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Abstract: The purpose of this master’s thesis is to examine how 

managers in public libraries are managing financial cuts. 
Questions posed are: What strategies are used by the library 
manager to handle the cuts and how are the strategies being 
worked out? What are the consequences of the cuts? How do 
the managers use their library plans in the work with the cuts 
and how do the plans change as a consequence of the cuts? 
Library managers in eleven communities are interviewed 
about the ir financial cuts in 2003 and/or 2004. The result 
shows that cuts are made in different ways. The study 
analysed the managers’ statements with a model about 
strategies created by Oulton. The internal strategies used 
most commonly were lowering performance and reducing 
costs. The external strategies were limiting cuts and off-
loading. Mostly the managers plan the cuts alone and make 
decisions on the basis of their knowledge about the activities 
in the library. Consequently, cuts in the budgets were 
realized, but the negative effect was that the users’ access to 
the library service deteriorated. This study couldn’t answer 
the questions about library plans, only two of the 
communities had such a plan. Our conclusions are that the 
strategic planning could be better and that library plans are 
needed. The managers can use more performance 
measurements and let the staff take part in the planning. By 
marketing the public library in the community, the managers 
can find more support and possibilities to co-operate. 
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1 Inledning 

 
Onsdagen den 24 mars 2004 uppmärksammade flera nyhetskanaler resultatet av 
Sveriges Radios Kulturredaktions undersökning om besparingar i folkbibliotek. Av de 
133 bibliotek som svarade på Kulturnytts frågor var det 87 som uppgav att deras 
bibliotek skulle beviljas mindre anslag fr.o.m. nästa år, dvs. så många som 7 av 10 
bibliotek. (Sveriges radio 2004)  
 
Vår uppfattning är att det troligtvis är flera bibliotek som redan nu har ett mycket 
ansträngt ekonomiskt läge, vilket också bekräftas av Kulturnytt, som uppgav att 
varannan kommun har lagt ned minst ett filialbibliotek de senaste tio åren. 
 
Som biblioteksanställda och som kulturvänner oroades vi av omfattningen på 
besparingarna inom folkbiblioteken. Hur ska biblioteken klara av att uppfylla sina 
fastställda mål och hur ska de hantera denna ekonomiska kris? Vi fann att det vore 
intressant att undersöka hur besparingsprocesserna för folkbibliotek i Sverige kan se ut 
utifrån de ansvariga bibliotekschefernas synvinkel.  
 
 

1.1 Problemställningens bakgrund  
 
Det är inte bara i Sverige som stora besparingar har skett. I många länder i västra 
Europa decentraliserades folkbiblioteksverksamheten under 1980-talet och blev till en 
rent kommunal angelägenhet. Senare på 90-talet var det överlag kärva ekonomiska 
förhållanden för folkbiblioteken. Det förde med sig nedläggningar av filialer, minskad 
personal, neddragna öppettider och färre medieinköp. (Stenquist 2003, s.65) 
 
I många svenska kommuner har det funnits besparingskrav de senaste 20 åren (Nilsson 
2003, s.298). Under 1990-talet genomfördes enorma besparingsinsatser inom den 
offentliga förvaltningen. Den nya Kommunallagen från 1991 tillsammans med det 
ansträngda ekonomiska läget medförde att flera kommuner verkställde samman-
slagningar av kultur- och fritidsområdena. 150 kommuner hade år 1995 sammanslagen 
kultur- och fritidsnämnd, vilket kan jämföras med att det var endast 23 kommuner som 
hade det år 1989 (Vem tar hand om kultur och fritid i Sveriges kommuner? 2003, s.17). 
Detta har lett till att biblioteken har fått en mer undanskymd plats inom den offentliga 
förvaltningen.  
 
En annan vanlig rationaliseringsåtgärd, även i Sverige, var att lägga ned filialer eller att 
i dessa integrera skol- och folkbibliotek. I den årliga statistiska rapporten 
Folkbiblioteken 2003 (2004) från Kulturrådet framkommer en dyster bild av ett 
besparingarnas Sverige. Antalet filialer har minskat etappvis under de två senaste 
årtionden. 1980 fanns det 1 670 filialer, 20 år senare fanns det 1 171 stycken, d.v.s. en 
minskning med ca 30 %. Parallellt med dessa neddragningar har andelen filialer som är 
integrerade med skolbibliotek fördubblats. ”I slutet av 80-talet var omkring var fjärde 
filial integrerad med ett skolbibliotek. Idag är varannan filial integrerad”, visar 
Kulturrådets statistik (ibid., s.12). En annan indikator på hur hårt besparingarna har 
slagit är att personalstyrkan också har minskat successivt med 30 % mellan åren 1990 
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och 2000 (ibid., s.10). Även nyförvärven av böcker och antalet tidskrifts-
prenumerationer har sjunkit under perioden (Ds. 2003:66, s.48).  
 
Denna nedmontering uppmärksammades av regeringen vilket medförde att 
bibliotekslagen instiftades, för att garantera att ”medborgarna kostnadsfritt för den 
enskilde och oavsett bostadsort får god tillgång till kultur och information” (prop. 
1996/97:3, s.49). Dock fastställs det inte i bibliotekslagen vad biblioteket måste kunna 
erbjuda eller vilken kvalitetsnivå biblioteksservicen måste uppnå. Det framgår inte 
heller hur stort avstånd medborgaren kan räkna med att ha till sitt närmaste bibliotek, 
utan endast att ett bibliotek måste finnas i varje kommun. Detta innebär att 
folkbiblioteken i Sveriges kommuner kan välja att profilera sig på olika sätt och att det 
inte går att räkna med att verksamheten vid alla bibliotek håller samma höga kvalitet 
och att det är samma tjänster som erbjuds.  
 
Istället är det så att det finns ett samband mellan kommunens storlek och kulturanslaget, 
ju större kommun, desto större kulturanslag räknat per invånare. Risken är att små 
kommuner hamnar i ”de små förväntningarnas onda cirkel” (Nilsson 2003, s.298), där 
kulturutbudet hela tiden bara blir sämre. När det gäller folkbibliotekens kostnader 
utslaget per invånare, så är bilden en annan. I små kommuner satsas mer per invånare, 
än vad som sker i större kommuner, men differensen är mycket liten (Folkbiblioteken 
2003. Kulturen i siffror 2004:2, s.33). När den nya digitala informationstekniken 
började spridas på 90-talet och infördes på folkbiblioteken, så visade det sig trots detta  
att biblioteken i mindre kommuner halkade efter (Stenquist 2003, s.66). En annan 
iakttagelse från 90-talet är att mindre kommuner har bevarat basfunktioner, medan 
större kommuner har haft utrymme för utvecklingsinsatser (Ds. 2003:66, s.49).  
 
Hur gör man idag i folkbiblioteket när dessa rationaliseringar som redovisas ovan redan 
är genomförda och resurstilldelningen krymper ytterligare?  
 
 

1.2 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att utforska hur besparingsprocesser inom folkbibliotek har 
planerats och genomförts. Vi vill beskriva och belysa denna komplexa process, som vi 
antar varierar i olika kommuner. Vår undersökning begränsas till de elva kommuner i 
Jämtlands- och Västernorrlands län som har genomfört besparingar under budgetåret 
2003 och/eller 2004. Vi förväntar oss inte att finna ett svar på hur neddragningar går till, 
utan tror att vi får se en mängd tillvägagångssätt.  
 
Vi vill därför undersöka hur bibliotekschefen går till väga när denne ska planera 
besparingsprocessen och vilka olika strategier som bibliotekschefer använder sig av. Vi 
vill också veta på vilka grunder de fattar dessa viktiga beslut. Vi vill också försöka 
urskilja vilket uppdrag bibliotekschefen ser som det viktigaste, eftersom vi tror att det är 
sådana värderingar som delvis ligger till grund för hur bibliotekschefen väljer att 
prioritera i besparingstider. 
 
Det vi också vill undersöka är om verksamheten förändras på grund av besparingarna 
och i så fall hur. Vi vill även undersöka om bibliotekscheferna har några särskilda 
förväntningar på dessa förändringar, förutom att klara av sin budget bättre. Vi tror bl.a. 
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att olika slags organisationsförändringar är ett sätt att både effektivisera verksamheten 
och att spara resurser, såsom att t.ex. flytta viss verksamhet till någon annan enhet. 
Sammanslagningar av verksamheter kan också vara ett resultat av detta, såsom 
exempelvis medborgarkontor, kombinationen fritidsgård eller konsumentinformation 
och bibliotek.  
 
Vi vill också undersöka hur bibliotekscheferna resonerar kring kommunens 
biblioteksplan, när de planerar olika besparingsåtgärder. I vår studie vill vi ta reda på 
hur de undersökta folkbibliotekens chefer använder sina biblioteksplaner. 
 
 

1.3 Frågeställningar  
 
För att göra ämnet gripbart inom ramen för magisteruppsatsen, kommer vi att fokusera 
på följande frågeställningar: 
 
Ø Vilka strategier använder bibliotekscheferna för att genomföra besparingarna 

och hur framarbetas dessa? 
 
Ø Vilka blir konsekvenserna av de planerade/genomförda besparingarna?  
 
Ø Hur använder bibliotekscheferna sina biblioteksplaner i besparingsarbetet och 

hur förändras dessa planer/mål som en följd av neddragningarna?  
 
 

1.4 Avgränsningar  
 
Vår studie av besparingsprocesser gäller folkbibliotek, inte skolbibliotek. Värt att notera 
är dock att det finns integrerade bibliotek med i studien, där alltså även skolbibliotek 
ingår.  
 
Det är inte en heltäckande studie med alla kommuner i hela landet. Vi har begränsat oss 
till att studera kommuner i Jämtlands län och Västernorrlands län. Urvalet av kommuner 
redovisas närmare i avsnitt 2.1.  
 
Studien begränsas även tidsmässigt. Vi har valt att huvudsakligen studera strategier för 
och effekter av besparingar under 2003 och 2004. Längre tillbaka i tiden är det svårare 
för informanterna att minnas och samtidigt är det kanske intressantare för dem att 
berätta om det som är någorlunda aktuellt. Utan tidsbegränsning riskerar vi dessutom att 
materialet blir för omfattande.  
 
Vad vi inte kommer att kunna redogöra för med säkerhet är om dessa besparingsförslag 
och planerade strategier kommer att genomföras fullt ut eller vilka effekter som dessa 
leder till för kommunen i stort. Studiens begränsning i tid omöjliggör detta.  
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1.5 Begrepp 
 
Med neddragningar och besparingar menar vi samma sak, nämligen att folkbiblioteken 
tilldelas en mindre summa för kommande budgetår än det föregående. Vi menar att det 
är en besparing även om det är en relativt sett liten minskning av budgetramen, inte 
minst med tanke på att man normalt räknar med allmänna kostnadsökningar på några 
procent per år.  
 
I vår undersökning kommer vi att ta del av biblioteksplaner. Med biblioteksplan avser vi 
den övergripande plan som är utformad för kommunens samtliga folkbibliotek.  
 
Strategi är i vår uppsats synonymt med tillvägagångssätt, d.v.s. ”hur organisationens 
mål skall uppnås” (Skärvad & Bruzelius 2004, s.157).  
 
Med budgetprocess menar vi i den här uppsatsen det förlopp som äger rum i den 
kommunala förvaltningen, för att arbeta fram kommande års budget.  
 
Med beslutsunderlag avser vi samtliga faktorer som kan tänkas ligga till grund för ett 
fattat beslut, d.v.s. vad analyseras innan ett beslut tas om var en besparing ska 
genomföras (jfr ’den första fasen’ i stycket om strategisk planering i kap. 3. 1, Bryson 
2004 och ’analysfasen’ i samma stycke, Skärvad & Bruzelius 2004).   
 
Verksamhetsmått är en övergripande term för hur värdering och mätning av verksamhet 
formuleras, som kan omfatta även biblioteksstatistik av olika slag. Verksamhetsmått, 
eller närmare bestämt ’performance measure’ definieras av ekonomerna Raffish och 
Turney som ”[i]ndicators of the work performed and the results achieved in an activity, 
process, or organizational unit. Performance measures may be financial or 
nonfinanc ial.” (1991, s.60).  
 
 

1.6 Disposition 
 
Kapitel 1 t.o.m. 4 redovisar de utgångspunkter som ligger till grund för vår studie.  
Redan i kapitel 2 förklarar vi undersökningsmetoden närmare. Vi redogör också för 
vilket material vi kommer att använda samt hur detta har insamlats. I slutet av detta 
kapitel reflekterar vi över hur vår metod har fungerat. I kapitel 3 beskriver vi den 
tidigare angränsande litteratur och forskning, som vi har valt att studera närmare, för att 
skapa en teoretisk bakgrund till vårt valda ämne. I kapitel 4 redogör vi för den teoretiska 
modell över besparingsstrategier som ligger till grund för analysen som genomförs i 
kapitel 7.  
 
