överförmyndarnämnd samt apotek, medan övriga 
verksamheter dragits in. På samma vis tycks serviceutbudet i Änge över tid ha 
reducerats. I en kommunal utredning av möjligheterna för samverkan mellan post 
och bibliotek från 1986 konstateras att serviceutbudet på orten är avsevärt större 
än vad dess storlek och befolkningsantal på 350 personer kräver, då Änge utgör 
kommundelscentrum för Offerdalsbygden. Av en skiss över dåvarande 
serviceutbud framgår att man i Änge vid denna tidpunkt hade tillgång till 
kommunalt lokalkontor med ingenjörer, socialsekreterare, produktionsrådgivare 
och kanslist; hälsocentral med läkare och distriktsvård; biblioteksfilial som var 
integrerad med låg-, mellan- och högstadieskola; bank, försäkringskassa, post, 
café samt två mataffärer och en bensinstation. Detta kan jämföras med dagens 
utbud som, förutom servicekontoret, inkluderar mataffär, bank, pizzeria, 
Granngården, skola med klasser från förskola till årskurs nio, två dagis, 
hälsocentral samt badhus och gymnastiksal. Befolkningen i Änge uppgick i juni 
2008 till 387 personer.178  

I utredningen från 1986 konstateras ett centrumhus vara planerat i Änge, med 
byggstart 1987, vilket skulle inkludera post, bibliotek, bank och bostäder, samt 
eventuellt turistinformation. Rapporten ger också generellt uttryck för en vilja att i 
ökad grad samordna olika serviceformer.179 Utredningen förefaller således vara ett 
steg på vägen mot det som i dagsläget utgör Änge servicekontor, där en person 
med 0,75 tjänst sköter all verksamhet. Denna samordning och reducering av 
offentlig verksamhet i kommunen tycks överensstämma med den brytpunkt i den 
positiva utvecklingen som Nilsson, Schreiber och Hansson förlägger till 1980-
talets slut.180 Även om servicenivån vid servicekontoren därmed sänkts, på så vis 
att man inte längre har specialiserad personal inom olika områden, så konstateras 
befolkningens servicebehov vara oförändrat.181  

Som påpekats i litteraturen innebar kommunsammanslagningarna bland annat 
bättre ekonomiska förutsättningar för biblioteksservice i många av landets 
                                                 
178 Informant A; Informant B; Informant F; Samverkan i Änge mellan post och bibliotek. Turism, samfärdsel, 
social service, apotek, 1986, s.4; Krokoms kommuns webbplats > Om kommunen > Krokom i siffror > 
Folkmängd. 
179 Samverkan i Änge mellan post och bibliotek. Turism, samfärdsel, social service, apotek, 1986, s. 5, 8, 13, 
17 ff.  
180 Nilsson, 2003, s. 172 ff, 261 ff; Schreiber, 2006, s. 30; Hansson, 2005, s. 28 f. 
181 Informant B; Informant F. 
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kommuner, samtidigt som det geografiska område som skulle betjänas vidgades. 
Enligt Rojšek medförde detta en ökning av antalet biblioteksfilialer och utlånings-
stationer, även om antalet efter hand kom att minska till följd av bokbussens 
utbredning. Samtidigt ökade filialernas sammanlagda veckoöppettid. Den positiva 
utvecklingskurvan vände emellertid, som Rojšek i linje med Nilsson, Schreiber 
och Hansson konstaterar, i samband med 1990-talets ekonomiska kris. Såväl 
bibliotekens sammanlagda veckoöppettid som bokbussverksamhetens omfattning 
har sedan 1993 reducerats.182  

När Rehnman 1981 studerade förutsättningarna för uppsökande verksamhet i 
Krokoms kommun fanns – förutom huvudbiblioteket –filialer i Föllinge, Nälden 
och Änge, samt fjorton utlåningsstationer; ett antal som i dagsläget alltså reduce-
rats till fem filialer. Nedläggningen av utlåningsstationer tycks främst ha skett 
under 1990-talet, även om de sista, i Alsen och Trångsviken, lades ned för 3–5 år 
sedan. Samtidigt hade man vid tiden för Rehnmans studie ännu inte införskaffat 
bokbuss. Det är således sannolikt att denna idag antas kompensera för de 
utlåningsstationer som tidigare fanns utspridda i kommunen. Indragningar har, 
enligt informanterna, även skett med avseende på personalens tjänster, vilket 
tycks ha fått konsekvenser för öppettider och utformningen av verksamheten vid 
vissa biblioteksenheter. Bokbussverksamheten i kommunen förefaller emellertid 
inte ha genomgått några större förändringar, med undantag för att turlistan då och 
då lagts om beroende på hur efterfrågan i olika byar sett ut, samt att bokbuss-
bibliotekariens tjänst över tid beskurits.183  

Även organisatoriskt har kommunen förändrats. Av Krokoms centralarkivs 
förteckning över de tidigare kommunernas handlingar kan utläsas att biblioteken i 
många kommunala organisationer utgjorde egna enheter som inte ingick i någon 
nämnd. En renodlad kulturnämnd tycks endast ha funnits i Rödöns kommun, i 
vilken orten Krokom då ingick, mellan åren 1970–1973, samt i Krokoms kommun 
1974–2000, då den senaste omorganisationen genomfördes.184 Biblioteket har 
således gått från att på många håll vara en egen enhet i de små kommunernas 
organisation, via kulturnämnden i Krokoms kommun, till att slutligen inordnas 
under barn- och utbildningsnämnden. Utvecklingen verkar stämma med Nilssons 
beskrivning av hur folkbiblioteken förskjutits nedåt i den kommunala hierarkin, 
med påföljden att avståndet till politiker växt och att dessas kunskap om kultur- 
och biblioteksverksamhet minskat.185 Som konstaterats tidigare är biblioteket inte 
särskilt synligt i kommunala dokument och intresset från politikerna tycks 

                                                 
182 Rojšek, 1999, s. 26 f, 39; Gällande kommunreformernas konsekvenser för folkbiblioteken, se även 
Ottervik & Möhlenbrock, 1964, s. 80, 85; Lysebäck & Norrström, 2000, s. 28, 49 f, 70 f; Ridbäck & Ekstedt, 
1985, s. 10 ff. 
183 Rehnman, 1981, s. 7 f; Informant C; Informant D; Informant E; Informant G; Informant H. 
184 Förteckning över Krokoms centralarkivs innehåll, passim; Informant D. 
185 Nilsson, 2003, s. 173, 257. 
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generellt ha varit relativt svagt. En indikation på politikernas bristande förståelse 
för biblioteksverksamheten kunde vara det låga medieanslaget, även om detta på 
senare tid höjts. Enligt Svensk Biblioteksförening har Krokoms kommunbibliotek 
också under flera år haft den lägsta totala driftskostnaden per invånare i Jämtlands 
län. Relationen till politikerna noteras av en informant på senare tid dock ha 
förbättrats, bland annat tack vare arbetet med biblioteksplanen.186  

Tillkomsten av biblioteksplaner beskrivs hos Nilsson närmast som en konse-
kvens av den strängare ekonomiska verkligheten i landets kommuner, som ställer 
större krav på biblioteken att motivera sin existens i konkurrens med övriga 
offentliga verksamheter.187 I Krokoms biblioteksplan förs som sagt också en tydlig 
argumentation för behovet av ökade anslag. Man tycks således inte vara nöjd med 
den höjning av medieanslaget från 33 till 43 kronor per kommuninvånare och år 
som politikerna under 2007 genomförde. I intervjuerna betonas snarare det faktum 
att man ligger så långt under länsgenomsnittet på 57 kronor. Framförallt menar 
man att anslagsnivån inneburit att man inte kan tillhandahålla litteratur i den 
utsträckning som låntagarna förväntar sig, att väntetiderna på populära böcker blir 
långa, samt att man får begränsa sig gällande smal litteratur.188 

Enligt Lysebäck och Norrström medförde tillkomsten av ett statligt bidrag för 
bokbussverksamhet på 1970-talet en påtaglig ökning av antalet bokbussar; en 
utveckling som också bekräftas i Rojšeks studie. Rojšek konstaterar vidare att 
många av dagens bokbussar börjar bli gamla och att många av hennes respon-
denter uttrycker en oro inför vad som ska ske om bussen går sönder, då det ofta 
inte finns ekonomiska marginaler för reparation eller nyinvestering.189 I Krokom 
tycks man ha haft ett tankeväckande exempel i grannkommunen Strömsund, vars 
bokbuss för ett antal år sedan drabbades av mögelskador, vilket ledde till att den 
ersattes av en bokbil som endast kör ut förbeställt material. Vid Krokoms biblio-
tek har man därför försökt argumentera för att medel ska börja avsättas för en 
framtida bokbussinvestering; inte minst eftersom slitaget på bussen konstateras 
vara relativt stort då många av de vägar som trafikeras är grusvägar. Denna 
begäran nämns emellertid inte i biblioteksplanen och tycks inte heller ha fått 
gehör hos politiker. Att som i Strömsund ersätta bokbussen med en bokbil vid 
besparing eller hot om nedläggning har, som Rojšeks studie visar, också blivit en 
allt vanligare lösning i landets kommuner. Hon ser också en tendens till ökade 
indragningar i personalens tjänster, vilket lett till alltfler enmansbetjänade bussar. 
Detta är, som sagt, något som även gäller för Krokom, där tjänsten som bokbuss-

                                                 
186 Informant C; Informant D; Informant E; Folkbiblioteken i Jämtlands län 2007 – regionala förutsättningar 
för kunskapssamhället, s. 17. 
187 Nilsson, 2003, s. 174. 
188 Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 5, 9; Informant B; Informant C; Informant D. 
189 Lysebäck & Norrström, 2000, s. 49 f; Rojšek, 1999, s. 40 f, 52, 62. 
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bibliotekarie stegvis tycks ha reducerats från heltid till dagens halvtidstjänst och 
där chauffören således får köra vissa turer på egen hand.190 