Kapitel 5 och 6 utgör tillsammans en beskrivning av våra elva fall, det empiriska 
underlag som ligger till grund för studien. I kapitel 5 presenteras folkbiblioteken i de 
elva kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län vars bibliotekschefer vi har 
intervjuat. I kapitel 6 redovisar vi intervjuerna.   
 
I kapitel 7 försöker vi besvara frågeställningarna utifrån de resultat vi har sammanställt. 
Detta gör vi med hjälp av den tidigare forskning och den litteratur som presenterades i 
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kapitel 3 och med uppsatsens teoretiska utgångspunkt. I kapitel 8 fullföljer vi uppsatsen 
genom att diskutera analysen och slutsatser med hjälp av teorin och vad tidigare 
forskning kommit fram till. I kapitel 9 avrundar vi studien med några funderingar om 
framtiden för folkbiblioteken samt ger förslag på framtida forskning. I kapitel 10 
avslutas uppsatsen med en sammanfattning.  
 
Slutligen redovisas refererade källor samt det e-brev, som vi använde vid vår första 
kontakt med bibliotekscheferna, och det frågeformulär som användes vid intervjuerna.   
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2 Metod och material  

 
Det är en huvudsakligen kvalitativ studie, men med kvantitativa inslag. Den är också i 
viss mån explorativ, eftersom det endast finns ett begränsat antal studier som redogör 
för forskning med samma inriktning. Studien är retrospektiv, eftersom den undersöker 
företeelser som redan har inträffat. Genom att studera flera olika fall närmar vi oss en 
mer mångfacetterad bild av hur besparingsprocesser kan se ut i det svenska 
folkbiblioteksväsendet. Vi utforskar kommunernas ekonomiska förhållande beträffande 
biblioteken och återger vilka följder besparingarna har lett till.  
 
Vår studie kommer att bygga på intervjuer med folkbibliotekschefer i flera kommuner, 
för att få deras bild av hur planeringsarbetet av besparingsprocessen gick till och vilka 
följder detta resulterade i. Bibliotekschefernas utsagor under intervjuerna blir det 
grundmaterial som vi kommer att använda oss av för att besvara våra frågeställningar.  
 
Därutöver kommer ett empiriskt material att bidra till vår studie. Det är olika 
kommunala dokument: årsbudgetar och årsredovisningar för folkbiblioteket, och 
befintliga biblioteksplaner, som vi studerar för att få en bakgrund till varje kommuns 
folkbiblioteksverksamhet och dess ekonomi.  
 
Utifrån den modell för besparingsstrategier, som biblioteksforskaren Oulton skapat, 
kommer vi att analysera intervjusvaren. Dessutom bidrar litteratur från ett management-
perspektiv och från ett kulturpolitiskt perspektiv till analys och diskussion.  
 
Det kvalitativa inslaget i studien kommer tydligast att ta sig uttryck i hur vi tolkar den 
information vi får ta del av och våra egna uppfattningar, som studenter men även som 
biblioteksanställda, kan vi inte bortse från. Det är oundvikligt att våra egna åsikter 
träder fram och kanske blir detta tydligast i diskussionen. Det kvantitativa inslaget visar 
sig när vi presenterar kommunernas budgetförändringar och när vi analyserar intervju-
svaren.  
 
Att tala om kvalitativa studiers reliabilitet är svårt. Vår undersökning bygger till största 
delen på människors utsagor. Dessa är oupplösligt förknippade med den kontext som de 
görs i. Det som presenteras här kommer att vara de intervjuade bibliotekschefernas 
personliga bilder av besparingsprocessen. En upprepning av vår metod skulle säkert ge 
ett annat resultat i en annan tid och i andra kommuner med andra informanter, eftersom 
variablerna i undersökningen är näst intill oändliga.   
 
För att öka undersökningens externa validitet har vi valt att undersöka flera kommuner. 
Storleken på dessa är varierande. På så sätt tror vi att undersökningens resultat blir mer 
mångfacetterat och därmed mer intressant för läsaren, som själv får avgöra huruvida 
våra resultat kan tänkas vara överförbara till andra situationer och andra fall (jfr  
Merriam 1994, s.187). Utifrån vår intervjustudie kan man inte dra några generella 
slutsatser. Inte ens för de kommuner som ingår i vår undersökning blir materialet 
uttömmande, för det krävs mer djupgående studier för varje enskild kommun.  
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2.1 Urval 
 
Valet av kommuner är ett icke-sannolikhetsurva l eftersom vår studie är kvalitativ, och 
urvalet är gjort ändamålsenligt och kriterierelaterat (jfr Merriam 1994, s.61f.). Den 
geografiska avgränsningen beror i första hand på att materialet inte ska bli för 
omfattande. I andra hand är det en praktisk fråga om geografisk närhet till våra hemorter 
Bräcke och Sundsvall, för att kunna genomföra strukturerade intervjuer med berörda 
bibliotekschefer.  
 
I Jämtlands län och Västernorrlands län finns det sammanlagt femton kommuner. 
Eftersom befolkningsutvecklingen är negativ i samtliga kommuner i dessa län, är det 
många kommuner som måste spara. Färre invånare resulterar i krympande 
skatteintäkter. För att få veta vilka kommuner som har haft besparingar att genomföra i 
sin folkbiblioteksverksamhet under 2003 och/eller 2004, så kontaktade vi först 
länsbiblioteket för respektive län. För Västernorrlands del fick vi en sammanställning av 
länsbibliotekarien, men den gav inget besked om bibliotekens totala budget. För 
Jämtlands del hänvisades vi av länsbibliotekarien till direktkontakt med kommunernas 
bibliotekschefer. Därför valde vi att kontakta samtliga kommuners bibliotekschefer via 
e-post (se bilaga 1). De som inte hade svarat efter cirka två veckor, ringde vi upp. 
Cheferna svarade ja eller nej på frågan om de hade genomfört besparingar under 2003 
och/eller 2004. Det var inte alltid de verifierade sitt svar med hjälp av siffror. Vi godtog 
deras svar och därmed blev det elva av de femton kommunerna, som fick utgöra 
underlag för vår studie.  I kapitel 5 presenteras de kommunerna och deras folkbibliotek.  
 
 

2.2 Intervjuer 
 
Vi har valt intervjun som metod för denna studie. Vi tycker att intervjuer passar vårt 
syfte bäst, eftersom de frågor vi vill ställa är av en sådan art att de är svåra att skapa 
fasta svarsalternativ till, så som i en enkät. Dessutom vet vi av egna erfarenheter att de 
organisationer vi ska undersöka kan se väldigt olika ut till sin uppbyggnad. Vi tror 
därför att en intervju ger oss större möjlighet att få den variation och bredd på svaren, 
som vi tror är nödvändiga, för att kunna ge en rättvis bild av alla kommuners 
biblioteksverksamhet och få ett så adekvat material som möjligt för vår studie av 
besparingar. 
 
Vi skall alltså intervjua samtliga bibliotekschefer, som har haft besparingar att 
genomföra, i Jämtlands län och Västernorrlands län. Intervjuerna kommer att vara 
strukturerade i syfte att underlätta analysen av de olika informanternas svar. Detta 
rekommenderas i metodlitteratur (Merriam 1994; Ryen 2004), när man vill ha viss 
information från samtliga informanter, vilket gäller i vårt fall.   
 
Enligt metodboken Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier (Ryen 2004, 
s.62) är det dessutom av yttersta vikt att intervjupersonerna ställs inför exakt lika 
formuleringar och att intervjuaren inte beskriver den pågående forskningen med egna 
ord. Detta för att undvika att olika tolkningar av frågorna görs. Detta krav kommer att 
vara svårt att uppfylla eftersom vi är två som står i begrepp att genomföra dem. Vårt 
mål är dock att formulera oss likadant. Samtidigt vill vi inte vara alltför strikt styrda av 
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ett frågeschema och våra intervjuer kommer därför inte heller att vara helt och hållet 
standardiserade. Om exempelvis en informant i sitt svar på en fråga är så utförlig att 
även en annan fråga är besvarad, så måste vi kunna acceptera detta. Vi vill även kunna 
ställa följdfrågor som spontant dyker upp under intervjun.  
 
Våra intervjufrågor är uppdelade i fyra delar: bakgrund, budgetprocess, besparingar och 
biblioteksplan. Inledningsvis ställer vi frågor för att få en fördjupad inblick i 
kommunens organisation av folkbiblioteken samt huruvida bibliotekscheferna tror att 
bibliotek är ett prioriterat område av politikerna. Vi frågar också vad bibliotekscheferna 
anser vara folkbibliotekets viktigaste uppgift. Frågor som berör budgetarbetet syftar till 
att kartlägga hur planeringsfasen för bibliotekscheferna ser ut av kommande 
besparingar, samt att undersöka bibliotekschefernas möjlighet att påverka dessa. 
Därefter följer frågor om hur cheferna har hanterat besparingsprocessen och 
avslutningsvis frågar vi om kommunens biblioteksplan. Frågeformuläret bifogas i bilaga 
2.  
 
Av flera anledningar kommer intervjuerna att spelas in. Dels för att säkerställa 
undersökningens interna validitet och på så sätt försäkra oss om att underlaget är 
korrekt. Dels kan vi då under samtalet helt koncentrera oss på vad informanten säger, 
utan att behöva föra noggranna anteckningar samtidigt. Dessutom kommer 
inspelningarna att underlätta reproduktionen av materialet. Om någon av informanterna 
inte vill bli inspelad måste vi naturligtvis rätta oss efter det och istället anteckna. De 
inspelade intervjuerna kommer att skrivas ut så ordagrant som det är möjligt. Det är de 
utskrifterna som kommer att användas för resultatredovisningen i kapitel 6.  
 
Vi är medvetna om att det finns en viss risk för att våra informanters utsagor kan vara 
efterhandskonstruktioner eller att de väljer att undanhålla oss viss information. Vår 
avsikt är inte att utsätta dem för en obehaglig granskning, men faktum kvarstår, genom 
våra intervjufrågor ber vi dem att explicit redovisa hur de har skött sina jobb under 
svåra tider.  
 
Vi är också medvetna om att vi befinner oss inom samma sociala kontext och kultur 
som de bibliotekschefer vi intervjuar och på sätt och vis har vi en gemensam 
förförståelse med dessa eftersom vi är anställda vid bibliotek.  Detta medför att vi vid 
intervjutillfällena bör poängtera att vi intervjuar dem i vår roll som studenter och inte 
redogöra för några eventuella åsikter som vi kanske har som biblioteksarbetande. Vår 
förförståelse får inte heller medföra att vi för tidigt tror att vi förstår våra informanter, 
utan istället låta dessa utförligt beskriva sina tankar och sitt agerande. Samtidigt bör det 
också kunna innebära fördelar för vårt arbete att vi har denna förförståelse och insikter i 
folkbiblioteksverksamhet.  
 
 

2.3 Biblioteksplaner och andra kommunala dokument  
 

Vi vill undersöka hur bibliotekscheferna använder sina biblioteksplaner i besparings-
arbetet och hur dessa planer förändras som en följd av neddragningarna. Genom att 
studera dessa övergripande biblioteksplaner för kommunerna ska vi undersöka på vilket 
sätt de planerade eller genomförda besparingarna överensstämmer med dessa planer 
som satts upp.  
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Anledningarna till att den nya paragrafen, 7 a § (SFS 2004:1261), i bibliotekslagen kom 
till, framkommer bl.a. i budgetpropositionen för 2005 (2004/05:1 Bilaga 24). Där står 
att läsa:  
 

Mindre kommuner har som ett led i omstruktureringen av verksamheterna 
under det senaste decenniet tenderat att slå vakt om vissa basfunktioner, 
medan de större kunnat genomföra mera kraftfulla utvecklingsinsatser. Sam-
tidigt visas i promemorian [Ds.  2003:66] att det varit svårt att möta den 
efterfrågan som finns vad gäller skolbibliotek och från grupper med särskilda 
behov. Eftersom verksamheten för äldre och funktionshindrade i många 
kommuner inte har status som basverksamhet förefaller dessa grupper också 
ha blivit förlorarna. (Prop. 2004/05:1, s.67)  

 

Regeringens avsikt med den nya paragrafen är alltså att frammana samverkan inom ”det 
allmänna biblioteksväsendet” (SFS 2004:1261), och därmed få till stånd ett mer 
effektivt användande av de gemensamma resurserna. Där framgår det också att 
”kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna” (SFS 
1996:1596). En ökad planmässighet bör främja bibliotekens utveckling menar 
regeringen och avslutningsvis hävdas det i budgetpropositionen att ”det [är] av funda-
mental betydelse att alla berörda instanser använder sig av detta instrument 
[biblioteksplanen] för att främja en rationell och rättvis fördelning av biblioteks-
resurserna” (prop. 2004/05:1, s.68). 
 