Samtidigt som man vid Krokoms bibliotek förefaller anse att de ekonomiska 
ramarna är snävt satta, och trots att man relativt nyligen har lagt ned två 
utlåningsstationer samt upplevt vissa indragningar i personalens tjänster, 
framhålls även att man på senare tid har varit förskonad från nedläggningar. 
Överhuvudtaget tycks man anse att man, med de medel som står till förfogande, 
gör så gott man kan för att ge kommuninvånarna tillgång till bibliotekets service; 
bland annat genom att samtliga enheter har kvällsöppet en gång i veckan.191 Denna 
uppfattning kunde tolkas som sammanhängande med den idémässiga förändring 
som noterats i litteraturen. Som framgår hos Ottervik och Möhlenbrock, samt i 
Schreibers och Hanssons beskrivningar av 1960- och 1970-talets 
biblioteksverksamhet, var målsättningen då att förmedla kultur och litteratur till så 
många människor som möjligt.192 Enligt Hansson har dylika verksamheter dock 
”inte varit politiskt korrekta att lyfta fram i diskussionen […] på många år”.193 Till 
skillnad från tidigare fokus på bibliotekets sociala uppgift och behovet av 
uppsökande verksamhet tycks ansvaret för att ta del av bibliotekets service nu 
snarare till stor del ha lagts över på låntagarna. I likhet med bland annat Svenne 
och Langeland betonar man vid kommunbiblioteket i Krokom låntagarnas 
förbättrade möjligheter att själva ta sig till biblioteket. Samhället har förändrats, 
menar man; människor är bilburna på ett annat sätt och har mer varierade 
arbetstider, vilket skulle innebära att det inte är självklart att ökad service på 
kvällstid skulle medföra att fler använder sig av bibliotekets tjänster.194 
Resonemanget tycks också indikera att man väljer att lyfta fram sådant som är 
positivt, i kontrast till bland annat Rehnman, Jönsson, Ridbäck och Ekstedt som i 
sina studier från 1980-talet snarare fokuserar på befintliga problem. Utifrån 
Ridbäck och Ekstedts perspektiv kunde det exempelvis synas problematiskt att 
bokbussens körschema bygger på långa intervaller om fyra veckor. Rojšek 
påpekar i sin tur att bokbussens största begränsning är att den främst är inriktad på 
bokutlåning, men endast i liten utsträckning kan fungera som en uppehållsplats. 
Hon ser det även som problematiskt att kommuninvånare som betjänas via 
bokbuss inte ständigt har tillgång till ett bibliotek, samt menar att det kan vara 
svårt att utforma en turlista med tider som passar alla. Svennes enkätundersökning 
visar också att majoriteten av de tillfrågade, såväl aktiva låntagare som icke-

                                                 
190 Intervju med bibliotekskonsulent vid Länsbiblioteket i Jämtlands län; Informant D; Informant E; 
Informant G; Rojšek, 1999, s. 51 f, 62 f. 
191 Informant B; Informant D; Informant E; Informant G; Informant H. 
192 Ottervik & Möhlenbrock, 1964, s. 89, 95 ff, 113 f; Schreiber, 2006, s. 19, 22 f, 28 f; Hansson, 2005, 
s. 23 f, 28 ff. 
193 Hansson, 2005, s. 32. 
194 Informant D; Informant E; Informant G; Svenne, 1995, s. 27; Langeland, 2002 (sidhänvisning kan ej ges 
då texten publicerats som ett HTML-dokument). 

 53



brukare, skulle föredra att bussen kördes på kvällstid.195 Det förhållningssätt som 
den intervjuade personalen ger uttryck för, för därmed snarast tankarna till 
Nilssons beskrivning av kulturpolitikens förändrade fokus. Där uppmärksamheten 
tidigare låg på befintliga problem, såsom ”de grupper som verkade ha hamnat vid 
sidan av välståndsutvecklingen framförallt i kulturellt hänseende”, skulle man 
idag vara ”mer intresserad av och uppmärksam på de positiva resultaten”.196 
Samtidigt bör betonas att informanterna givetvis kan tänka sig en mängd sätt att 
utvidga och förbättra verksamheten på, om man hade tillgång till mer resurser. 
Förhållningssättet kunde därför även ses som en anpassning till den ekonomiska 
verklighet som man har att utgå ifrån. Man är också mån om att lyfta fram den 
betydelse som biblioteket har för människor i kommunen. I likhet med vissa 
informanter i Rojšeks studie påpekar man att bokbussen i princip är den enda 
service som finns kvar för boende i glesbygd, som därför skulle bli oerhört 
besvikna om verksamheten lades ned.197 Till viss del tycks man också dela 
Svennes uppfattning att bokbussen för boende i glesbygd representerar inte bara 
biblioteket, utan den kommunala verksamheten i allmänhet.198 En informant 
menar exempelvis att många låntagare givit uttryck för åsikten att:  

                                                

De betalar skatt de också, och de får väldigt lite tillbaka, tycker de, i service från kommunen. 
De ser det så att bokbussen är en av de sista sakerna.199 

Att bevara bokbussverksamheten och de befintliga filialerna är också ett mål som 
skrivits in i biblioteksplanen, även om det där endast motiveras utifrån biblio-
tekets funktion som skolbibliotek. Ställd inför scenariot att nedskärningar skulle 
göras i bokbussverksamheten tycks det i första hand vara servicen till skolor och 
förskolor som man anser bör prioriteras, även om man tror att alla låntagare skulle 
bli mycket besvikna.200 I likhet med Svenne menar man att privata låntagare 
sannolikt skulle kunna lösa sin litteraturförsörjning på annat vis:201 

Folk är ju rörliga och de flesta har bil och åker och handlar när de inte ens har butiker i sina 
byar. Så nog tror jag att de skulle komma åt böcker.202  

Ja, för de som läser böcker de förser sig ju med böcker. Man ställer sig inte utan, det är klart 
att man fixar böcker. […] Men det är det sista de tar känns det som, i vissa byar är det så. Det 
är bara bokbussen kvar.203  

 
195 Ridbäck & Ekstedt, 1985, s. 12, 15; Rojšek, 1999, s. 19; Svenne, 1995, s. 21, 27. 
196 Nilsson, 2003, s. 252. 
197 Rojšek, 1999, s. 57; Informant A; Informant C; Informant D; Informant E; Informant G; Kompletterande 
frågor till bibliotekschef, Krokoms kommun. 
198 Svenne, 1995, s. 25. 
199 Informant E. 
200 Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 8; Informant C; Informant E; Informant G. 
201 Svenne, 1995, s. 24, 27, 33. 
202 Informant E. 
203 Informant G.  
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5.2.4 Bibliotekets funktion i lokalsamhället 
I syfte att försöka ge en bild av vilken betydelse och funktion som biblioteket har i 
sitt lokalsamhälle kan, som sagt, Anderssons och Skot-Hansens modell för det 
lokala bibliotekets profil vara användbar. I följande resonemang utgår jag från den 
beskrivning som Andersson och Skot-Hansen själva, samt andra författare som 
gjort bruk av modellen, givit för de olika profilerna, samtidigt som jag också 
försöker se hur de specifikt kan tolkas för Krokoms kommun. 

5.2.4.1 Kulturcenter 
Funktionen som kulturcenter kan på sätt och vis sägas vara grundläggande för 
folkbiblioteken, då deras verksamhet regleras via kulturpolitiken och då det är 
som kulturinstitution de traditionellt profilerat sig. Schreiber beskriver också folk-
bibliotekariers självbild på 1960-talet som präglad av en kulturförmedlaridentitet, 
medan Hansson ser en hårdnande kamp mellan kultur- respektive informations-
inriktade bibliotekarier till följd av 1980-talets begynnande datorisering.204 Enligt 
Thorn kan rollen som kulturcenter vara viktigare på landsbygden, eftersom biblio-
teket där ofta utgör den enda permanenta kulturinstitutionen. Hon menar också att 
den specifika kommunens organisation kan vara mer betydelsefull för bibliotekets 
verksamhetsinriktning än det faktum att det är beläget i stad eller på landsbygd. 
I de två fall som hon själv studerat ingår landsbygdsbiblioteket i nämnden för 
kultur och tjänster, där man ”som ensam kulturbärare” får ”dra hela lasset”, 
medan stadsbiblioteket inom sin kultur- och fritidsnämnd antas kunna dela denna 
börda med andra aktörer.205 Enligt Cederberg har profileringen som kulturcenter 
generellt minskat i betydelse på senare tid i jämförelse med funktionerna som 
informations- och kunskapscenter, även om kulturprofilen fortfarande skulle vara 
den starkaste för bibliotek i de minsta kommunerna. Detta noteras också gälla för 
biblioteket i den minsta kommunen i Andersson och Skot-Hansens studie, och 
kunde således tolkas i linje med Thorns resonemang om biblioteket som enda 
kulturinstitution.206 

Även i Krokoms kommun lyfts rollen som kulturbärare generellt fram som 
den primära; något som framförallt tycks bero på att man identifierar sig med sin 
litteraturförsörjande roll. När det gäller kulturella arrangemang förefaller det 
främst vara på huvudbiblioteket som tid, resurser och utrymme finns, även om 
man också här upplever att man har begränsade möjligheter gällande dylikt. Inte 
minst menar man sig lida av utrymmesbrist. I den mån man kan tar man ändå 
emot mindre utställningar samt anordnar speciella arrangemang, exempelvis på 
Världsbokdagen. Föregående år organiserades bland annat en minibokmässa med 

                                                 
204 Schreiber, 2006, s. 22; Hansson, 2005, s. 30. 
205 Thorn, 2007, s. 11, 45 f, 48 f. Citatet från s. 49.  
206 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 70; Cederberg, 2006, s. 62 f. 
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lokala författare och förlag. Sedan flera år tillbaka hålls också regelbundet ett 
slags lunchunderhållning eller kulturmöten kallat Halv ett på biblioteket. 
Programmet, som hålls varje onsdag under terminstid, beskrivs som mycket 
varierat och uppskattat och har bland annat inkluderat underhållning med den 
kommunala musikskolan samt besök av författare och professionella musiker. 
Arrangemanget görs i samarbete med kommunens kulturskola och 
kultursamordnare, samt med Studieförbundet Vuxenskolan. Med avseende på 
kulturfunktionen lyfter man på huvudbiblioteket också fram det läsfrämjande 
arbetet. Förutom de barngrupper som man tar emot på biblioteket har man 
exempelvis ett samarbete med barnavårdscentralerna för att nå ut till blivande 
föräldrar.207  