Från och med 2005-01-01 gäller alltså detta nya tillägg i bibliotekslagen vilket 
underlättar för oss att genomföra denna del av undersökningen och garanterar oss ett 
fullständigt underlag på den punkten.  
 
Genom att ta del av årsbudgetar och årsredovisningar för folkbiblioteken kan vi få en 
bild av den ekonomiska utvecklingen i varje kommun, men det är svårt att göra 
rättvisande jämförelser mellan kommunerna, eftersom organisation och uppdrag 
varierar. Vi har valt att studera åren 2002-2005, med starkt fokus på 2003-2004.  
 
 

2.4 Etiska överväganden 
 
I en sådan här begränsad undersökning är det omöjligt att helt garantera de intervjuades 
anonymitet, speciellt som det kommer att framgå vilka kommuner det är som står i 
fokus. Personer i ledande ställning får räkna med att i sina befattningar vara offentliga 
personer. Ändå kan det naturligtvis vara känsligt att som anställd i kommunen, även 
som chef, att till en utomstående person framföra synpunkter som kan uppfattas som 
negativa för kommunen. Det är dålig reklam för kommunen och kan betraktas som 
illojalt. Men, som Widerberg (2002, s.67) skriver: "Eftersom syftet inte är att belysa 
individen eller individuella sammanhang kommer materialet att vare sig analyseras eller 
redovisas utifrån en individfokusering." Detta måste vi göra klart för våra informanter 
när vi kontaktar dem. I resultatredovisning, analys och diskussion väljer vi att inte 
avslöja vilken kommun det handlar om och inte vilken bibliotekschef som har sagt vad.  
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Intervjusituationen som sådan kan vara känslig och den kräver att vi som intervjuar 
respekterar individerna och deras utsagor.  
 
Tilläggas bör att två av de intervjuade bibliotekscheferna dessutom är våra arbetsgivare, 
eftersom Marie-Louise Bjänndal är anställd vid Bräcke folkbibliotek och Jennie 
Olofsson vid Sundsvalls stadsbibliotek. Vi uppfattar det inte som ett problem, eftersom 
vi är två om att skriva uppsatsen. Det gör det möjligt att den, som inte har någon 
anknytning till respektive kommun, granskar och analyserar materialet.  
 
 

2.5 Genomförande och metodisk reflektion 
 
Till att börja med hade vi problem att komma i kontakt med bibliotekscheferna i de 
båda länen. Vi började med att skicka e-post, men det var ett fåtal som svarade. Senare 
förstod vi att med flera adressater för e-postmeddelandet, så hamnar det bland spam och 
försvinner i mängden. När vi gick över till att telefonera, så gick det bättre, även om 
cheferna långt ifrån alltid sitter vid sina skrivbord. De är upptagna med mycket annat 
som inte sker på deras arbetsrum.  Bibliotekscheferna var sedan mycket tillmötesgående 
och tog gärna emot oss för intervjuerna, trots att det inte alltid var lätt att hitta en 
lämplig tidpunkt. Här var det nog en fördel att läsa på halvfart, för vi har inte behövt 
vara stressade, utan haft lång tid på oss. 
 
Ett oväntat problem uppstod. I en kommun fanns inte en bibliotekschef på samma sätt 
som i de andra kommunerna, utan där är det en förste bibliotekarie som ansvarar för 
verksamheten och en kultur- och fritidschef som ansvarar för ekonomi och personal. 
Vem skulle vi då intervjua? Efter att ha granskat våra frågor, så valde vi att intervjua 
båda två, men var för sig. Vi har således gjort tolv intervjuer, men materialet berör elva 
kommuner. De två intervjuerna är senare sammanlagda till en och i fortsättningen 
kommer vi ändå att referera till bibliotekscheferna som om de vore elva till antalet.   
 
Alla intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser och i ostörd miljö. Vid ett 
tillfälle hade informanten tagit med två andra bibliotekarier till intervjun. Det godtog vi 
utan kommentar, men intervjun hade blivit annorlunda med bara en informant. I en 
annan kommun satt en praktikant i biblioteket med och lyssnade på intervjun. Denne 
studerade själv biblioteks- och informationsvetenskap i Umeå.  
 
En del av bibliotekscheferna var mycket pratsamma till sitt sätt och där hade vi ibland 
svårt att styra intervjun så att vi höll oss till ämnet. Andra chefer var fåordiga och då 
behövdes följdfrågor för att få tillräckligt omfattande svar. Det var inte alltid vi 
lyckades. Vi har upptäckt att det är svårt att intervjua, både att formulera frågor och att 
genomföra samtalet. En del av våra frågor var för öppna och andra för slutna. Det hade 
varit bra om vi gjort en pilotintervju innan vi genomförda intervjuerna med 
bibliotekscheferna. Då hade vi upptäckt en del oklarheter i frågorna och kunnat 
förebygga genom att omformulera eller förtydliga. Möjligen hade vi då också upptäckt 
att intervjuerna spänner över ett stort område, som kunde ha avgränsats något mer. 
Istället kunde vi ha varit mer ingående på vissa, centrala frågor.  
 
Vid två intervjuer drabbades vi av tekniska problem med bandspelarna. Naturligtvis 
hade vi kontrollerat att de fungerade på förhand, men ändå fungerade de inte under 
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dessa två intervjuer. Istället skrev vi ner så mycket vi mindes av svaren i efterhand och 
därefter kontaktade vi de berörda bibliotekscheferna via e-post. Vi berättade om 
problemet och bifogade våra minnesanteckningar. Informanterna tog sig tid att läsa 
igenom och lägga till det de tyckte saknades. Från dessa två intervjuer blev det således 
inga utskrifter av hela samtalet, men vi har fått den information, som vi behöver för 
studien.  
 
Vid de övriga tio intervjuerna fungerade bandspelarna och utifrån dessa inspelningar, 
som omfattar cirka en timme per samtal, har vi skrivit ut hela intervjuerna. Det har inte 
heller varit alldeles oproblematiskt. Ibland är det svårt att uppfatta vad som sägs på 
bandinspelningen. Naturligtvis har det tagit lång tid också.  
 
Vid sammanställningen av resultaten använde vi intervjuutskrifterna och 
minnesanteckningarna. För att få en överblick över materialet sammanställde vi alla 
svaren från de olika bibliotekscheferna i ett gemensamt dokument, där vi utgick från 
frågorna i intervjumallen och behandlade varje fråga för sig. Utifrån denna 
sammanställning utkristalliserades resultatredovisningen (se kapitel 6). Analysen av 
intervjuerna startade under denna process och slutfördes med hjälp av Oultons modell 
för besparingsstrategier och med stöd av övrig litteratur.  
 
När det gällde att få tag i kommunala handlingar, så var det svårare än väntat. Vi hade 
trott att varje kommun skulle kunna skicka oss årsbudgetar, verksamhetsberättelser och 
biblioteksplan, utan att vi skulle behöva belasta bibliotekscheferna med detta. Det gäller 
ju allmänna handlingar, men på förfrågan via e-post direkt till kommunerna, så hände 
mycket litet. Det var till sist med hjälp av våra informanter som vi fick merparten av de 
efterfrågade dokumenten. Vissa handlingar saknas fortfarande, trots upprepade 
påstötningar.  
 
Årsbudgetar och årsredovisningar från de olika kommunerna har vi använt som 
underlag för att undersöka besparingarnas storlek i respektive kommun.  
 
Kommunernas biblioteksplaner hade vi tänkt granska för att kunna besvara vår tredje 
frågeställning i studien. Till vår förvåning var det bara två kommuner av de elva som 
har biblioteksplan, trots att det är lag på detta och trots att det varit mycket omtalat de 
senaste åren. Att det fanns så få biblioteksplaner gjorde att den frågeställningen blev 
omöjlig att besvara.  
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3 Litteratur och tidigare forskning  
 
Det vi har kunnat konstatera är att det finns stora luckor att fylla när det gäller forskning 
specifikt om besparingar inom bibliotekssektorn. Speciellt svårt har det varit att hitta 
undersökningar av svenska förhållanden. Våra litteratursökningar resulterade i mängder 
av debattinlägg om farhågor för ett förfallet folkbiblioteksväsende i Sverige, men inga 
vetenskapliga studier. Däremot finns det äldre brittiska studier, från 1970- och 80-talen, 
som redogör för besparingsprocessen och dess effekter. Majoriteten av dessa har vi 
bedömt som svåra att överföra till dagens svenska förhållanden, eftersom de brittiska 
besparingarna till stor del skedde p.g.a. en djupgående omorganisering av den offentliga 
sektorn under den perioden.  
 
Istället har vi tagit stöd av litteratur om övergripande strategisk planering för offentlig 
verksamhet och av litteratur om verksamhetsbedömning i s.k. mjuka organisationer, 
både inom folkbibliotek och inom offentlig sektor i allmänhet.   
 
Vi har valt att endast redogöra för litteratur som är utgiven senare än 1990.  
 
 

3.1 Strategisk planering 
 
Managementhandböcker och litteratur om hur man på bästa sätt bedriver strategisk 
planering finns det gott om, särskilt ur ett angloamerikanskt perspektiv.  
 
Strategisk planering definieras av John Bryson som "a disciplined effort to produce 
fundamental decisions and actions that shape and guide what an organization (or other 
entity) is, what it does, and why it does it" (2004, s.6).  
 
Strategisk planering kan förklaras schematiskt i olika faser enligt Bryson. Den första 
fasen utgör en inventering av organisationens nuvarande läge, d.v.s. vilket uppdrag har 
organisationen, vilka olika strukturer finns inom den, vilken verksamhet bedrivs och 
vilka slags tjänster finns inom den, vilka anställda arbetar inom organisationen och 
vilken är deras sammantagna kompetens, vilken budget finns att tillgå m.m. Den andra 
fasen representerar formuleringen av idén om hur organisationen vill vara. Detta kan 
ske med hjälp av utformning av visions- och uppdragsdokument. Med dessa 
utgångspunkter som grund ska slutligen den tredje fasen utformas. Den ska utgöra 
formuleringar av hur detta förändringsarbete ska gå till. Exempel på detta kan vara 
strategiska planer som innebär utbildning för personalen, budgetförändringar, 
omorganisering m.m. Strategisk planering är med andra ord inte bara en händelse utan 
ett samlingsbegrepp för den process som innefattar flera moment och faser. (ibid., s.6f.). 
Skärvad och Bruzelius beskriver detta förfarande som ”strategi som plan” och kallar de 
tre olika faserna för analysfas, strategiformuleringsfas och genomförandefas (2004, 
s.163f.). Skärvad och Bruzelius menar också att detta sätt att bedriva strategiskt arbete 
på är lämpligast ”i en etablerad verksamhet i en relativt stabil omvärld” (ibid., s.164), 
vilket vi anser vara giltigt för fo lkbiblioteksverksamhet i Sverige.  
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Strategisk planering är troligen den mest spridda tekniken för att planera och organisera 
utvecklingen i biblioteks- och informationscentra i USA menar författarna till Library 
and information center management  (2002).  Eftersom all verksamhet inom olika slags 
bibliotek och informationscentra syftar till att tillgodose sina speciella användares 
behov så måste alltid strategisk planering utgå från denna fokus. För att strategisk 
planering ska lyckas måste den interna informationen i organisationen fungera på två 
viktiga punkter: samtliga anställda i organisationen måste vara införstådda i hur 
planeringen ser ut och vad den har för målsättning och vara inriktade på desamma; 
samtliga anställda måste också informeras om hur det planerade arbetet framskrider. 
(Stueart & Moran, s.91ff.)  
 