Även på filialerna betonar man bibliotekets kulturella funktion, samtidigt som 
man menar att man själva, på grund av begränsade resurser, har svårt att bidra 
med annat än tillhandahållandet av litteratur. På en filial uppger man sig dock ha 
försäljning av lokalt hantverk samt har under året anordnat två musikkvällar. En 
informant menar att möjligheterna att anordna kulturella arrangemang minskat 
under de senaste åren, då indragningar i personalens tjänster gjort att man fått 
välja bort ”det lilla extra”. I likhet med huvudbiblioteket tycks i vissa fall även 
själva lokalen utgöra en begränsande faktor för möjligheten att anordna kulturella 
arrangemang. Begränsade personalresurser uppges också göra att man har svårt att 
ta emot skolelever för bokprat. Dylik läsfrämjande verksamhet torde för övrigt 
vara bestämd av i vilken utsträckning man samarbetar med skolorna på orten; 
något som förefaller skilja sig åt mellan filialerna.208  

På bokbussen beskriver man kulturfunktionen som den näst viktigaste 
funktionen; även här i den bemärkelsen att man, via den litteratur man lånar ut, 
bidrar till att sprida kultur. Man tycks inte ha några speciella arrangemang i 
bussen och inte heller någon läsfrämjande verksamhet i samarbete med de 
förskolor och skolor som man besöker. Däremot har bokbussbibliotekarien en 
gång i månaden gett lästips i programmet Boklådan i den lokala radiokanalen 
Radio Krokom.209  

Som konstaterats ovan finns inte längre någon renodlad kulturnämnd i kom-
munen. Inom barn- och utbildningsnämnden samlas istället alla de aktörer inom 
kulturområdet som biblioteket samarbetar med, såsom kulturskolan, kultur-
samordnaren och barnkultursamordnaren. Till skillnad från landsbygdsbiblioteket 
i Thorns studie förefaller det således inte som om man i Krokom upplever sig som 
den enda kulturbäraren i den kommunala organisationen, även om man i princip 
är den enda kulturinstitutionen på orten. Ett visst intresse av att i större 
utsträckning kunna dela på det kulturfrämjande arbetet kunde intolkas i den 
                                                 
207 Informant B; Informant C; Informant D; Informant E; Informant F; Informant G; Informant H.  
208 Informant A; Informant B; Informant F; Informant H. 
209 Informant E; Informant G. 
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önskan om ett gemensamt kulturhus som en informant nämner på frågan om hur 
man skulle vilja förändra verksamheten. Framförallt tycks detta emellertid handla 
om att man ser det som ett sätt att förbättra verksamheten och utnyttja resurserna 
maximalt, genom att samtliga aktörer samlas och samordnas.210 

Samtidigt som bibliotekets kulturbärande uppgift alltså betonas i intervjuerna, 
så är denna inte särskilt framträdande i de kommunala dokument som diskuterats. 
I biblioteksplanen kan den främst skönjas i betonandet av bibliotekets betydelse 
för främjandet av barns och ungdomars intresse för läsning och litteratur, samt i 
redovisningen av den faktiska verksamhet som bedrivits. Däremot är begreppet 
kultur i sig inte något som kommer till användning, vare sig i motiverandet av 
bibliotekets samhälleliga betydelse eller i argumentationen för ökade anslag.211  

På Krokoms kommuns webbplats uppges att kommuninvånarna ska erbjudas 
ett brett kulturutbud som ska vara förankrat i bygdens traditioner och historia.212 
Till bibliotekets kulturella funktion och profil kan också räknas just bevarandet av 
kulturarvet och främjandet av kulturell mångfald. Befolkningen i Krokoms kom-
mun får sannolikt, i jämförelse med landet i övrigt, betraktas som relativt homo-
gen. 2007 var endast 5 procent av kommuninvånarna födda utomlands.213 På 
grund av den begränsade efterfrågan köper man vid Krokoms kommunbibliotek 
inte in litteratur på andra språk än svenska och engelska. Istället lånar man in 
bokdepositioner från Internationella biblioteket i Stockholm, med litteratur på de 
språk som för tillfället efterfrågas. I synnerhet tycks detta vara aktuellt vid 
huvudbiblioteket i Krokom och vid filialen i Nälden, då det är i dessa orter som 
kommunen placerat de flyktinggrupper som man mottagit.214 I den mån som dessa 
grupper känner till biblioteket och den service som där erbjuds, finns således 
relativt goda förutsättningar för litteraturförsörjning på det egna modersmålet; 
vilket kan ses som ett sätt för biblioteket att främja kulturell mångfald. Med tanke 
på att det i kommunen finns två samebyar kunde det dock uppfattas som mer 
anmärkningsvärt att biblioteket inte tillhandahåller någon litteratur alls på 
samiska.215 Rikard Jennische, som i en uppsats vid Institutionen för ABM, 
Uppsala universitet, diskuterar folkbibliotekens ansvar gentemot nationella 
minoritetsgrupper, menar att de viktigaste åtgärderna för främjandet av 
minoriteters språk och kultur förvisso ligger utanför bibliotekens ramar. Inte desto 
mindre konstateras folkbiblioteken ha en viktig uppgift med avseende på 
upplysning samt tillhandahållande av språkverktyg som grammatikor, lexikon, 
uppslagsverk och skönlitteratur på det aktuella språket. Inte minst anser Jennische 

                                                 
210 Informant D.  
211 Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, passim.  
212 Krokoms kommuns webbplats > Kultur Idrott Fritid > Kultur.  
213 Krokom Kommunfakta 2008, s. 1. 
214 Krokoms kommun Årsredovisning 2007, s. 26; Informant B; Informant C; Informant D; Informant H. 
215 Informant A; Informant B; Informant D. 
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att bibliotekets bestånd bör inkludera böcker och andra media som kan tilltala 
barn och ungdomar, eftersom en förutsättning för språkens fortlevnad är att de 
förs vidare till yngre generationer. Biblioteken bör, i hans mening, också 
tillhandahålla litteratur på svenska som på olika vis behandlar 
minoritetsgrupperna.216 Det sistnämnda är en uppgift som man vid Krokoms 
kommunbibliotek tagit fasta på. Såväl vid huvudbibliotek som vid filialer köper 
man in all relevant litteratur som publiceras på svenska om samer och samisk 
kultur. Detta material används i stor utsträckning av skolelever samt lånas frek-
vent ut till bibliotekets samiska låntagare. Man prenumererar även på den samiska 
tidskriften Samefolket. Däremot köper man som sagt inte in någon litteratur på 
samiska. Möjliga anledningar till detta uppges bland annat vara att det knappt 
publiceras någon litteratur på samiska och att efterfrågan saknas.217 Bristen på 
publicerad litteratur bekräftas av Jennische som konstaterar att det i dagsläget inte 
finns något förlag i Sverige som ger ut böcker på samiska. Litteraturproduktionen 
påpekas också försvåras av det faktum att samiskan består av flera dialekter som 
inte självklart förstås av samtliga talare.218 Krokoms kommun ligger i sydsamiskt 
område, vilket sträcker sig över Västerbotten, Jämtland, delar av Härjedalen och 
Dalarna samt områden i Norge. Enligt Samiskt Informationscentrum inrymmer 
den sydsamiska dialekten i sig tre varieteter och talas av cirka 500 personer i 
Sverige.219 I sammanhanget bör dock nämnas att länsbiblioteket i Östersund del-
tagit i ett treårigt samarbetsprojekt kring sydsamisk kultur och litteratur som bland 
annat inneburit att en norsk bokbuss trafikerat sydsamiskt område i Jämtlands län, 
främst i Härjedalens kommun. Planer förefaller också finnas på ett nytt, liknande 
projekt, inom ramarna för vilket man i Krokom ska ha fått förfrågan om att delta 
med sin bokbuss.220 

5.2.4.2 Socialt center 
Folkbibliotekets sociala funktion tycks ha varit som starkast på 1970- och 1980-
talet. Många bibliotekarier baserade då sin yrkesroll på en socialarbetaridentitet 
och den uppsökande verksamheten blev ett av folkbibliotekens mest prioriterade 
områden. Att utöka låntagarkretsen genom att nå ut till människor som själva inte 
kunde eller hade för vana att besöka bibliotek förefaller ha varit den primära 
målsättningen; något som bland annat Rehnmans studie vittnar om.221 Enligt 
Andersson och Skot-Hansen har bibliotekets sociala roll på senare tid i princip 
glömts bort eller åtminstone begränsats till ”en kaffeautomat og et hyggehjørne til 
                                                 
216 Jennische, Rikard, 2004, De nationella minoriteterna och folkbiblioteken. Folkbibliotekens hantering av 
nationella minoritetsfrågor i ljuset av Sveriges officiella minoritetspolitik, s. 58 ff. 
217 Informant A; Informant B; Informant D; Informant E. 
218 Jennische, 2004, s. 28 f. 
219 Samiskt Informationscentrums webbplats > Språk > De samiska dialekterna > Sydsamiska. 
220 Intervju med bibliotekskonsulent vid Länsbiblioteket i Jämtlands län; Informant D. 
221 Schreiber, 2006, s. 28; Hansson, 2005, s. 23 f; Rehnman, 1981, passim. 
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at læse avis”.222 Hansson menar att den sociala funktionen förändrats på så vis att 
det nu handlar mindre om uppsökande verksamhet och mer om att på plats i 
biblioteket, utifrån låntagarnas önskemål, utveckla verksamhet som människor har 
användning för i sin vardag. Cederberg finner i sin tur den sociala profilens 
betydelse vara svårtolkad, då de flesta av hennes respondenter beskriver den 
sociala funktionen som viktigare än den kulturella, samtidigt som man inte tycks 
lägga några särskilda resurser på social verksamhet. Hos Thorn däremot betonas 
landsbygdsbibliotekets sociala funktion som, i likhet med rollen som kulturcenter, 
relateras till avsaknaden av andra aktörer på området.223 
Vid Krokoms kommunbibliotek beskrivs den sociala funktionen som lika viktig 
som den kulturförmedlande. För huvudbibliotekets del förefaller det främst vara 
rollen som social mötesplats som avses. Man betonar bibliotekets betydelse som 
en av de få kvarvarande kravlösa och kostnadsfria offentliga platserna i samhället; 
något som man ser som värdefullt för många av de daglediga människor som finns 
på orten, såsom pensionärer, arbetslösa och sjukskrivna. Vissa låntagare kommer, 
som man påpekar, till biblioteket varje dag; ofta bara för att få komma ut i 
offentligheten lite, få se och prata med andra människor eller bara få sitta ned i 
lugn och ro och bläddra i en tidning. Även för många av kommunens invandrare 
tror man att biblioteket har en viktig social funktion, eftersom de via bibliotekets 
Internetuppkopplade datorer kan hålla kontakt med familj och vänner. Biblioteket 
antas för denna grupp också kunna fungera som en viktig mötesplats och som ett 
sätt att lära känna Sverige. Från huvudbibliotekets sida tycks man ha uppmuntrat 
de sociala besöken genom att möjliggöra för besökare att dricka en kopp kaffe 
eller te. Denna service tillkom efter önskemål i en enkätundersökning som relativt 
nyligen gjordes bland bibliotekets låntagare.224  

Även på filialerna tillskrivs biblioteket en viktig social funktion, om också på 
olika sätt. På en filial menar man sig exempelvis, just på grund av bibliotekets 
betydelse som social mötesplats, ha anpassat sina öppettider efter invånarnas var-
dag, så att de ska stämma med barnens fritidsaktiviteter och affärens öppettider, 
samt passa dem som har lång resväg till och från arbetet. Här har man således 
kvällsöppet till kl. 20.00 en gång i veckan; ett tillfälle som sägs utnyttjas av 
många, inte minst av barnfamiljer, och som ibland kombineras med fika och 
särskilda aktiviteter för barn och ungdomar i samma byggnad. På en av de filialer 
som utgör servicekontor konstateras de spontana biblioteksbesöken ha varit fler 
på den tid när den kommunala verksamheten var mer omfattande, eftersom fler 
människor då var i rörelse. Även om det händer att personer kommer in för att för-
driva en stunds väntan eller för att läsa tidningen, tycks dylika sociala besök inte 
ske i någon större utsträckning. Snarare menar man att de flesta har ett konkret 
                                                 
222 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 14. 
223 Hansson, 2005, s. 32 ff; Cederberg, 2006, s. 59; Thorn, 2007, s. 48. 
224 Informant A; Informant C; Informant D; Informant E; Informant G; Informant H. 
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syfte med sitt besök. Samtidigt betonar man på samma filial vikten av att kunna 
ge äldre låntagare personlig service, hellre än att kräva att samtliga ska sköta sina 
biblioteksärenden via Internet. För de äldres del kunde filialen således antas ha en 
viktig social funktion. På servicekontoren har man också konsumentupplysning, 
vilket enligt Cederberg kan ses som en social verksamhet. Filialernas sociala 
betydelse kunde möjligen även skönjas i det faktum att man på flera håll uppger 
sig försöka undvika att hålla stängt, inte minst på de orter där öppettiderna är 
begränsade eller där folk färdas långt för att komma till filialen.225 
I sin studie av bokbussverksamheten i landet påpekar Helena Rojšek att 
bokbussen sociala värde inte kan överskattas, i synnerhet i glesbygdsområden och 
för äldre låntagare.226 Hon skriver vidare:  

Många äldre kommer gärna till bokbussen för att ”prata bort” en stund och träffar också där 
sina grannar och bekanta. Bokbussbesöket blir en stund av social samvaro, ytterligare en 
månad har gått. För en del kan det vara nästan den enda kontakten med omvärlden och 
bokbusspersonalen går ofta in till de äldre som inte själva kan ta sig ut till bussen.227  

Beskrivningen tycks stämma väl överens med den bild av bokbussens sociala 
funktion som ges av personalen vid Krokoms kommunbibliotek. Kort sagt före-
faller bokbussen i första hand ses som en social inrättning, vars värde inte minst 
härrör från att den i princip är den enda service som finns kvar i glesbygd.228 I 
linje med Rojšeks undersökning betonar man också den personliga service som 
bokbussen ger sina låntagare: 

                                                

Kommer inte den låntagaren så kanske man till och med slår en signal och hör om det har 
hänt någonting: Har du brutit benet eller varför kommer du inte till bussen? Eller de ringer i 
förväg och talar om: Jag ska bort den där da’n, men häng en kasse med böcker på min 
dörr.229  

Den personliga servicen begränsar sig inte enbart till bokbussen, utan konstateras 
gälla för samtliga biblioteksenheter i kommunen, då man överallt verkar i små 
orter. I social bemärkelse kan kommunbiblioteket i Krokom således sägas ha en 
särskild betydelse genom den nära relation man har till sina låntagare. Man 
känner de flesta vid namn och vet exempelvis vilka som tillhör samma familj. 
Detta innebär som sagt att man kan ge mer personlig service, bland annat på så vis 
att man vid inköp kan ha specifika låntagare i åtanke. Den personliga kontakten 
med låntagarna och det faktum att man har tystnadsplikt kan vidare också 
innebära att man blir en viktig samtalspartner för människor som på olika vis har 
det svårt. En informant säger sig ha märkt att många kommer till biblioteket vid 

 
225 Informant A; Informant B; Informant F; Informant H; Cederberg, 2006, s. 25. 
226 Rojšek, 1999, s. 56 f. 
227 Rojšek, 1999, s. 57. 
228 Informant C; Informant D; Informant E; Informant G. 
229 Informant D; Jämför Rojšek, 1999, s. 45, 57. 
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sjukdom; till viss del i informationssyfte men också för att få någon att prata 
med.230 

I samtliga tre studier som här presenterats vilka på 1980-talet gjordes i 
Jämtlands län med avseende på biblioteksservice i glesbygd, betonas behovet av 
uppsökande verksamhet. Rehnman konstaterar exempelvis att en stor del av kom-
muninvånarna har ytterst begränsade möjligheter att använda sig av biblioteket; i 
synnerhet äldre, rörelsehindrade och synskadade, samt de som bor långt ifrån de 
fasta biblioteksenheterna. Vid tiden för studien pågick uppsökande verksamhet i 
form av bokdepositioner på daghem, förskolor, skolor och på ålderdomshem. 
I begränsad utsträckning tillhandahöll man även Boken kommer till ett tjugotal 
handikappade i kommunen, samt en taltidning som utgick till 450 abonnenter. 
Talböcker kunde dock endast lånas från länsbiblioteket i Östersund. I syfte att för-
bättra verksamheten fanns också planer på ett samarbetsprojekt mellan biblioteks-
personal och hemsamariter, samt på bokutlåning i affär och på arbetsplatser.231 
I dagsläget kan konstateras att den, vid tiden för Rehnmans studie, planerade men 
ännu ej införskaffade bokbussen i princip tycks ha ersatt all annan uppsökande 
verksamhet i kommunen, liksom även diskussionen om densamma. Fortfarande 
har man förvisso ett antal bokdepositioner ute, skickar talböcker per post till vissa 
talbokslåntagare, samt tillhandahåller hjälpmedel för barn med funktionshinder 
för att dessa ska kunna tillgodogöra sig litteratur. Varken bibliotekets sociala 
funktion eller behovet av uppsökande verksamhet nämns emellertid i 
biblioteksplanen. För bokbussens del konstateras endast att denna även 
fortsättningsvis bör fungera som skolbibliotek för byskolorna.232 Avsaknaden av 
en diskussion om värdet av uppsökande verksamhet kunde till viss del tolkas i 
linje med den ambitionsförändring som tidigare noterats, där ansvaret för att 
använda sig av biblioteket läggs över på låntagarna och där man hellre fokuserar 
på sådant som är positivt än på problem. I biblioteksplanen framhålls förvisso att 
man vill tillsätta en fokusgrupp bestående av låntagare och bibliotekspersonal, för 
att på så vis få tillgång till låntagarnas åsikter om hur verksamheten bör utformas. 
Detta initiativ tycks vara i linje såväl med Hanssons beskrivning av skillnaden 
mellan dagens och 1970-talets sociala verksamhet, som med Schreibers 
efterfrågan på en ny dialog.233 

5.2.4.3 Kunskapscenter 
Genom övergången till kunskapssamhället och betoningen på det livslånga 
lärandet har rollen som kunskapscenter och kopplingen till den formella utbild-
ningssektorn blivit allt viktigare för folkbiblioteken, som tidigare i första hand 
                                                 
230 Informant A; Informant C; Informant D; Informant E; Informant G; Informant H. 
231 Rehnman, 1981, s. 5 f, 8 f, 11 f. Se även Jönsson, 1985, samt Ridbäck & Ekstedt, 1985. 
232 Informant C; Informant D; Informant E; Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 6, 8. 
233 Hansson, 2005, s. 35; Schreiber, 2006, s. 16, 42 ff.  
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profilerade sig som en folkbildningsinstitution. Cederbergs undersökning visar att 
kunskapsprofilen är den profil som av respondenterna beskrivs som starkast, då 
kunskapsverksamheter har fått ökad fokus och då biblioteken främst samarbetar 
med utbildningsinstitutioner. Enligt Hansson är rollen som kunskapscenter ofta 
särskilt framträdande bland bibliotek i glesbygd, där man har många låntagare 
som är distansstuderande. Han menar även att denna roll i ökad grad kommer till 
användning som ett argument i konkurrensen om kommunala resurser. Samtidigt 
har man på många håll sett de vuxenstuderande som en problematisk och alltför 
resurskrävande grupp; en åsikt som bland annat uttrycks vid det landsbygds-
bibliotek som Thorn studerat. Ett allt vanligare sätt att tilldela folkbiblioteken 
resurser är, enligt Hansson, att till dem förlägga så kallade lärcentra, som utgör ett 
slags servicecenter för vuxenstuderande. I många kommuner har folkbiblioteken 
också, med eller utan formellt uppdrag, kommit att axla rollen som skolbibliotek. 
Inte minst har bokbussens betydelse för skolor och förskolor i glesbygd betonats 
av ett flertal författare.234 