Ett särskilt intressant exempel på lite äldre, brittisk forskning är informations- och 
biblioteksforskaren Tony Oultons undersökning av hur besparingskrav hanterades i 
några områden 1980-82. I all planering och vid alla beslut så var nyckelpersonen 
chefsbibliotekarien (Oulton 1991, s.112). Oulton menar att tidigare forskning har visat 
att när besparingskrav kommer från huvudmannen, så reagerar bibliotekets ledning med 
snabba, akuta beslut (ibid., s.24). Det är sällan som neddragningar ingår i den 
långsiktiga planeringen. Som vi tolkar honom, så efterlyser han s.k. proaktiva, d.v.s. 
preventiva eller förebyggande, åtgärder. Oulton föreslår att bibliotekschefer ska 
använda ett urval strategiska frågor i sin planeringsprocess (ibid., s.119). De frågorna 
rör tre områden: organisationen, omvärlden och strategiska val. Oulton drar slutsatsen 
att "management and organization theory can contribute to a better understanding of 
what is going on in library management" (ibid., s.120).  
 
Margaret Kinnell Evans intervjuade åtta nyligen pensionerade bibliotekschefer i 
Storbritannien med syftet att undersöka deras syn på hur managementstrategier för 
folkbibliotek kommer att behöva utvecklas under 1990-talet. Enligt henne har kraven på 
chefsbibliotekarierna ständigt ökat under de senaste åren, beroende på åtskilliga 
kommunala omorganisationer, vilket har lett till nya finansieringssätt och en ökad 
kommersiell inriktning för folkbiblioteken. Dessutom tvingades cheferna att leda sina 
verksamheter med minskade ekonomiska anslag under 80-talet. Liksom Oulton hävdar 
Evans att tidigare studier visat att den viktigaste faktorn för hur biblioteken utvecklades 
var hur bibliotekschefens ledarskap fungerade (1991, s.5). Några slutsatser som Evans 
drar är att i framtiden bör bibliotekscheferna vara utrustade med färdigheter som 
kommer från företagsvärlden, så som att kunna formulera planer med realistiska 
finansiella mål och att klara av att implementera dessa ekonomiska strategier. Samtliga 
chefer var också väl införstådda med hur viktig den nya teknologin kommer att bli och 
Evans menar att den troligen kommer att kunna skapa bättre förutsättningar för 
bibliotekschefer att hantera verksamhetsinformation mer effektivt. (ibid., s. 158f.)  
 
Svensk forskning på det här området finns inte att tillgå i samma utsträckning. Vi har 
dock påträffat en utredning som ställer liknande frågor som vi vill göra. Resursknapphet 
och tyngdpunkterna i biblioteksverksamheten i Norden – en betraktelse i 
organisationsutveckling (Stormbom 1995) är produkten av ett nordiskt samarbete som 
syftade till att undersöka och jämföra hur de olika nordiska ländernas folkbibliotek hade 
hanterat de ekonomiskt kärva tiderna under slutet av 1980- och början på 90-talen. 
Fokus lades här på organisationsförändringar och vad dessa kom att innebära för 
användare och personal. Projektet visade att interna strategier såsom ersättande 
teknologi och omstrukturering var de vanligaste tillvägagångssätten för att minska 
kostnaderna. Vidare föreslås det att biblioteken måste prioritera bland sina 
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verksamheter, samarbeta mer interkommunalt genom t.ex. gemensam planering och 
anskaffningspolitik samt lära sig att planera strategiskt och ställa samman 
handlingsplaner.    
 
Psykologen och organisationskonsulten Birgitta Ahltorp genomförde en enkätstudie 
som omfattade drygt 300 chefer. Syftet med undersökningen var bl.a. att ta reda på vilka 
olika roller chefer har. Med detta som grund har Ahltorp försökt beskriva hur hon tror 
att en medvetenhet kring dessa olika roller kan leda till personlig utveckling och i 
förlängningen ett bättre ledarskap. En av hennes öppna frågor i enkäten handlade om 
vad cheferna tyckte att de hade tagit för lärdomar av sina egna erfarenheter från 
förändringsarbete i form av avveckling och nedskärning av personal. De nio punkter 
hon kunde sammanställa efter hur de svarade var (1998, s.95): 
 

1. Snabbhet i processen är viktigare än rätt beslut.  
2. Engagera de anställda så mycket som möjligt. 
3. Kommunicera mera! 
4. Man måste våga leda. 
5. Medarbetarna bör kontinuerligt utvärderas i sitt arbete. 
6. Inse att det är svårt att avskeda personal. 
7. Skapa framtidstro hos dem som är kvar. 
8. I avveckling märks ledarskapets ensamhet. 
9. Ta hjälp av extern resurs. 

 
Liksom Ahltorp, tror vi, att chefer bör reflektera över hur de själva har lyckats med att 
genomföra olika förändringsstrategier, för att på så sätt kunna dra lärdom av sina 
erfarenheter och eventuella misstag.  
 
 

3.2 Verksamhetsbedömning inom den offentliga sektorn  
 
Det finns också kommunforskning och tvärvetenskaplig grundforskning inom den 
offentliga sektorn som är av relevans för oss.  Ett exempel är Staffan Johanssons 
undersökning Verksamhetsbedömning i mjuka organisationer (1995). Han försöker 
besvara frågan om hur centrala aktörer inom kommunal socialtjänst informerar sig om 
hur deras verksamhet fungerar och hur dessa gör sina verksamhetsbedömningar. Med 
’mjuka organisationer’ avser Johansson organisationer av en ”sådan karaktär att det inte 
är möjligt att utforma framgångskriterier som både är meningsfulla och 
utvärderingsbara” (ibid., s.10)1. Vi anser att detta i viss mån även gäller för 
folkbibliotek.  
 
I hans undersökning framkom det tydligt att ledarna ”ofta uttryckte sina bedömningar 
utifrån ett rollperspektiv” medan ingen hänvisar till sin organisations officiella mål. 
Undersökningen visade också att samtliga ledare, oavsett om de var politiker eller 
arbetsledare, ansåg att olika typer av mjuk information var central vid 
verksamhetsbedömningar (ibid., s.174f.). Med mjuk information avser Johansson 
muntlig information i form av berättelser och varseblivna intryck vid exempelvis besök, 

                                                 
1 Johansson refererar i sin tur till Thompson, J. D. (1967). Organizations in Action. New York: 
McGrawhill.   
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d.v.s. information om ”hur det är” istället för prestations- och resultatmått (ibid., s.22). 
Det faktum som föranledde denna undersökning enligt Johansson var att han i en 
tidigare intervjustudie kunnat konstatera att så många som 70 % av alla politiker och 
ledare på lokal nivå inom socialtjänsten ansåg, i explicita ordalag, att de inte hade 
tillräckligt med information för att på ett adekvat sätt kunna bedöma den egna 
verksamheten (ibid., s. 12f.).   
 
Ekonomen Björn Rombach diskuterar också problemet med mätning av resultat i 
offentlig sektor. Han menar, liksom flera andra forskare, att målen inom den offentliga 
sektorn överlag är tvetydiga, allmänna och oprecisa vilket gör dem svåra att använda i 
planeringsarbetet. Det är heller inte ovanligt att mål för samma verksamhet är 
oförenliga. Dessutom kan det vara svårt att sätta effekter i förbindelse med en särskild 
aktivitet. Rombach pekar också på den intressekonflikt som uppstår när tjänstemän 
istället för de folkvalda politikerna formulerar verksamhetsmålen. Demokratitanken går 
delvis förlorad om de anställda får för stort inflytande över hur verksamheten ska 
bedrivas samtidigt som det är svårt för tjänstemännen att leda och bedriva en 
verksamhet, om inte huvudmannen erbjuder en viss självbestämmanderätt. (1991, 
s.47ff.) 
 
Företagsekonomen Ulf Ramberg (1997) har undersökt hur olika verksamhetsmått 
används inom den offentliga sektorn. Utifrån sin studie har han sammanställt en 
begreppsapparat med egna kategorier av verksamhetsmått, eftersom kommunernas 
benämningar på måtten oftast varierade (se figur 3.1.).  
 
 

 
 

 
Figur 3.1. Figuren är hämtad från Ra mberg, s.29. De fyra 
olika indelningsgrupperna bygger på den s.k. black box-
modellen2.   

                                                 
2 Black box-modellen används när det tycks vara uppenbart att det finns ett samband mellan olika 
variabler men att forskaren misslyckas med att förklara vad som orsakar vad. Inom företagsekonomi, 
menar Ramberg, används black box-beskrivningar när sambandet mellan insatta resurser i en organisation 
eller ett företag och utkomsten i form av tjänster och produkter skall förklaras (ibid., s.29). 

 Aktivitet Prestation  Effekt  Resurs 

     Verksamhetsmått  

Aktivitetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått 
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Ramberg påpekar att det ibland kan vara svårt att göra tydliga gränsdragningar mellan 
de olika måtten, men att den principiella innebörden går att urskilja dem emellan. De 
fyra olika indelningsgrupperna han gör är resursmått, prestationsmått, aktivitetsmått och 
effektmått. Han exemplifierar vad som avses med de olika termerna utifrån andra 
kommunala verksamheter, vilka vi därför har överfört för att de ska överstämma med 
folkbibliotekens verksamhet (se nedan kapitel 3.3). Figur 3.1 beskriver hur de olika 
stegen i resursomvandlingen i en organisation också kan användas som en beskrivning 
för de olika delmåtten som ryms under samlingsbegreppet verksamhetsmått. 
 
 

3.3 Verksamhetsbedömning inom folkbibliotek  
 
Resursmåtten beskriver verksamhetens budget i kronor och ören, d.v.s. vilka monetära 
medel folkbiblioteket har tillgång till. Aktivitetsmåtten beskriver vilka aktiviteter som 
gjorts i verksamheten, t.ex. öppethållande i timmar vid ett bibliotek. Prestationsmåtten 
beskriver de prestationer som utförda aktiviteter har gett upphov till, t.ex. antal utlånade 
böcker under dessa timmar och effektmåtten beskriver de effekter som de levererade 
prestationerna har genererat, t.ex. antalet nöjda biblioteksanvändare. (ibid., s.30).   
 
En amerikansk undersökning av användning av verksamhetsmått i bibliotek, som 
utfördes 1993, har visat att det då var endast ett fåtal av biblioteken som använde sig av 
effektmått. Enligt upphovsmannen, statsvetaren Ammons, är det svårt att utforma och 
använda sådana mått inom kommuners formella system som också är jämförbara med 
andra kommuners mått. Ammons menar att det är av yttersta vikt att göra verksamhets-
måtten mer intressanta även för tredje man, via media, genom att utforma standarder så 
att kommuner kan jämföra sig med varandra. Han tror nämligen att detta skulle 
underlätta för allmänheten att ställa krav på sina egna kommunpolitiker i frågor om 
olika prioriteringar och framtidsplaner.  (Ammons 1995)  
 
Även skriften Att använda nyckeltal och statistik inom kultur- och fritidsområdet 
(2001), som är framtagen av Svenska Kommunförbundet, berör detta problem. Andra 
kritiska synpunkter som lyfts fram är att det oftast inte finns någon regelbundenhet i 
framtagandet av verksamhetsmått, och att uppgifterna inte samlas in och sammanställs 
på ett och samma ställe i organisationen. Ett annat problem är att det inte finns något 
exempel att relatera sina egna verksamhetsresultat mot, d.v.s. vad är maxkapaciteten i 
exempelvis antal besökare och lån för ett bibliotek? ”Oftast används den ekonomiska 
ramen – budgeten – som kontroll för vad som åstadkommits. Alltför sällan redovisas 
genomtänkta prestationer i boksluten som komplement till de ekonomiska uppgifterna” 
(ibid., s.14), skriver utredaren Christer Fahlström. (ibid., s.13f.)  
 
Det finns alltså flera metoder för hur man kan bedöma och mäta folkbibliotekens 
verksamhet kvantitativt med hjälp av olika verksamhetsmått. Detta kan sägas utgöra den 
mer rationella grunden för hur verksamhetsbedömningen kan gå till. En norsk 
bibliotekschef, Vigdis Moe Skarstein, framhåller att biblioteksstatistik är ett verktyg för 
planeringsarbete i en evigt pågående process. En systematisk användning kan peka ut 
vilka faktorer som ger resultat när det gäller att organisera verksamheten. Det är ett 
underlag för att utvärdera och fatta beslut för framtiden, eller med andra ord: strategisk 
planering. (Moe Skarstein 1990, s.33f.) I en intervju påpekar Per-Hugo Skärvad, docent 
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i företagsekonomi, att ”Den ledare som inte utrustar sig med instrument för uppföljning, 
har mer eller mindre abdikerat”. (Ersgård 2004, s.10) 
 
Per Qvale, bibliotekschef i en norsk kommun, har uttryckt att det är "mye vanskeligere å 
foreta ubehagelige prioriteringer i nedgangstider dersom man er usikker på hvilke mål 
som er viktigst" (Qvale 1990, s.27). I första hand är det de kvalitativa målen som är 
baserade på värderingar som Qvale anser vara de som ska styra verksamheten. Det är 
mål som till exempel att prioritera vissa grupper, att ha ett allsidigt mediebestånd och 
erbjuda god kvalitet. (ibid., s.29) Men de övergripande kvalitativa målen är inte mätbara 
på samma sätt som de kvantitativa. Viss verksamhet kanske ändå prioriteras fastän den 
inte är den mest kvantitativt effektiva. Vi vill alltså beakta den mer kultur- och 
lokalpolitiska aspekten i stort. Ursprungsglöd och värmedöd - Om de nationella 
kulturpolitiska målen i den lokala kulturpolitiken (2005) är en intervjuundersökning, 
genomförd av Dimitrios Iordanoglou, på. uppdrag av Svenska kommunförbundet. 
Rapportens syfte var att undersöka på vilket sätt de nationella kulturpolitiska målen är 
vägledande för kommunernas fastställande av sina övergripande kulturpolitiska mål. 
Författarens slutsats är att: ”Många kommuners kulturpolitik bedrivs alldeles oberoende 
av de nationella kulturpolitiska målen” (ibid., s.26).  
 