Som tidigare konstaterats är det ökade antalet vuxenstuderande något som 
påtagligt påverkat Krokoms kommunbiblioteks verksamhet. På huvudbiblioteket 
menar man att man numera har två ben att stå på: å ena sidan den fortsatt viktiga 
skönlitteraturen och å den andra kurslitteratur och informationssökning. Man 
säger sig satsa en hel del på service till studerande, främst med avseende på inköp 
och fjärrlån av kurslitteratur. I bibliotekslokalen finns även ett antal studieplatser. 
En informant tror, vidare, att man i egenskap av litet bibliotek kan erbjuda sina 
studenter bättre service än på större orter, eftersom antalet studerande som efter-
frågar samma litteratur är mindre. Samtidigt har man nyligen börjat ta ut en avgift 
om 20 kronor per bok för fjärrlån. Detta skulle främst vara föranlett av att man 
vill försöka begränsa slentrianmässiga och många gånger onödiga fjärrlån som 
görs för vanliga låntagares räkning. För de studerande menar man att fjärrlån 
ändå, avgiften till trots, utgör ett billigt sätt att förse sig med kurslitteratur. 
Initiativet att satsa på service till vuxenstuderande har, som man påpekar, kommit 
från biblioteket utifrån det behov som man sett hos låntagarna, snarare än från 
kommunen. I samband med etablerandet av ortens lärcentrum fick biblioteket 
förvisso del av det statsbidrag som kommunen erhöll, vilket användes till inköp av 
kurslitteratur. Utöver detta förefaller man emellertid inte ha tilldelats några extra 
kommunala resurser för service till studerande och det tycks inte heller ha skapats 
några formella kopplingar mellan bibliotek och lärcentrum. Däremot har dylik 
verksamhet betonats inom projektet BIN, varigenom man också fått projektpengar 
för att utveckla fjärrlån, kurslitteratur och inköp på efterfrågan.235  
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Även på filialerna upplever man en hel del efterfrågan på kurslitteratur. Här 
köper man dock i regel inte in sådan litteratur, utan tillhandahåller främst service 
via fjärrlån. Filialerna tycks också spela en viktig roll för skolorna. En av 
filialerna utgör, som sagt, ett integrerat folk- och skolbibliotek, men också på 
övriga orter uppger man sig i varierande grad samarbeta med skolorna. Enligt en 
informant har möjligheterna att bedriva sådan verksamhet begränsats i och med 
att man fått mindre personalresurser och minskade öppettider. Från att tidigare ha 
kunnat erbjuda bibliotekskunskap och bokprat för elever varje vecka, har man på 
den aktuella filialen idag endast bibliotekskunskap i mån av intresse.236  

Ridbäck och Ekstedt förespråkade på 1980-talet en integration mellan filialer 
och skolbibliotek, om skola fanns kvar på orten. Statistik från kulturrådet visar 
också på en ökande trend gällande detta, då hälften av landets folkbiblioteks-
filialer år 2007 var integrerade med skolbibliotek.237 Även vid Krokoms kommun-
bibliotek ser man integration som positiv, då man kunnat konstatera att det lett till 
ökade utlån. Samtidigt uttrycker vissa informanter en rädsla för att ett samgående 
med skolan skulle skrämma bort allmänheten från filialerna.238 

På bokbussen, där den sociala och kulturfrämjande funktionen betonas, menar 
man sig knappt kunna erbjuda någon service som skulle ha med rollen som 
kunskapscenter att göra. Samtidigt sägs bokbussen, i likhet med filialerna, ha en 
viktig funktion som skolbibliotek för kommunens byskolor; något som också 
framhålls i biblioteksplanen. Som tidigare påpekats förefaller det också främst 
vara betydelsen som skolbibliotek som utgör grunden för den bild av biblioteket 
som ges i planen och för den argumentation för ökade anslag som däri förs. 
Rollen som kunskapscenter kan således konstateras vara framträdande såväl i 
praktiken som i teorin. Samtidigt som service till vuxenstuderande i intervjuerna 
framstår som en viktig del av biblioteksverksamheten, som man därtill från 
politiskt håll endast i begränsad mån fått ekonomiskt stöd och direktiv för att 
sköta, så är denna uppgift påtagligt frånvarande i biblioteksplanen. Man 
konstaterar förvisso att efterfrågan på facklitteratur ökat, vilket lett till ökade 
utgifter för biblioteket. Vuxenstuderande som målgrupp nämns emellertid inte 
alls.239 

5.2.4.4 Informationscenter 
Rollen som informationscenter kan vara svår att skilja från kunskapsprofilen. 
Thorn konstaterar bland annat att biblioteket i egenskap av informationscenter kan 
fungera som ”instrumentell problemlösare och informationsorganiserare”, men 

                                                 
236 Informant A; Informant B; Informant D; Informant F; Informant H. 
237 Ridbäck & Ekstedt, 1985, s. 24 f; Folkbiblioteken 2007. Kulturen i siffror, 2008:3, s. 9. 
238 Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 7 f; Informant B; Informant D; Informant F. 
239 Informant A; Informant B; Informant C; Informant D; Informant E; Informant F; Informant G; 
Informant H; Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 5 ff. 
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även som ”folkupplysare”.240 Hansson menar i sin tur att informationsprofilen, 
utifrån sin instrumentella karaktär, har favoriserats av politiker och debattörer 
som betraktar biblioteksverksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv, medan 
bibliotekarier ofta varit skeptiska mot detta synsätt. Här skymtar också något av 
den konflikt mellan kultur- respektive informationsorienterade branschmänniskor 
som såväl Andersson och Skot-Hansen som Hansson lyfter fram. Det förefaller i 
denna diskussion som om man tolkar den kulturfrämjande uppgiften utifrån 
folkbibliotekets traditionella värden, medan informationsprofilen sammankopplas 
med ny teknologi och det nya marknadsanpassade tänkandet.241 Cederbergs 
enkätundersökning visar också att informationsinriktad verksamhet upplevs ha 
ökat mest bland de tillfrågade biblioteken och att informationsprofilen, näst efter 
kunskapsprofilen, beskrivs som mest påtaglig.242 I Thorns studie uppger 
landsbygdsbiblioteket att man, inom ramen för denna funktion, tillhandahåller 
information genom Internetbaserad frågetjänst och databaser, samt strävar efter att 
öka kommuninvånarnas informationskompetens. Planer sägs även finnas på 
upprättandet av ett informationscenter för företagare, för vilka man, vid studiens 
genomförande, redan höll kurser i informationssökning och Internetanvändning. 
Landsbygdsbibliotekets informationsprofil, med dess betoning på samarbetet med 
näringslivet, noteras också skilja sig från stadsbibliotekets, där man beskriver 
rollen som informationscenter som den primära, men snarare säger sig fokusera på 
tillgängliggörande av information och vanlig referenstjänst.243  

Vid huvudbiblioteket i Krokom beskrivs rollen som informationscenter som 
mindre viktig för verksamheten, även om man ser att den blivit mer framträdande 
på senare tid, i takt med informationsteknologins utveckling. De Internetuppkopp-
lade datorerna noteras förvisso användas frekvent, inte minst av barn, samtidigt 
som många andra av bibliotekets besökare inte själva kan hantera informations-
sökning via Internet. Vanliga referensfrågor är därför fortfarande en central del av 
arbetet. De databaser som biblioteket tillhandahåller sägs inte heller användas i 
någon större utsträckning. I biblioteksplanen konstateras ändå att folkbiblioteken 
”har en allt viktigare funktion som informationsförsörjare” i det kunskapssamhälle 
som främst drivs av utvecklingen av informationsteknologi.244 Man betonar här 
också vikten av att biblioteket utvecklas och förstärker sin kompetens inom IT-
området, bland annat med avseende på tillhandahållande av e-tjänster, samt för-
bättring av bibliotekets webbplats. Funktionen som informationscenter i just den 

                                                 
240 Thorn, 2007, s. 19. 
241 Hansson, 2005, s. 28 ff; Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 12 f. 
242 Cederberg, 2006, s. 58. 
243 Thorn, 2007, s. 45 ff. 
244 Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 5. 
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teknologiorienterade och instrumentella bemärkelse som nämnts ovan tycks 
därmed i hög grad användas som ett argument för ökade anslag till biblioteket.245  

I kontrast till detta förhållningssätt kan ställas den informationsprofil som 
flera av informanterna vid filialerna beskriver som central för verksamheten och 
som till viss del kunde sammankopplas med den funktion som kommunal 
administratör som Thorn menar att bibliotek kan ha.246 På de filialer som utgör 
kommunala servicekontor har man som formell uppgift att tillhandahålla bland 
annat kommunal information, blanketter och dylikt, samt samhälls- och turist-
information. På ett av servicekontoren gör man också ett lokalt informations- och 
annonsblad som skickas ut till hushållen en gång i kvartalet. Även på de två 
övriga filialer som här bidragit med sin syn på verksamheten upplever man att 
människor har ett stort förtroende för biblioteket när det gäller olika typer av 
vardagliga frågor och problem. I likhet med Svennes konstaterande att det mobila 
biblioteket för boende i glesbygd utgör en länk inte bara till huvudbiblioteket, 
utan till den kommunala verksamheten som helhet, tycks också filialerna generellt 
uppfattas som den närmaste kommunala representanten ute i byarna.247 En 
informant berättar exempelvis att det har hänt att människor ringt till biblioteket 
för att få hjälp vid strömavbrott. Även för invandrare ser man på filialerna att man 
fyller en viktig informationsfunktion, inte minst i egenskap av representant för 
kommunen:248  

Vi får ju representera den kommun de har kommit till. Även om inte vi har Arbetsförmedling 
eller liknande stämplat i pannan, så är vi ju en slags myndighet som det förväntas vissa saker 
av. Så att det är lite av det där som ligger i luften här vid disken, kan jag tänka mig.249 

Från filialernas sida tycks ambitionen också vara att försöka hjälpa till oavsett vad 
som efterfrågas; man löser det mesta:250 

Folk har ju som sagt ett tydligt servicebehov. De ringer hit och frågar om saker och ting. […] 
Och då ska man ha svaret. På ett eller annat vis så får de ju det. Även om inte specialiteten 
som de frågar efter finns här, så blir de hänvisade eller får ett nöjaktigt svar tills vidare. Det 
är en del av det hela.251 

Till skillnad från filialerna upplever man på bokbussen inte att man har någon 
större informationsfunktion. Rojšek noterar också i sin studie att intresset för 
kommunal och politisk information i det närmaste förefaller obefintligt bland 
landets bokbusslåntagare, liksom även efterfrågan på Internetuppkoppling i 

                                                 
245 Informant C; Informant D; Krokoms kommuns biblioteksplan 2008–2010, s. 8 f. 
246 Thorn, 2007, s. 19. 
247 Informant A; Informant B; Informant F; Informant H; Svenne, 1995, s. 25. 
248 Informant B; Informant F; Informant H. 
249 Informant F. 
250 Informant B; Informant F; Informant H. 
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bussen. Rojšek själv tycks önska att bokbussen kunde fungerar som ett 
medborgarkontor och ifrågasätter om låntagarna känner till vilka informations-
möjligheter de har via bussen.252 Samtidigt konstaterar hon att människor på 
landsbygden sannolikt är så vana vid nedläggningar och så tacksamma för den 
service som fortfarande finns kvar, ”att man oroar sig mer för om bussen kommer 
eller inte” än för vilket innehåll den medför.253 

                                                 
252 Rojšek, 1999, s. 63 f; Informant E; Informant G. 
253 Rojšek, 1999, s. 63. 
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6 Slutdiskussion  

Avsikten med den empiriska undersökningen har varit att försöka tolka hur den 
senare tidens samhällsutveckling – med avseende på informationsteknologisk 
utveckling, övergången till kunskapssamhället, samt en nedmontering av välfärds-
samhället som förändrat den offentliga sektorn såväl ekonomiskt som 
ideologiskt – har påverkat Krokoms kommunbibliotek. Syftet har vidare också 
varit att undersöka vilken funktion biblioteket kan sägas ha i sitt lokalsamhälle, 
utifrån den modell över det lokala bibliotekets profil som Andersson och Skot-
Hansen utarbetat. Över dessa frågeställningar har ett glesbygdsperspektiv lagts.  

I detta kapitel diskuteras och problematiseras de resultat och slutsatser som 
framkommit, samt det tillvägagångssätt som tillämpats. Avslutningsvis ges förslag 
på vidare forskning.   

6.1 Studiens resultat och slutsatser 
Till skillnad från Jessica Thorn, som i sin fallstudie konstaterar att andra faktorer 
än platsbundenheten till stad eller landsbygd kan vara avgörande för biblioteks-
verksamhetens utformning, utgår denna uppsats ifrån antagandet att man inte kan 
bortse från platsens betydelse.254 Krokoms kommun utbreder sig över ett 
vidsträckt område på 6 218 kvadratkilometer och har en befolkning på 14 296 
personer, vilket ger en befolkningstäthet på omkring 2,3 invånare per 
kvadratkilometer.255 Geografiskt präglas kommunen av fjäll- och skogsområden, 
stora avstånd och en bebyggelsestruktur som är tätare i de södra kommundelarna 
och glesare i norr och nordväst. En förutsättning för att bo i stora delar av 
kommunen är tillgång till bil, då kollektivtrafik inte alltid finns att tillgå. Just de 
stora avstånden och befolkningen har av studiens informanter lyfts fram som 
viktiga faktorer som påverkar biblioteksverksamhetens utformning. Ytterligare en 
sådan faktor är ekonomi. Där de två förstnämnda faktorerna tycks ha hållit sig 
relativt stabila under längre tid kan, med det teoretiska perspektiv som ligger till 

                                                 
254 Thorn, 2007, s. 49 ff. 
255 Krokoms kommuns webbplats > Om kommunen > Krokom i siffror > Folkmängd; Krokom kommunfakta 
2008, s. 1. 
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grund för denna uppsats, konstateras att den offentliga sektorns ekonomiska 
förutsättningar förändrats på ett omfattande vis sedan 1980-talet. Besparingar, 
effektiviseringar och ett ökat marknadsekonomiskt tänkande har lett till ökad 
konkurrens om kommunala resurser, vilket bland annat kräver av offentliga 
verksamheter att de motiverar sin existens utifrån sitt bidrag till kommunens 
utveckling och tillväxt. Även retoriskt och ideologiskt tycks situationen således ha 
förändrats för folkbiblioteken, vars fokus tidigare formulerades i enlighet med 
välfärdssamhällets målsättning att tillvarata samtliga medborgares behov och 
rättigheter. Omorganisationer har på många håll också förskjutit folkbiblioteken 
längre ned i den kommunala hierarkin, med bristande politiskt intresse för och 
kunskap om biblioteksverksamhet som följd.256  

För Krokoms del har konstaterats att dagens kommun är ett resultat av den 
reformeringsprocess som med avseende på kommunindelning pågick mellan 
1952–1974, och vars mål bland annat var att skapa ekonomiskt starkare 
kommuner som bättre kunde tillhandahålla offentlig service.257 Stegvis har mindre 
kommuner således slagits samman för att slutligen, 1974, bilda storkommunen 
Krokom. Även om orten Krokom därmed tog över rollen som centralort, kan vissa 
övriga orter sägas ha behållit en viktig funktion som centrum för service till kring-
liggande bygder. I synnerhet tycks detta ha varit fallet med orterna Föllinge och 
Änge, där den kommunala servicen fram till slutet av 1980-talet förefaller ha varit 
relativt utbredd. Från denna tid kan en reducering av serviceutbudet noteras, 
vilken överensstämmer med den brytpunkt i samhällsutvecklingen som Nilsson, 
Schreiber och Hansson talar om.258 De lokala kommunalkontor som tidigare fanns 
på dessa orter kom därmed att samordnas med annan kommunal och offentlig 
verksamhet i så kallade servicekontor, vars service i dagsläget begränsar sig till 
biblioteksverksamhet och vissa kommunala uppgifter.  

Kommunsammanslagningarna kan generellt också sägas ha fått till följd att 
antalet biblioteksfilialer i landet ökade, då de ekonomiska förutsättningarna för-
bättrades och de geografiska områden som skulle betjänas blev större. I takt med 
att bokbuss blev vanligare kom denna förvisso på många håll att ersätta i synner-
het mindre filialer, samtidigt som bibliotekens sammanlagda veckoöppettid fort-
satte att öka. Enligt Rojšek avstannade även denna positiva utveckling i början av 
1990-talet, varefter bibliotekens öppettider och bokbussverksamhetens omfattning 
istället reducerats.259 Beskrivningen tycks överensstämma med utvecklingen i 
Krokoms kommun, där man 1981 hade tre filialer och fjorton utlåningsstationer; 

                                                 
256 Se exempelvis Nilsson, 2003, 171 ff, 176 f, 235 f, 239 f, 246 f, 257, 261 ff, 426, 463 f, samt Schreiber, 
2006, s. 15, 19, 22 f, 28. 
257 Rojšek, 1999, s. 26; Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kommunindelningsreform [2008-08-
07]. 
258 Nilsson, 2003, s. 172 ff, 261 ff; Schreiber, 2006, s. 30; Hansson, 2005, s. 28 ff. 
259 Rojšek, 1999, s. 26 f, 38 f; Lysebäck & Norrström, 2000, s. 49 f. 

 68



att jämföras med dagens fem filialer. Nedläggningarna av de många utlånings-
stationerna har sannolikt skett som en följd av införskaffandet av bokbuss. Vissa 
indragningar har också gjorts gällande personalens tjänster, vilket förefaller ha 
fått konsekvenser för öppettider och utformningen av verksamheten vid vissa 
biblioteksenheter. Bokbussverksamheten som sådan tycks däremot inte ha 
förändrats särskilt mycket, med undantag för att hållplatser då och då bytts ut och 
att bibliotekarietjänsten reducerats över tid. 

År 2000 skedde en omorganisation i Krokoms kommun som bland annat med-
förde att kulturnämnden upphörde att existera. Biblioteket kom därmed istället att 
falla under barn- och ungdomsnämnden. Denna utveckling skulle eventuellt 
kunna tolkas i enlighet med Nilssons resonemang om att biblioteken på många 
håll har förskjutits nedåt i den kommunala hierarkin, med ökade avstånd till 
politikerna som följd.260 Några informanter beskriver också politikernas intresse 
för biblioteksverksamheten som svagt. Att dra några sådana slutsatser utan 
uppgifter om hur relationen mellan biblioteket och kommunpolitikerna upplevdes 
vara innan omorganisationen framstår emellertid som vanskligt. Möjligen kan 
man finna en indikation på bristande förståelse för biblioteksverksamheten från 
politikernas sida i det faktum att man i Krokom under flera år i rad har haft den 
lägsta totala driftskostnaden per invånare i länet, samt att man har ett medieanslag 
som ligger relativt långt under länsgenomsnittet.261 Tillkomsten av 
biblioteksplaner kan ses som ett sätt att, inför politiker, synliggöra biblioteken och 
argumentera för deras värde och behov; något som enligt Nilsson blivit viktigare 
genom ökad konkurrens om kommunala resurser.262 I den biblioteksplan som i år 
för första gången antagits för Krokoms kommunbibliotek argumenteras också 
tydligt för behovet av ökade resurser. Även i intervjuerna nämns bland annat det 
låga medieanslaget, samt att man från bibliotekets sida försökt påtala vikten av att 
börja avsätta pengar för en framtida bokbussinvestering. Här tycks man ha tagit 
intryck av händelseutvecklingen i grannkommunen Strömsund, där 
bokbussverksamheten efter mögelskador fått ersättas av en bokbil. Till viss del 
verkar man således dela den oro som Rojšek finner hos sina respondenter, 
gällande det faktum att det i många kommuner saknas ekonomiska marginaler för 
reparation eller nyinvestering av bokbuss.263 Detta behov av framförhållning 
nämns däremot inte i biblioteksplanen och tycks inte heller ha bejakats av 
politikerna i kommunen. Vilken effekt tillkomsten av en biblioteksplan kommer 
att ha för biblioteksverksamheten och förutsättningarna för densamma återstår att 

                                                 
260 Nilsson, 2003, s. 173. 
261 Folkbiblioteken i Jämtlands län 2007 – regionala förutsättningar för kunskapssamhället, s. 17; Krokoms 
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se. Redan själva arbetet med planen förefaller dock i viss mån ha förbättrat 
relationen till politikerna. 