Samma åsikt diskuteras även tidigare av Sven Nilsson (2003, s.249): ”I kommunerna 
präglas kulturpolitiken av en öppen, pragmatisk hållning, där kulturpolitiken ofta 
associeras till andra politikområden.” Ett möjligt framtida paradigm för kulturpolitiken 
identifieras av Nilsson (ibid., s.298): förändring och utveckling. Efter vad vi kan förstå 
av Nilssons resonemang, så bör kommunerna formulera mål och förändringsstrategier 
utifrån sina lokala förutsättningar och behov. Detta är även Qvale inne på. Han 
framhåller att det lokala biblioteket måste profileras. Det är viktigt att vilja något med 
biblioteket och ha en vision som ledstjärna, inte minst i dåliga tider (Qvale 1990, s.28).  
Jämförbara ”krav på samtidig avveckling och utveckling” av folkbibliotekens 
verksamhet påvisas även av Enström (1995, s.206), som menar att om man inte förnyar 
sig, så kommer bristande resurser att leda till neddragningar av bibliotekens 
kärnverksamhet. En departementsskrivelse från Kulturdepartementet påpekar vikten av 
att biblioteken bibehåller den traditionella verksamheten samtidigt som nya uppgifter 
tillkommer (Ds 2003:66, s.101f).  
 
Biblioteksforskarna Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens grundliga fallstudie, 
Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling, av tre danska kommuner ställer också 
frågan om vilken roll folkbiblioteket kan komma att ha i det lokala samhället. Även i 
Danmark har anslagen till folkbiblioteket minskat under 90-talet och flera av 
bibliotekscheferna i deras studie vittnar om att de har fått sina positioner nedflyttade 
längre ned i den kommunalpolitiska hierarkin, vilket minskar deras inflytande och 
möjlighet att påverka. (2004, s.259f.) 
 
Undersökningen ska, enligt författarna, ses som ett underlag för hur folkbibliotek kan 
diskutera kring olika målsättningar. Liksom Nilsson framhåller Andersson och Skot-
Hansen vikten av att biblioteken profilerar sig, stärker sina relationer till andra aktörer i 
samhället och koncentrerar sin verksamhet på det som deras specifika omvärld behöver 
och vill ha (ibid., s.262). Dessa behov kan skilja sig kommuner emellan. I vår studie, 
liksom deras, undersöker vi folkbibliotek i kommuner som ser olika ut beträffande bl.a. 
befolkningsunderlag. Prioriteringarna kan således variera, och som vi tolkar författarna, 
bör också variera mellan kommunerna. 
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Andersson och Skot-Hansen utför sin studie genom att granska hur de olika 
folkbiblioteken prioriterar olika typer av verksamhet. För att kunna göra detta delar de 
in bibliotekens verksamhet i fyra olika områden som fokuserar på olika aspekter av 
bibliotekens funktioner. Dessa olika funktioner är biblioteket som kultur-, kunskaps-, 
informations- och socialcenter. I korthet kan dessa olika funktioner beskrivas så här: 

• kulturcenter, biblioteket är ett kulturellt forum med inriktning på verksamhet så 
som konstutställningar, författar- och teaterbesök och s.k. ”prova - på - 
verkstäder”, m.m.; 

• kunskapscenter, biblioteket är ett vetenskapligt forum med inriktning på 
utbildning och upplysning, där studiefaciliteter och användarutbildning 
prioriteras; 

• informationscenter, biblioteket är en informationsplats, med inriktning på 
verksamhet så som samhälls- och turistinformation och företagsservice m.m.; 

• socialcenter, biblioteket är en mötesplats i det vardagliga livet och med 
inriktning på verksamhet till eftersatta grupper, uppsökande verksamhet av olika 
slag och rådgivning m.m. (ibid., s.19) 

 
Vissa av exemplen i den ovanstående förklaringen kan passa in under flera rubriker 
eftersom de olika funktionerna ibland går in i varandra. Skarpa gränsdragningar går inte 
alltid att göra, och detta påpekar också modellens skapare. (ibid., s.18f.).  
 
Biblioteksforskaren Angela Zetterlund har i sin doktorsavhandling undersökt vad som 
är kännetecknande för olika utvärderingsprogram för lokal biblioteksutveckling i 
svenska folkbibliotek. De program som hon undersöker har kommit till stånd genom 
bl.a. stöd från Kulturrådet. Bakomliggande anledningar till dessa satsningar, menar 
Zetterlund, är en föreställning om att svensk folkbiblioteksverksamhet är hotad, 
eftersom utlåningssiffrorna sjunker och det blir allt svårare för biblioteken att motivera 
budgethöjningar. En slutsats som Zetterlund drar, utifrån det stora empiriska material 
som hennes fa llstudie vilar på, är att ”såväl verksamhetsmål och användarnas 
informationsbehov som statistiska kunskapsunderlag intar en betydligt mer underordnad 
roll i praktiken än vad utvärderingsteoretiker ofta hävdar” (2004, s.297f.). Ett annat 
intressant konstaterande som Zetterlund gör, utifrån sin studie, är att det inte verkar 
finnas någon efterfrågan på ”utvärderingskunskap som beslutsunderlag i formella 
besluts- och policyprocesser” (ibid., s.298). Det finns däremot ett stort inslag av 
pragmatism i beslutsprocessen, menar Zetterlund, eftersom besluten fattas på grundvalar 
bestående av andra faktorer av mer praktisk art än själva utvärderingsarbetet. En annan, 
enligt Zetterlund, viktig slutsats som hon kan dra är ”att utvärderingen inte kan eller bör 
ses som ett neutralt verktyg” (ibid., s.308). Genom metodval och genom det val av vad 
som ska undersökas i en utvärdering visar de ansvariga vad som är viktigt och som i sin 
tur kan skänka legitimitet till biblioteksverksamheten.     
 
De resultat som Zetterlund förmedlar i sin doktorsavhandling gäller utvärderingsarbete 
kring projekt för hur biblioteken ska utvecklas, inte avvecklas i besparingstider, men vi 
menar att sådant utvärderingsarbete även kan vara intimt förknippat med avveckling. 
Vad än som ska beslutas, så behöver man ett fylligt beslutsunderlag. Det kan ju också 
tänkas att det som avvecklas, bortrationaliseras till förmån för något som ska utvecklas.  
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4 Teoretisk modell för besparingsstrategier 

 
En modell, för att analysera och dela in olika strategier för att genomföra besparingar i 
folkbibliotek, har skapats av Oulton (1991). Den bygger på tidigare forskning om 
strategiska val vid beslutsfattande. För att nå sina mål har beslutsfattare ett antal olika 
alternativ för hur de ska genomföra besparingarna. Oulton ordnar de olika strategierna i 
fyra olika grupper (se figur 4.1 nedan). Två av grupperna inriktar sig på att förändra 
inom organisationen, och två vill försöka påverka utanför den egna organisationen. 
 
 

 
Interna strategier 

 
 Sänkning av servicenivå  Nedskärning av kostnader 
 Verksamhetens input           Eliminerande av slöseri 
 Verksamhetens output  Ersättande teknologi 
    Omstrukturering 
    Omvärdering av tjänster 
 

Externa strategier 
 
 Motangrepp   Omdefinition av tjänster 
 Begränsning av nedskärningar Val av marknader 
 Resursanskaffning  Avlastning 
 Manipulering av resurser   
 
 

Figur 4.1. Figuren är hämtad från Oulton, s.36.  
 
 
Att sänka servicenivån betraktar Oulton som en strategi som inte kräver ett nytänkande, 
utan det är ett försök att bibehålla all verksamhet men i minskad omfattning, t.ex. 
genom att minska öppettiderna eller att sänka bemanningsnivån. Det kan vara en 
medveten strategi att sänka servicen och det är då kopplat till olika kvantitativa och 
kvalitativa verksamhetsmått. Verksamhetsmått kan visa både input – som antal tjänster 
och antal öppettimmar – och output - som utlåningssiffror och andel nöjda användare. 
Med Rambergs terminologi motsvarar input verksamhetens resurs- och aktivitetsmått 
och output motsvarar verksamhetens prestations- och effektmått. I kommande 
utvärderingar kan verksamhetsmåtten visa hur verksamheten har förändrats och kanske 
påverka för att få höjda anslag. (Oulton, s.37f.) Risken finns också om verksamheten 
har försämrats i för stor utsträckning, att politikerna inte anser verksamheten vara värd 
att finnas kvar alls, utan att den stängs helt och hållet.  
 
Att minska kostnaderna kan innebära olika strategier, som går ut på att öka 
kostnadseffektiviteten inom organisationen. Oulton har fyra underordnade strategier 
inom den här kategorin: att eliminera slöseri, att använda någon form av ersättande 
teknologi, att omstrukturera, samt att omvärdera tjänster.  

- Att eliminera slöseri är en strategi som är självklar, utan några svåra 
överväganden. Ändå behövs medveten eftertanke. Vad kan vi spara på? Det kan 
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gälla något så enkelt som att släcka belysningen i tomma rum. Strategin går ut 
på att använda sina tillgängliga resurser klokt.  

- Att använda någon form av ersättande teknologi kan också vara en strategi för 
att minska kostnaderna. Det kan vara att installera självbetjäningsautomater för 
låntagarna eller att ha bibliotekets katalog tillgänglig via Internet. Målet är att de 
anställda ska kunna ägna mer tid åt andra, mer kvalificerade arbetsuppgifter, 
eller till och med att kunna minska antalet tjänster.  

- Att omstrukturera är enligt Oulton en vanlig följd av nedskärningar. Det kan 
betyda centralisering/decentralisering, översyn av personalens kompetens och 
vilka anställda som behövs i den framtida organisationen, eller en förändring av 
hur bibliotekets service erbjuds.  

- Att omvärdera tjänster handlar om att skapa en ekonomisk organisation, som 
använder sina resurser på rätt sätt. Det kan innebära att minska utbudet på 
filialer, eller att olika delar av organisationen specialiserar sig på varsitt område. 
Musikintresserade hänvisas till ett bibliotek och invandrare till ett annat. Tanken 
är att det är bättre med ett bra utbud på ett ställe, än halvdåligt på alla. Åtgärder 
av den här typen påverkar användarna direkt. En annan variant av att omvärdera 
tjänster är att försöka föra över vissa uppgifter på andra. (ibid., s.40f.) 

 
De externa strategierna riktar sig gentemot omvärlden utanför den egna organisationen, 
det vill säga både enskilda individer, grupper och andra organisationer. Att begränsa 
nedskärningarna, menar Oulton (ibid., s.41), kan ske genom att övertyga dem som 
tillhandahåller resurserna om den egna verksamhetens betydelse. Det kan vara att visa 
på de positiva effekterna av att bibehålla eller öka resurserna, eller att visa på de 
negativa effekterna som uppstår om verksamheten måste dras ner. En viktig faktor för 
att kunna påverka är att använda samma språk som dem man vill påverka.   
 
Att skaffa sig ökade resurser utöver dem från huvudmannen, kan ske på flera sätt. 
Bibliotek kan ta ut avgifter för vissa tjänster, sälja varor eller söka stöd från andra håll 
än från huvudmannen. Det behöver inte heller alltid vara pengar, utan stödet kan vara in 
natura, som till exempel volontärer som arbetar gratis. (ibid., s.42) 
 
Oulton pekar också på möjligheten för bibliotekens ledning att manipulera 
resursanvändningen. Genom att använda de anslagna medlen på olika konton till annat 
än det som avsetts, så kan ledningen styra resurserna friare.  
 
Den sista av Oultons fyra grupper är 'Omdefinition av tjänster'. Den innebär i 
ekonomiska termer att ledningen försöker få bästa möjliga avkastning på pengarna. Den 
avkastningen kan vara mätbar, d.v.s. kvantitativ, eller icke mätbar, kvalitativ. Exempel 
på något mätbart i bibliotekssammanhang är utlåningssiffror och på något omätbart är 
hur besökarna uppfattar servicen. Undergruppen 'Val av marknader' kan handla om att 
anpassa öppettiderna efter vissa användare eller att satsa på media som är riktade till 
någon speciell användargrupp. Det kan även vara att utöka sin service. Naturligtvis gör 
man detta för att möta uttalade eller outtalade behov, men en dold orsak kan också vara 
att framöver kunna påvisa förbättrade verksamhetsmått för huvudmannen.  
 
Med 'Avlastning' menar Oulton (ibid., s.43) att man försöker föra över service eller 
kostnader till någon annan, om inte fullt ut så till vissa delar. Det kan betraktas som en 
extrem form av 'Val av marknader'.  
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Oulton påpekar själv att ovanstående kategorisering inte är perfekt, eftersom en 
besparingsåtgärd kan placeras i olika grupper, beroende på vad man betraktar som det 
primära målet. Att minska öppettiden för ett bibliotek kan ses som både en sänkning av 
servicenivå och en nedskärning av kostnader. (Ibid., s.43)  
 
Det visade sig att cheferna hade valt många olika sätt att spara. Alla fyra 
besparingsstrategier användes. Oulton tycker sig se att i det tidiga skedet av 
besparingar, så agerade cheferna för att begränsa nedskärningarna, eliminera slöseri, 
använda ersättande teknologi, sänka servicenivån lite och eventuellt manipulera med 
resursanvändningen. I ett senare skede av besparingar försökte bibliotekscheferna att 
skaffa nya resurser, omstrukturera verksamhet och sänka servicenivån mera. Om 
ytterligare neddragningar krävdes, så omvärderades tjänster, gjordes val av marknader 
och provades avlastning. Naturligtvis återkom även strategier från de första skedena i 
mer extrema former. (Ibid., s.113)  
 
Slutsatserna som Oulton drog utifrån sin undersökning presenterades i kapitel 3.1.  
 
Oultons undersökning är förvisso grundad på empiriskt material som införskaffades i 
början av 80-talet, men vi anser att hans modell är adekvat för vår undersökning. Det är 
fortfarande samma typ av åtgärder som används i besparingssyfte. Därför kan vi 
använda Oultons modell över besparingsstrategier för att kategorisera de åtgärder, som 
bibliotekscheferna tar till i dagens svenska folkbibliotek. Modellen ger en god överblick 
över olika tillvägagångssätt.  
 
 



 

22 

 

5 Kommunerna och deras folkbibliotek 
 
Befolkningsutvecklingen har under den senaste tioårsperioden varit negativ i alla 
kommuner både i Jämtlands län och i Västernorrlands län (Folkmängden i Sveriges 
kommuner 1950-2001 2003). Ett sjunkande befolkningstal innebär minskade skatte-
intäkter till kommunerna och därmed tvingas de till olika åtgärder för att effektivisera 
verksamheterna. Naturligtvis drabbas även folkbiblioteksverksamheten av detta.  
 
I återstoden av kapitel 5 presenterar vi de båda länen och de kommuner som ingår i vår 
undersökning. De ekonomiska uppgifterna är inte till för att jämföra kommunerna med 
varandra, utan för att visa omfattningen av bibliotekets neddragning. Siffrorna över 
öppettimmar och antal anställda är inte heller jämförbara mellan kommunerna, eftersom 
de är från olika tidpunkter och kan ha förändrats. Trots detta ger siffrorna en bild av 
verksamhetens storlek. 
 
 

5.1 Jämtlands län 
 
Jämtlands län omfattar landskapen Härjedalen och Jämtland. Residensstad är Östersund. 
I länet finns åtta kommuner (se karta 5.1). Alla utom Östersund och Krokom är 
glesbygdskommuner, d.v.s. kommuner med färre än sju invånare per kvadratkilometer 
samt färre än 20 000 invånare (Kommungruppsindelning fr.o.m. 1 januari 2005).   
 
Av folkbiblioteken i länet har Härjedalen, Åre och Östersund fått uppräknad eller 
utökad budget under 2003 och 2004. Det innebär att Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda 
och Strömsund har fått minskade anslag. Dessa fem kommuner ingår i vår undersökning 
och presenteras därför närmare nedan.  
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De streckade linjerna visar kommungränserna. 

 
 
Karta 5.1. Kartan är hämtad från Regionfakta med Pantzare Informations tillstånd (2005). 3 

  
 

5.1.1 Berg 
 
Bergs kommun är en glesbygdskommun med knappt 7 800 invånare (Folkmängd i riket, 
län och kommuner 31/12/2004 och befolkningsförändringar 2004 2005)4. Huvud-
biblioteket ligger i Svenstavik. Det finns dessutom fem filialer och en utlåningsstation. 
Både huvudbiblioteket och filialerna är integrerade folk- och skolbibliotek och 
placerade i skolor. Biblioteken har en sammanlagd öppettid om 60 timmar per vecka, 
varav huvudbiblioteket står för 24 timmar (Bergs kommun 2005). Därutöver har 
biblioteken öppet enbart för skolans elever och personal. Det finns åtta fast anställda, 
varav två är bibliotekarier (Intervju med bibliotekschefen 2005)5.  
 
Nu från våren 2005 har en omorganisation genomförts i kommunen. Tidigare hörde 
biblioteken till barn- och utbildningsnämnden (Intervju 2005). Nu hör de till 
verksamhetsnämnden, som ansvarar för barnomsorg, skola, social omsorg och kultur. 
Det finns en förvaltningschef. Dessutom finns det en områdeschef, som är rektorn för 
gymnasieskolan (Bergs kommun 2005).  
 
Bibliotekschefen ingår i en ledningsgrupp tillsammans med rektorerna. I biblioteket 
finns ingen ledningsgrupp, eftersom det är en sådan liten organisation. Förutom att vara 

                                                 
3 Kartorna är delvis redigerade, kommunerna som ingår i studien har vi ringat in. Vi har också, för 
tydlighetens skull, markerat orterna med röd färg och färgat kartorna i en grå ton.   
4 Hädanefter förkortas denna referens till (Folkmängd i riket… 2005) 
5 Hädanefter förkortas denna referens till (Intervju 2005) 

Kommun – huvudort  
Berg – Svenstavik 
Bräcke – Bräcke 
Härjedalen – Sveg 
Krokom – Krokom 
Ragunda – Hammarstrand 
Strömsund – Strömsund 
Åre – Järpen 
Östersund - Östersund 
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chef för biblioteket, så har hon dessutom ansvar för allmänkulturell verksamhet och 
barnkulturverksamheten i kommunen, liksom ekonomi- och personalansvar för kultur-
skolan. (Intervju 2005)  
 
Budgetåret 2003 fick folkbiblioteket en neddragning på 3 % och för 2004 kom 
ytterligare ett besparingskrav. Den här gången på -17 % jämfört med 2003 års budget. 
Under 2005 finns krav på ännu mera neddragningar. (Årsredovisning för Bergs 
kommun 2002, 2003, 2004) 
 
 

5.1.2 Bräcke  
 
Bräcke kommun är en glesbygdskommun med nästan 7 300 invånare (Folkmängd i 
riket… 2005). Huvudbiblioteket ligger i Bräcke Folkets hus. Det finns två filialer 
(Bräcke kommun 2005). Alla tre folkbiblioteken är integrerade skolbibliotek. I 
dagsläget finns det 4,7 tjänster (Intervju med bibliotekschefen 2005). Biblioteken har en 
sammanlagd öppettid om 57 timmar per vecka. Av den tiden står huvudbiblioteket för 
26 timmar (Bräcke kommun 2005). Därutöver har biblioteken öppet enbart för skolans 
elever och personal. En tur med bokbuss köps av Östersunds kommun. Utlånings-
stationer som drivs ideellt av enskilda eller föreningar finns också (Intervju 2005).  
 
I kommunens politiska organisation finns bara en nämnd, produktionsnämnden. 
Däremot finns det flera förvaltningar. Biblioteksverksamheten hör till utbildnings-
förvaltningen, vars tjänstemän ansvarar för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, 
lärcentra, samt kultur- och fritidsverksamhet.  Högste ansvarig tjänsteman är skolchefen 
(Bräcke kommun 2005). Bibliotekschefen ingår i ledningsgruppen tillsammans med 
rektorerna (Intervju 2005).  
 
Budgetåret 2003 var besparingskravet på folkbiblioteket 17 %. I budgeten för 2004 
krävdes neddragningar om ytterligare 6 %. För år 2005 har dock budgeten utökats så 
mycket att man är tillbaka på lite drygt 2003 års nivå. (Årsbudget för Bräcke kommun 
2002, 2003, 2004, 2005)  
 
 

5.1.3 Krokom  
 
Krokom räknas statistiskt som en pendlingskommun, d.v.s. en kommun där mer än 40 
procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun (Kommun-
gruppsindelning fr.o.m. 1 januari 2005). Invånarna pendlar till arbete i någon av 
grannkommunerna Åre och Östersund. Krokoms kommun har drygt 14 100 invånare 
(Folkmängd i riket… 2005), vilket är en ökning från förra årsskiftet, men om man ser 
till hela den senaste tioårsperioden har ändå befolkningen minskat (Folkmängden i 
Sveriges kommuner 1950-2001 2003). Det är den näst största kommunen i Jämtlands län 
(Folkmängd i riket… 2005).  
 
Huvudbiblioteket ligger i centralorten Krokom. Det finns fyra filialer, en 
utlåningsstation och även en bokbuss (Krokoms kommun 2005). En av filialerna ligger i 
en skola, och fungerar som ett integrerat bibliotek (Intervju 2005). Tillsammans har 
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biblioteken öppet 140 timmar per vecka och då står huvudbiblioteket för 35 timmar 
(Krokoms kommun 2005). Det är 6,25 tjänster i verksamheten (Intervju 2005).  
 
Biblioteksverksamheten hör till barn- och utbildningsnämnden i kommunen (Krokoms 
kommun 2005). Men bibliotekschefen påpekade att två av filialerna är servicekontor, 
d.v.s. de har fler kommunala arbetsuppgifter. Därför är de organiserade under kansliet, 
inte under utbildningsförvaltningen. Bibliotekschefen är inte chef över dem, utan det är 
den administrativa chefen som ansvarar för de två kontoren. Men personalen på 
servicekontoren arbetar ungefär till 90 % med bibliotek i sin verksamhet (Intervju 
2005).  
 
För 2003 fick folkbiblioteket en något utökad budgetram i jämförelse med året innan. 
Men sedan under budgetåret 2004 sparades 4 % i folkbiblioteksverksamheten (Krokoms 
kommun 2005). 2005 har ramen ökat med 3 promille (Intervju 2005).  
 
 

5.1.4 Ragunda 
 
Glesbygdskommunen Ragunda har nästan 5 900 invånare (Folkmängd i riket… 2005). 
Centralort är Hammarstrand och där finns också huvudbiblioteket. Det är lokaliserat i 
anslutning till Anders-Olof-skolan och är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Av de 
två filialerna är ett integrerat med skolbiblioteket, medan det andra är ett rent 
folkbibliotek (Ragunda kommun 2005). Dessutom finns en utlåningsstation, 
depositioner på sjukhemmen i kommunen samt boksnurror på några industrier (Intervju 
2005). Den sammanlagda öppettiden per vecka är 69 timmar, varav huvudbiblioteket 
står för 36 timmar (Ragunda kommun 2005). Därutöver har man särskilda öppettider för 
skolan. Det är sammanlagt 3,8 tjänster på biblioteken (Intervju 2005).  
 