Samtidigt som man såväl i biblioteksplanen som i intervjuerna ger uttryck för 
att de ekonomiska ramarna för biblioteket är snålt tilltagna, tycks informanterna 
mån om att ge en positiv bild av verksamheten. Trots nedläggningar av 
utlåningsstationer och indragningar i personalens tjänster hävdas generellt att 
man, med de medel som finns att tillgå, gör så gott man kan för att tillhandahålla 
en fullgod service. Man betonar också kommuninvånarnas ökade rörlighet och 
mer varierade arbetstider, vilket synes indikera att ansvaret för att ta del av 
bibliotekets service lagts över på låntagarna. Skillnaden i retorik i jämförelse med 
de undersökningar som, med fokus på biblioteksservice i glesbygd, gjordes på 
1980-talet förefaller påtaglig; inte minst i biblioteksplanen där termer som kultur, 
uppsökande verksamhet och bibliotekets sociala betydelse i princip inte alls 
nämns. I likhet med det generella skifte inom kulturpolitiken som Nilsson 
beskriver, tycks man i Krokom i dagsläget i högre grad vilja fokusera på sådant 
som är positivt, snarare än på problemen.264 Detta förhållningssätt kunde också ses 
som en anpassning till de ekonomiska förutsättningar man har att utgå ifrån och 
som en följd av den ökade konkurrensen om kommunala resurser, vilken lett till 
att biblioteken måste motivera sin existens i nyttotermer. Den förändrade 
retoriken måste sannolikt även ses i ljuset av den betydelse som den 
informationsteknologiska utvecklingen och övergången till kunskapssamhället fått 
för folkbiblioteken. 

Gällande informationsteknologin har bland annat konstaterats att denna givet-
vis förändrat vardagen på biblioteksenheterna i Krokoms kommun, inte minst med 
avseende på inköpsrutiner samt gällande nödvändigheten av att som bibliotek 
kunna tillhandahålla Internetuppkopplade datorer och webb-baserade tjänster. 
Med undantag för det frekventa användandet av de publika datorerna, samt den 
stora efterfrågan på ljudböcker, tycks varken personal eller låntagare emellertid 
ännu i särskilt stor utsträckning ha intresserat sig för ny teknik och nya medier; 
något som också förefaller visa sig i att informanterna inte upplever bibliotekets 
funktion som informationscenter, i teknisk och instrumentell bemärkelse, som 
särskilt påtaglig. För många av kommunens invånare kan användandet av biblio-
tekets webb-baserade service antas vara långt ifrån aktuellt, då en stor andel av 
befolkningen utgörs av äldre och då det inte är självklart att Internetuppkopplade 
datorer finns i varje hushåll. Alla kommuninvånare har inte heller tillgång till 
bredband. Den betydelse som Internet har noterats kunna ha för att överbrygga 
avstånd i glesbygd tycks således, än så länge, i Krokoms kommun främst gälla för 
bibliotekspersonalens egna arbetsuppgifter och kommunikation.265 Sannolikt torde 
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det också vara ett viktigt redskap i samarbetet med skolorna, men detta är inte 
något som har påtalats i intervjuerna. Samtidigt lyfter man i den nyskrivna biblio-
teksplanen fram IT som ett viktigt argument för bibliotekets betydelse och behov 
av ökade resurser; i synnerhet i relation till barn och ungdomar och utifrån rollen 
som skolbibliotek. 
Även övergången till kunskapssamhället kan sägas ha haft en märkbar påverkan 
på Krokoms kommunbibliotek. Att antalet vuxenstuderande har ökat har 
bekräftats såväl av personal på huvudbibliotek som på filialer och man säger sig 
satsa en hel del på fjärrlån och inköp av kurslitteratur. Trots att varken politiska 
direktiv eller extra resurser utgått från kommunen i syfte att tillgodose dylika 
behov, har man vid biblioteket på eget initiativ försökt bemöta den ökade efter-
frågan. Det förefaller därför intressant att notera att man i biblioteksplanen inte 
specifikt nämner de vuxenstuderande. Denna låntagargrupp kunde annars antas 
vara ett användbart argument för att motivera hur biblioteket bidrar till lokal-
samhällets utveckling och tillväxt; något som i denna uppsats har konstaterats bli 
allt viktigare då konkurrensen om kommunala resurser ökat. Som sagt används 
dock bibliotekets funktion som skolbibliotek som ett centralt argument för 
behovet av ökade resurser. Den integration med den formella utbildningssektorn 
som, för bibliotekens del, noterats följa med kunskapssamhället tycks således vara 
aktuell även i Krokoms kommun, vilket inte minst visar sig i önskemålet om att 
fler filialer ska flyttas in i skolornas lokaler. Även för bokbussen förefaller 
servicen gentemot daghem, förskolor och skolor att betraktas som primär. 

Den argumentation som i biblioteksplanen förs gällande bibliotekets behov av 
ökade resurser kan således främst sägas basera sig på den betydelse som, mot 
bakgrund av övergången till informations- och kunskapssamhället, läggs på IT 
och kunskap. De kulturella och sociala värden som traditionellt utgjort grunden 
för folkbibliotekens identitet och verksamhet nämns i sin tur inte alls eller endast i 
begränsad utsträckning. I kulturell bemärkelse förefaller det främst vara biblio-
tekets betydelse för barns och ungdomars läsförmåga och -intresse som framhålls 
i biblioteksplanen, snarare än dess betydelse för människors läsintresse i 
allmänhet. Samtidigt är det just de kulturella och sociala funktionerna som i 
intervjuerna lyfts fram som centrala för bibliotekets verksamhet vid samtliga 
enheter. Den kulturfrämjande uppgiften synes då i första hand definieras utifrån 
tillhandahållandet av litteratur till låntagare i allmänhet, eftersom det tids-, rums- 
och resursmässiga utrymmet för andra kulturella verksamheter sägs vara 
begränsat. På huvudbiblioteket i Krokom anordnas dock regelbundet kulturella 
arrangemang, även om man också här upplever sig ha begränsade möjligheter, 
inte minst med avseende på lokalutrymme. I rollen som kulturcenter kunde också 
antas ingå att främja kulturell mångfald samt att bidra till kulturarvets bevarande. 
Genom de depositioner som lånas in från Internationella biblioteket tycks service 
gentemot låntagare med annat modersmål än svenska vara relativt god. Att 
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biblioteket inte tillhandahåller någon litteratur överhuvudtaget på samiska 
framstår emellertid som uppseendeväckande, då man i kommunen har två 
samebyar och då det samiska språket är ett nationellt minoritetsspråk. För 
främjandet av minoriteters språk och kultur har folkbibliotek konstaterats ha en 
viktig uppgift gällande upplysning samt tillhandahållande av språkverktyg som 
grammatikor och lexikon, liksom även av skönlitteratur på det aktuella språket.266 
Begränsad publicering av litteratur på samiska och obefintlig efterfrågan har i 
intervjuerna angetts som orsaker till att man vid Krokoms kommunbibliotek inte 
har någon dylik litteratur. Samtidigt tycks man se den upplysande uppgiften som 
viktig, då man köper in all relevant litteratur om samer och samisk kultur.  

Även rollen som social mötesplats betonas av samtliga informanter. I synner-
het till huvudbiblioteket kommer ett stort antal daglediga människor, för vilka 
biblioteket antas ha en viktig social funktion. Här har man också uppmuntrat 
sådana besök genom att erbjuda möjlighet till en kopp te eller kaffe. På filialerna 
tolkas den sociala funktionen på lite olika vis, men även här har biblioteket 
konstaterats ha ett viktigt socialt värde för låntagarna. Då samtliga enheter verkar 
i små orter kan kommunbiblioteket i Krokom sägas ha en särskild social betydelse 
genom den nära relation som man har till sina låntagare, vilket inte minst möjlig-
gör en mer personlig service. Den personliga kontakten med låntagarna och det 
faktum att man har tystnadsplikt kan även innebära att man blir en viktig samtals-
partner för människor som på olika vis har det svårt. Den sociala funktionen och 
den nära kontakten med låntagarna har särskilt betonats för bokbussen, som gene-
rellt tycks uppfattas som den enda service som finns kvar för boende i glesbygd.  

Trots att funktionen som informations- respektive kunskapscenter kan sägas 
utgöra de primära argumenten i biblioteksplanen för behovet av ökade resurser, 
förefaller samtliga informanter mindre benägna att se dessa som tongivande för 
bibliotekets verksamhet. Med avseende på rollen som kunskapscenter är det 
främst service gentemot vuxenstuderande som tas upp i intervjuerna, medan sam-
arbetet med skolorna inte nämns i särskilt stor utsträckning. Det framstår också 
som om graden av samarbete med skolorna varierar mycket på de olika enheterna. 
I biblioteksplanen är det däremot, som sagt, i första hand bibliotekets betydelse 
som skolbibliotek som betonas. En bidragande anledning till denna diskrepans 
kunde förvisso antas vara de frågor och den fokus som jag som intervjuare valt att 
använda, vilket kan ha styrt informanternas svar i en viss riktning.  