Organisatoriskt tillhör biblioteken kommunens skolavdelning, som ansvarar för 
barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Det finns ingen 
motsvarande nämnd, utan alla verksamheter ligger under kommunstyrelsen. (Ragunda 
kommun 2005) 
 
Budgetåret 2003 skulle biblioteket spara 4 %. För 2004 ökade budgeten, men det året 
infördes akuta besparingar och i bokslutet redovisade biblioteket samma resultat som 
för 2003. I budgeten för 2005 krävs återigen besparingar. (Ragunda kommun 2005) 
 
 

5.1.5 Strömsund 
 
Strömsund är en glesbygdskommun med drygt 13 100 invånare (Folkmängd i riket… 
2005). Huvudbiblioteket ligger i centralorten Strömsund (Strömsunds kommun 2005) 
och det är integrerat med gymnasiebiblioteket och beläget i skolans lokale r (Intervju 
med förste bibliotekarien 2005). Det finns fyra filialer, varav två är integrerade med 
skolbibliotek. Dessutom har kommunen uppsökande verksamhet. Tillsammans har 
biblioteken öppet 104 timmar i veckan, varav huvudbiblioteket står för 34 timmar 
(Strömsunds kommun 2005). Det finns sammanlagt nio tjänster, fördelade på tretton 
anställda (Intervju 2005).    
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Biblioteken hör till kommunens kultur- och fritidsavdelning, som styrs av kultur- och 
fritidsnämnden (Strömsunds kommun 2005).  Som en besparingsåtgärd har antalet 
ledamöter i nämnden minskat från januari 2005. Organisationen ser annorlunda ut i 
Strömsund jämfört med andra kommuner. Det finns ingen renodlad bibliotekschef, utan 
verksamheten leds av en förste bibliotekarie, medan kultur- och fritidschefen i 
kommunen ansvarar för ekonomi och personal (Intervju 2005).  
 
Budgetsiffrorna för 2003 och 2004 visar inga neddragningar, utan tvärtom en 
uppskrivning av budgeten från föregående år på cirka 3 %. Men av bokslutet 2004 kan 
utläsas en neddragning på 7 % för biblioteksverksamheten (Årsredovisningar 2003, 
2004). I budgeten för 2005 har biblioteket fått en summa som motsvarar bokslutet -04, 
d.v.s. en besparing på 7 % jämfört med budgeten -04. För 2006 aviseras en liten 
minskning av budgeten (E-post 2005).  
 
 

5.2 Västernorrlands län  
 
Västernorrlands län omfattar landskapen Medelpad och Ångermanland. Härnösand är 
länets residensstad. Ingen av de undersökta kommunerna är glesbygdskommuner. Timrå 
är en s.k. pendlingskommun, som ligger mitt emellan Härnösand och Sundsvall. 
Örnsköldsvik och Sundsvall kvalificerar sig för benämningen ”större stad”. Till större 
städer räknas kommuner med 50 000-200 000 invånare samt med en tätortsgrad 
överstigande 70 procent (Kommungruppsindelning fr.o.m. 1 januari 2005). De övriga 
tre, Härnösand, Kramfors och Sollefteå är enligt kommungruppsindelningen ”övriga 
kommuner”, och indelas efter antal invånare (ibid.).  
 

  
De streckade linjerna visar kommungränserna. 
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Karta 5.2. Kartan är hämtad från Regionfakta med Pantzare Informations tillstånd (2005). 6 
 
Av folkbiblioteken i länet har endast Ånge haft en konstant budget både under 2003 och 
2004. Det innebär att Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall och Timrå har fått 
minskade anslag. Dessa fem kommuner ingår i vår undersökning och presenteras därför 
närmare nedan.  
 
 

5.2.1 Härnösand  
 
I Härnösand finns det drygt 25 000 invånare (Folkmängd i riket… 2005). Biblioteken 
sorterar under fritid-, kultur- och ungdomsnämnden. Kommunens huvudbibliotek är 
sammanslaget med Mittuniversitets bibliotek och Västernorrlands länsbibliotek i det s.k. 
Sambiblioteket, som togs i bruk 1999. I biblioteket finns också kommunens 
konsumentinformation och energirådgivare. (Härnösands kommun 2005)  
 
Dessutom finns det tre filialer i kommunen. Samtliga är integrerade skolbibliotek. 
Biblioteken har sammanlagt öppet 69,5 timmar i veckan, varav Sambiblioteket står för 
ca 73 % av den öppethållna tiden, d.v.s. 50,5 timmar. (Härnösands kommun 2005) 
Personalstyrkan utgörs av 15,26 årsverken under 2003 och 2004 (Enkätresultat 2005). 
Med årsverken avses anställningar omräknade till heltidsanställningar, och en 
heltidsanställning beräknas vara 1 800 timmar/år.  
 
Bibliotekschefen själv beskriver folkbiblioteket som unikt, eftersom det är mycket 
ovanligt att huvudbiblioteket finns i samma lokal som universitets- och länsbiblioteket. 
Detta innebär att det är tre olika chefer som styr över verksamheten i huset. Ett 
besparingskrav för folkbiblioteket kan alltså medföra konsekvenser för de andra 
verksamheterna. (Intervju 2005)  
 
Under budgetåret 2003 redovisade Härnösand ett bokslut som var 2 % lägre än budget, 
varpå budgeten för 2004 skrevs ner till ungefär samma summa. För 2004 minskades 
driftkostnaderna p.g.a. besparingskrav med ytterligare 3 %. (Årsredovisningar för 
Härnösands kommun 2003, 2004) Härnösands budget för 2005 är något uppskriven 
jämfört med 2004 (Årsbudget 2005).   
 
 

5.2.2 Kramfors  
 
Kramfors är en kommun med drygt 20 000 invånare (Folkmängd i riket… 2005). 
Biblioteken hör till barn-, kultur- och utbildningsnämnden (Kramfors kommun 2005). 
All biblioteksverksamhet är samlad i en organisation med samma chef, d.v.s. även skol-  
och gymnasiebibliotek, trots att gymnasieskolan ligger under gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnd (Intervju 2005).   
 
I kommunen finns det ett huvudbibliotek i Kramfors centrum samt tre filialer. Av dessa 
är två integrerade skolbibliotek och belägna i skollokaler. Kommunen har även en 
                                                 
6 Kartorna är delvis redigerade, kommunerna som ingår i studien har vi ringat in. Vi har också, för 
tydlighetens skull, markerat orterna med röd färg och färgat kartorna i en grå ton. 
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bokbuss.  Tillsammans har biblioteken öppet 83 timmar i veckan och av denna tid 
svarar huvudbiblioteket för 52 timmar. (Kramfors kommun 2005) Personalstyrkan utgör 
sammanlagt 17,7 årsverken under åren 2003 och 2004 (Enkätresultat 2005).  
 
Kramfors sparade några procent under budgetåret 2004, men har fått en liten höjning för 
budgeten 2005 (Årsredovisning för Kramfors kommun 2004; E-post 2005a).  
 
 

5.2.3 Sollefteå 
 
I Sollefteå finns det drygt 21 000 invånare (Folkmängd i riket… 2005). I kommunen 
finns tio filialbibliotek samt ett huvudbibliotek i centrum av Sollefteå. 
Biblioteksverksamheten hör till kultur- och utbildningsnämnden, förutom ett 
filialbibliotek, som organisatoriskt hör till den lokala styrelsen på den orten. (Sollefteå 
kommun 2005) 
 
Samtliga filialer är integrerade med skolbiblioteken på orten och lokaliserade till 
skolorna.  Sammanlagt har filialerna öppet 90 timmar i veckan och huvudbibliotek 47 
timmar. (Sollefteå kommun 2005) Personalen uppgår till 18,61 årsverken under åren 
2003 och 2004 (Enkätresultat 2005). 
 
Budgeten minskades med ca 6 % mellan 2002 och 2003 (Årsredovisningar för Sollefteå 
kommun 2002, 2003 och 2004). 2004 återställdes den för att sedan minska igen 2005 
(E-post 2005a).  
 
 

5.2.4 Sundsvall 
 
Sundsvall är en större stad med 93 707 invånare (Folkmängd i riket… 2005). 
Stadsbiblioteket sorterar under kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen är uppdelad i 
fem områden; ungdomsavdelningen, idrotts- och fritidsavdelningen, kulturavdelningen, 
Sundsvalls museum och Sundsvalls stadsbibliotek. (Sundsvalls kommun 2005)  
 
Stadsbiblioteket består av ett huvudbibliotek, som delar lokal med stadens museum och 
Medelpadsarkivet, i en byggnad kallad Kulturmagasinet. Inom biblioteket finns också 
Konsument Sundsvall. I omnejden finns även elva filialer, i Sundsvall kallas dessa för 
närbibliotek, varav nio är integrerade folk- och skolbibliotek. Stadsbiblioteket bedriver 
dessutom uppsökande verksamhet och har en bokbuss.  De stationära biblioteken har 
öppet 343,5 timmar i veckan. 49 av dessa timmar står huvudbiblioteket för. (Sundsvalls 
kommun 2005) Personalstyrkan har varit konstant under 2003 och 2004, sammanlagt 
56,5 årsverken (Enkätresultat 2005).  
 
Verksamheten styrs av bibliotekschefen tillsammans med ledningsgruppen, som träffas 
var 14:e dag. I ledningsgruppen ingår de olika enhetscheferna. Bibliotekschefen säger 
själv att där tas det upp frågor som är ”av större ekonomisk natur, som har betydelse för 
all personal, för biblioteket utåt, policyfrågor, sådant som sedan diskuteras ute på APT” 
(arbetsplatsträffar). (Intervju 2005)  
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I Sundsvall minskades budgeten något mellan 2003 och 2004 (Årsredovisningar för 
Sundsvalls kommun 2003, 2004). Även budgeten för 2005 är något minskad i 
förhållandet mot bokslutet för 2004 (E-post 2005a).  
 
 

5.2.5 Timrå 
 
I Timrå uppgår befolkningsmängden till nästan 18 000 invånare (Folkmängd i riket… 
2005) och det är en pendlingskommun. Från Timrå är det ungefär lika långt till både 
Härnösand och Sundsvall, där många av invånarna arbetar. För Timrås bibliotek 
ansvarar kultur- och tekniknämnden. Det finns ett huvudbibliotek i ortens centrum och 
dessutom tre integrerade folk- och skolbibliotek. (Timrå kommun 2005)  
 
Huvudbibliotek har öppet 54 timmar i veckan och filialerna är bemannade sammanlagt 
36 timmar i veckan av 4 bibliotekarier och 3,5 assistenter. Öppettiderna i en av filialerna 
uppgår till sammanlagt 71 timmar i veckan, med öppet till midnatt både fredag och 
lördag, beroende på att biblioteket ligger i Folkets hus och sköts av en ungdomsgrupp 
under de tider som bibliotekarien inte är där. (Timrå kommun 2005) Personalstyrkan 
minskade från 7,67 årsverken 2003 till 7,25 2004 (Enkätresultat 2005). Det är ju inte 
någon särskild lång beslutsgång eftersom vi inte är så många, förklarar bibliotekschefen. 
”Mycket informella samtal i fikarummet blir det också.” (Intervju 2005)    
 
Mellan 2002 och 2003 minskade budgeten med ca 5 %. 2004 ökade den något för att 
sedan minskas igen 2005. (E-post 2005)  
 
 

5.2.6 Örnsköldsvik 
 
Örnsköldsvik är, liksom Sundsvall, en större stad med ca 55 000 invånare (Folkmängd i 
riket… 2005). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens biblioteks-
verksamhet. Örnsköldsviks huvudbibliotek kallas för Arkenbiblioteket och kommunen 
har också nio filialer. I Arkenbilioteket finns också Studentbiblioteket, som är en filial 
som tillhör både Mittuniversitet och Umeå Universitet. (Örnsköldsviks kommun 2005) 
”Det samarbete vi har med dem är att vi delar datasystemet, Libra, och det bjuder vi på 
från kommunen”, förklarar bibliotekschefen. (Intervju 2005)  
 
Biblioteken har en sammanlagd öppettid på 219,5 timmar i veckan. Huvudbiblioteket 
står för 48 av dessa. (Örnsköldsviks kommun 2005) Personalstyrkan minskade från 31 
årsverken 2003 till 29,75 2004 (Enkätresultat 2005). Filialverksamheten samordnas av 
en person idag som har budgetansvar samt ansvar för den största filialen. 
Organisationen har nyligen förändrats vilket har lett till en ökad rotation av personal 
mellan de olika mindre enheterna inom biblioteket. I ledningsgruppen diskuterar 
samtliga enhetschefer tillsammans strategiska frågor, utvecklingsfrågor och vissa 
personalfrågor, berättar bibliotekschefen.  (Intervju 2005) 
 
Mellan 2003 och 2004 sänktes Örnsköldsviks budget med ca 3 % (Årsredovisningar för 
Örnsköldsviks kommun 2003, 2004). För 2005 väntar ytterligare besparingar med ca 
6 % (E-post 2005a).  
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6 Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisar vi de intervjusvar som vi fick av de elva bibliotekscheferna. 
Sammanställningen är strukturerad så att de underordnade kapitlen i redovisningen 
behandlar de fyra områden, bakgrund, budgetprocess, besparingar och biblioteksplan, 
som togs upp under intervjuerna.   
 