Gällande rollen som informationscenter, avslutningsvis, kan noteras en 
påtaglig skillnad mellan huvudbibliotek och bokbuss å ena sidan och filialerna å 
den andra. Medan de förstnämnda tycks se informationsfunktionen som begränsad 
eller obefintlig, verkar man på filialerna uppleva att människor ofta vänder sig dit 
för att få hjälp med vardagliga informationsbehov. Detta kunde bland annat tolkas 

                                                 
266 Jennische, 2004, s. 58 f. 

 72



som sammanhängande med att såväl servicekontor som övriga filialer uppfattas 
som representant inte bara för biblioteket, utan för den kommunala verksamheten 
som helhet. 

6.2 Tillvägagångssätt 
Genomförandet av denna studie har, med avseende på insamlandet av material, 
främst baserats på intervjuer och på studier av kommunala dokument. I bearbet-
ning och analys har, vidare, en kvalitativ, tolkande ansats använts. Som konstate-
rats i metodkapitlet har arbetet försiggått inom vissa tidsramar, vilka medfört att 
intervjuerna gjordes innan studiens egentliga fokus hade identifierats. En stor del 
av det efterföljande arbetet har därför inriktats på att försöka hitta ett sätt att an-
gripa det material som samlats in. Det teoretiska perspektiv som därmed kommit 
till användning utgör också, tillsammans med min egen förförståelse, grunden för 
de tolkningar och resultat som här presenterats. Selektiva val med avseende på 
informanter, frågeställningar, intervjufrågor och intervjusvar har vidare bidragit 
till att forma det insamlade materialet, vilket således inte kan betraktas som en 
objektiv spegelbild av verkligheten. Syftet med denna uppsats har inte heller varit 
att i positivistisk anda presentera ”sanningar”, utan snarare att utifrån ett tydligt 
definierat teoretiskt perspektiv ge en bild av, eller ett förslag på, hur ett litet 
utsnitt av verkligheten kan betraktas och tolkas. En annan uppsatsskribent hade 
således sannolikt funnit andra infallsvinklar och därmed även andra slutsatser och 
resultat. 

Att hitta studiens fokus har som sagt varit svårt; inte minst eftersom 
tillgången på aktuell akademisk litteratur som behandlar biblioteksverksamhet i 
glesbygd är begränsad. Metodmässigt har denna omständighet bidragit till en viss 
inkonsekvens, på så vis att jag inte strikt begränsat mig till de genomförda 
intervjuerna som bas för mitt resonemang, utan i efterhand även inkluderat bland 
annat kompletterande frågor via e-post och telefon till övriga filialer samt studier 
av kommunala dokument. De skilda källornas olikhet har till viss del försvårat 
arbetet, liksom även referensredovisningen, och har möjligen även gjort studien 
en smula spretig. I efterhand framstår det således som beklagligt att inte intervjuer 
med personal från fler filialer gjordes under besöket i Krokom. Om studiens fokus 
varit tydlig från start hade jag också inriktat mig på att försöka finna lokal-
historiska dokument som beskriver den specifika utveckling som skett i Krokoms 
kommun; snarare än att basera denna redogörelse på muntliga uppgifter och den 
begränsade information som har kunnat nås via Internet. 
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6.3 Vidare forskning 
Denna studie baserar sig på intervjuer med bibliotekspersonal i en norrländsk 
glesbygdskommun och har försökt anlägga ett helhetsperspektiv på bibliotekets 
verksamhet. Forskning om glesbygd i allmänhet och om biblioteksservice i 
glesbygdsområden i synnerhet tycks i dagsläget generellt vara begränsad och alla 
initiativ på området får därför betraktas som positiva. Inte desto mindre kan 
påpekas att det framstår som särskilt intressant att undersöka hur såväl låntagare 
som icke-låntagare i glesbygd ser på befintlig biblioteksservice. Här kunde med 
fördel ett genusperspektiv anläggas, då män i norrländsk glesbygd ofta framställs 
som ointresserade av litteratur. Även kommunpolitikers inställning till biblioteks-
verksamheten kunde vara relevant att undersöka.  

Med avseende på infallsvinklar som framkommit i denna uppsats, men som 
inte kunnat utredas vidare då de legat utanför studiens fokus, framstår inte minst 
bristen på samisk litteratur som viktig att uppmärksamma. Vilket ansvar har 
respektive tar folkbiblioteken, skolorna och kommunerna för bevarandet av det 
samiska språket och kulturen? Hur upplever samiska låntagare att deras behov och 
rättigheter blir tillgodosedda? Ytterligare en intressant fråga är det ersättande av 
bokbussverksamhet med bokbil som enligt Rojšek blivit allt vanligare och som 
bland annat genomförts i Krokoms grannkommun Strömsund. Vad blir konse-
kvenserna av en dylik lösning i glesbygdskommuner med stora avstånd, och hur 
anser låntagare respektive personal att det hela fungerar? Med tanke på att 
bokbuss generellt lyfts fram som den bästa lösningen för biblioteksservice i 
glesbygd framstår det, avslutningsvis, som förvånansvärt och närmast tragiskt att 
antalet bokbussar i Norrland är så lågt.267 Det faktum att skillnaden i tillgång och 
närhet till folkbibliotek är så stor på olika håll i landet – Bibliotekslagens 2 § till 
trots – behöver, kort sagt, uppmärksammas och belysas mer.268 

                                                 
267 Se exempelvis karta i Rojšek, 1999, s. 43. 
268 Se citat i uppsatsen inledning, s. 4. 
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7 Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats har varit att studera folkbibliotekets funktion och förut-
sättningar i en norrländsk glesbygdskommun. Ämnet i fråga tycks ha erhållit lite 
intresse på senare tid, varför ett vidare syfte också har varit att bidra till att synlig-
göra glesbygdsfrågor inom den akademiska världen. Uppsatsen bygger på 
intervjuer med bibliotekspersonal i Krokoms kommun, samt på studier av vissa 
kommunala dokument, och gör bruk av en tolkande analysmetod som syftar till att 
öka förståelsen för den studerade företeelsen, snarare än att erbjuda några 
föregivna sanningar. De frågeställningar som studien utgått ifrån har formulerats 
som följande:  

I egenskap av glesbygdskommun, 

hur kan den senare tidens samhällsutveckling sägas ha påverkat biblioteks-
verksamheten i den aktuella kommunen?  

och 

vilka funktioner kan biblioteket sägas fylla i sitt lokalsamhälle?  

Studien baserar sig på ett teoretiskt perspektiv på den senare tidens samhälls-
utveckling som tar sin utgångspunkt i Manuel Castells påstående att den globala 
samhällsekonomin genomgått en omstrukturering från industriell till informa-
tionell kapitalism. Denna förändring har bland annat inneburit en nedmontering av 
välfärdsstaten genom ett ökat marknadsekonomiskt tänkande och handlande, 
vilket medfört förändrade förutsättningar för den offentliga sektorn. Utvecklingen 
har således även påverkat folkbiblioteken, vars traditionella identitet och funktion 
i hög grad var sammankopplad med välfärdsstatens idé om att garantera alla med-
borgares behov och rättigheter. Folkbiblioteket har därmed fått en kärvare såväl 
ekonomisk som ideologisk verklighet att hantera. Från att tidigare ha befunnit sig 
i centrum i den expanderande samhällsutveckling, med en tydlig identitet och 
funktion, har folkbibliotekens plats och roll i samhället också blivit mindre given. 
Ny informationsteknologi och övergången till kunskapssamhället har förändrat 
förutsättningarna för verksamheten och den nationella likhetssträvan som tidigare 
gällde har ersatts av krav på ökad lokal anpassning. I denna uppsats har jag 
försökt ge en bild av hur informationsteknologins och kunskapssamhällets 
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utveckling, samt den offentliga sektorns förändring, kan sägas ha påverkat 
Krokoms kommunbibliotek. Med hjälp av Marianne Anderssons och Dorte Skot-
Hansens Modell över det lokala bibliotekets profil – där folkbibliotekets 
verksamhet beskrivs utifrån dess funktion som kulturcenter, kunskapscenter, 
informationscenter och socialt center – har bibliotekets roll i lokalsamhället också 
diskuterats. 

I uppsatsen har bland annat konstaterats att det i Krokoms kommun över tid 
förefaller ha skett en reducering av den kommunala servicen; något som inte 
minst är märkbart på de mindre orter som fortfarande utgör viktiga 
kommundelscentrum och där biblioteksfilialerna fungerar som kommunala 
servicekontor. Även antalet biblioteksenheter har minskat och vissa indragningar 
har skett bland annat med avseende på personalens tjänster och på enheternas 
öppettider. Samtidigt har man fått en omfattande och betydelsefull 
bokbussverksamhet. Organisationsmässigt tycks biblioteket i viss mån kunna 
sägas ha förskjutits nedåt i den kommunala hierarkin, i samband med att 
kulturnämnden avskaffades år 2000. Det sparsamma omnämnandet av biblioteket 
i kommunala dokument, samt de, i jämförelse med övriga kommuner i länet, låga 
anslag som man erhållit, skulle kunna antas indikera att politikerna i viss 
utsträckning saknar intresse och/eller förståelse för biblioteksverksamheten. 
Tillkomsten av biblioteksplaner kan betraktas som ett sätt att uppmärksamma 
politiker om bibliotekens betydelse och behov. I den biblioteksplan som nyligen 
för första gången antagits för Krokoms kommunbibliotek förs också en tydlig 
argumentation för behovet av ökade resurser. Här synes det främst vara 
bibliotekets funktion som informations- respektive kunskapscenter som lyfts fram 
som centrala argument; något som kan relateras till den betydelse som i allmänhet 
läggs på övergången till informations- och kunskapssamhället. Det tycks också 
kunna sammankopplas med den ökade konkurrensen om kommunala resurser, 
vilket tvingar offentliga verksamheter att motivera sin existens utifrån sitt bidrag 
till utveckling och tillväxt. De kulturella och sociala värden som traditionellt 
utgjort grunden för folkbibliotekens identitet och verksamhet nämns i 
biblioteksplanen inte alls eller endast i begränsad utsträckning. Samtidigt är det 
dessa funktioner som i intervjuerna lyfts fram som primära såväl för 
huvudbiblioteket som för filialer och bokbuss. 
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