Citat från intervjuerna görs utan att ange källa. Detta för att vi anser det vara oväsentligt 
för studien vem av informanterna som sagt vad.  
 
 

6.1 Bakgrund 
 
Vi började med att ställa några allmänna frågor om hur verksamheten vid 
folkbiblioteken i kommunen är organiserad. Organisationen redovisas i kapitel 5 och 
där ingår upplysningar som lämnades vid intervjuerna.  
 
För att få en djupare förståelse för folkbibliotekets förutsättningar i varje kommun 
tillfrågade vi bibliotekscheferna om hur de upplever bibliotekets ställning i sin 
kommun. I detta avsnitt har vi också valt att redovisa det bibliotekscheferna berättade 
om tidigare besparingar i kommunerna. Dessutom lät vi dem beskriva vad de tycker är 
den viktigaste uppgiften för folkbiblioteksverksamheten.  
 
 

6.1.1 Bibliotekets ställning i kommunen 
  
När det gäller bibliotekets ställning i kommunen, så måste svaren spaltas upp, beroende 
på vilka grupper som bibliotekscheferna uttalar sig om. Politikerna, tjänstemännen och 
invånarna i kommunen tros ibland ha olika uppfattningar.  
 
Av de elva bibliotekscheferna säger sex uttryckligen att politikerna i ord hävdar att 
biblioteket är viktigt, men att de politiska besluten långt ifrån alltid visar det. Det är 
politiskt korrekt att uttala stöd för biblioteksverksamheten, menar flera av 
informanterna. ”Bibliotek är i alla fall etablerade i samhället på ett sätt och har varit det 
länge och visst sitter det i ryggmärgen för många att svara att de är viktiga /…/” är en 
sådan kommentar. En annan chef säger: ”Däremot är de nog inte riktigt så medvetna om 
bibliotekets betydelse, tycker jag, så att de ger oss tillräckligt med medel för att kunna 
erbjuda mer böcker, mer databaser för att utveckla biblioteket.” Två av de elva cheferna 
menar att politikerna tycker att biblioteken är vik tiga och även visar det i handling. De 
resterande tre cheferna hade ingen särskild uppfattning i frågan. 
 
För politikerna är det viktigt med höga besökssiffror och generösa öppettider, 
misstänker några av våra informanter. Samtidigt menar flera bibliotekschefer att det 
finns en okunskap bland politiker om bibliotekens varierande verksamhet. Om 
politikerna inte har besökt folkbiblioteket på länge, kan de tro att det enbart fungerar 
som en utlåningsstation.  
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Tre av informanterna tror inte heller att kommunens ledande tjänstemän anser att 
folkbiblioteket är viktigt. ”Det som jag ju är förvånad över kanske allra mest det är ju att 
de som jobbar inom skol- och utbildningsväsendet inte ser biblioteket som en resurs”, 
säger en av informanterna.  
 
Tre av bibliotekscheferna uttrycker i explicita ordalag att de tror att folkbiblioteket är 
väldigt viktigt för befolkningen. ”Både för sitt eget välbefinnande och för sina barns 
skull”, är en av kommentarerna. En annan informant beskriver bibliotekets ställning i 
kommunen som att det befinner sig i en ond cirkel; ”vi har så väldigt låg 
utbildningsnivå, generellt i kommunen, och det betyder att det är väldigt få som går 
vidare till högre studier /…/”, vilket enligt informantens uppfattning, leder till en låg 
grad av biblioteksutnyttjande, som i sin tur leder till att politikerna inte värdesätter 
folkbiblioteket.  
 
 

6.1.2 Tidigare besparingar i kommunen  
 
I tio av de elva kommunerna uppger bibliotekscheferna att det har varit neddragningar 
av bibliotekets budget även tidigare än 2003-2004, de år som står i fokus för vårt 
intresse. Tre av cheferna säger att det startade redan i mitten av 1990-talet. Fyra andra 
av dem pekar på början av 2000-talet som början på besparingarna. Övriga sex anger 
ingen tidpunkt för när de tidigare neddragningarna ägde rum. Dessa kommuner har 
således tvingats till ekonomiska besparingar i flera omgångar. Den elfte 
bibliotekschefen kunde inte besvara frågan, eftersom det var före dennes tid i 
kommunen.  
 
Besparingarna har varit av fyra olika typer: planerade i budget eller akut införda under 
pågående budgetår; tillfälliga neddragningar som gällt för en begränsad tid eller 
varaktiga som löpt vidare kommande budgetår. Rent konkret har det resulterat i minskat 
medieanslag, nedlagda filialer, indragna tjänster och utökade arbetsuppgifter för 
personalen. En av bibliotekscheferna hänvisade till osthyvelprincipen, där det sparas 
"lite här och lite där", utan att någon verksamhet tagits bort helt och hållet.  
 
 

6.1.3 Folkbibliotekens viktigaste uppgift 
 
Överlag var det svårt för bibliotekscheferna att välja ut en viktigaste uppgift. För det 
mesta uppgav de två eller flera uppgifter som de ansåg vara de mest centrala.  
 
Samtliga informanter uttrycker på något sätt att folkbibliotekets viktigaste uppgift är att 
förse kommunbefolkningen med den information de behöver. Två av informanterna 
använder ordet kunskap istället för information och en använder istället uttrycket 
”resurs till det livslånga lärandet”.  
 
Tre av informanterna säger bokstavligen att folkbiblioteket har som uppgift att stärka 
demokratin. En menar, efter en uppräkning av flera andra viktiga uppgifter, ”att 
folkbibliotekets viktigaste uppgift är att vidmakthålla och hålla demokratin vid liv /…/”. 
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En annan säger att ”/…/ folkbibliotekstanken är genial. Att den är så demokratisk, att 
den är till för alla, att den inte kostar någonting, den är så himla demokratisk!” 
 
Sex av informanterna hävdar att en av folkbiblioteket viktigaste uppgift är att tjäna som 
social mötesplats i kommunen. ”Ja, egentligen så tycker jag att det ska var ett centrum, 
samhällets sambandscentral” är ett exempel på en sådan betraktelse.    
 
Fem av bibliotekscheferna framhäver folkbiblioteks uppgift att arbeta läsfrämjande med 
att väcka läslust och de åsyftar då i första hand barn och ungdom. Endast en menar att 
förströelselitteratur för vuxna också är en av de viktigaste uppgifterna.  
 
Tre av de tillfrågade tycker också att folkbiblioteket har en viktig uppgift att fungera 
som förmedlare av all slags kultur, i form av olika arrangemang och konstutställningar. 
”Särskilt i en liten kommun som inte har så mycket utbud annars, så det finns många 
funktioner som tillsammans väger tungt” sammanfattar en chef sitt svar.  
 
Folkbildningstanken berördes explicit av tre av informanterna. ”Man har alltså en 
koppling traditionellt till folkbildning, det är bara det att folkbildningen inte ser ut som 
den gjorde förut”, var en uppfattning.  
 
 

6.2 Budgetprocessen 
 
Under denna rubrik redogör vi för svaren som behandlar budgetprocessen i 
kommunerna. I intervjuerna frågade vi bibliotekscheferna om vad de trodde var 
orsakerna till besparingskraven. De fick också beskriva hur budgetprocessen ser ut i 
deras kommun, samt berätta om vilka olika personer/instanser som har inflytande på 
bibliotekets budget.  
 
 

6.2.1 Orsaker till besparingarna  
 
När bibliotekscheferna talar om orsakerna till besparingarna, så har de inte avgränsat sig 
till 2003-2004, utan talar om orsaker överhuvudtaget.  
 
Alla bibliotekschefer säger att det är kommunens dåliga ekonomi som är orsak till 
neddragningarna. Alla kommunala verksamheter måste spara och biblioteken är normalt 
inget undantag. Men en av de intervjuade ger exempel på att biblioteket har klarat sig 
undan besparingar vid ett tillfälle, när andra delar av kommunen tvingats spara. "Hela 
våran verksamhet är ju bara hälften utav de besparingar som ska göras. Hade de stängt 
hela bibliotekssystemet, så hade de fortfarande åtskilliga miljoner som de skulle spara."  
 
Följdfrågan blir då vad som orsakat den usla ekonomin i kommunerna. Det ges många 
olika svar på detta, trots att tre bibliotekschefer inte gått in på detta alls. Det vanligaste 
svaret, från sex av de elva, är att den dåliga ekonomin beror på minskade skatteintäkter, 
som relateras till att befolkningsantalet sjunker i kommunen. Verksamheten måste 
anpassas, hävdar en chef. "Man kan inte ha samma kostym" för färre invånare. En 
annan chef påminner om befolkningsutvecklingen i ett historiskt och globalt perspektiv. 
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Urbaniseringen har pågått under väldigt lång tid och över hela världen. Det är inte bara 
enstaka kommuner i Norrlands inland som är drabbade och det är inget nytt fenomen. 
Denne efterlyser förutseende planering av kommunen. 
 
Andra demografiska skäl till besparingarna är att medelåldern på befolkningen är hög, 
eftersom ungdomar flyttar ut från kommunen, medan de äldre stannar. Skattekraften 
minskar när färre människor ska försörja allt fler. Dessutom, påpekar en chef, att arbets-
lösheten är hög bland befolkningen. En annan av informanterna nämner att antalet 
företag är förhållandevis litet i kommunen, jämfört med andra mer befolkade regioner.   
 
Det ges många fler anledningar till den dåliga ekonomin i intervjusvaren. Det handlar 
om orsaker på olika nivåer; allt från enskilda personer, den egna biblioteks-
verksamheten, förvaltningen, kommunen, interkommunala ersättningar, till staten. Vart 
och ett av dessa svar kommer bara från en eller två av bibliotekscheferna.  
 
En av informanterna menar att det har funnits en bristande insikt bland de anställda om 
hur dålig ekonomin verkligen är och om hur viktigt det är att hålla sig inom de 
ekonomiska ramarna. Det saknades en tydlighet från kommunpolitiker och tjänstemän 
gentemot anställda och allmänhet, att kommunens ekonomi är usel och absolut måste 
åtgärdas. Med en ökande insikt kommer en förståelse för åtstramningarna. Från en 
annan kommun berättas det om att kommunledningen gått ut med ett brev och påpekat 
vikten av ett ekonomiskt perspektiv på all verksamhet.  
 
Ytterligare en av de intervjuade pekade på att ramarna hade överskrid its på grund av 
dålig planering, prishöjningar eller dålig organisation. Som exempel från den egna verk-
samheten berättade hon om bokinköpen. "Det är ju lite svårt att planera, eftersom man 
köper in kontinuerligt hela tiden, och fakturorna dröjer ju liksom och det kommer rest-
noteringar. Det kommer droppande böcker pö om pö som man inte riktigt hade räknat 
med."  
 
Dagens biblioteksverksamhet är kostsam, påpekar en av de intervjuade: "Det kostar 
även att ha mindre bibliotek eftersom det ska ha ett fungerande datasystem, ett hyfsat 
bokbestånd, personal, bara det här med uppkopplingar och licenser och gud vet allt, 
telefon och allt sådant kostar, så för varje enhet blir det dyrare."  
 
Två av bibliotekscheferna berättar att det i deras kommuner har antagits under-
budgeterade budgetar, trots att det strider mot kommunallagen. Det har fört med sig att 
nya underskott skapats, som sedan ska arbetas in kommande år.  
 
På förvaltningsnivå kan ett nytt dyrare avtal för skolskjutsarna eller interkommunala 
ersättningar för gymnasieelever påverka budgeten, berättas det från två av kommunerna. 
Eftersom många folkbibliotek hör till samma nämnd/förvaltning som grundskolan, så 
drabbas även biblioteksverksamheten.  
 
Eftersom besparingar är impopulära både bland allmänhet och ans tällda, så tror en 
bibliotekschef att kommunledningen i det längsta har dragit sig för nödvändiga 
neddragningar. Istället har man försökt satsa på olika tillväxtprojekt, som gett ganska 
dåliga resultat. Därmed har det ekonomiska läget förvärrats. "Man har försökt att liksom 
gasa sig ur det hela. När man egentligen hade behövt kanske enbart bromsa och det är ju 
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det vi håller på med nu." Det är ytterligare en av cheferna som tar upp satsningar på 
tillväxt, som en orsak till den dåliga kommunekonomin.  
 
Att staten har fattat beslut som lagt över uppgifter och ansvar till kommunerna, utan 
tillräcklig ekonomisk kompensation, anger två bibliotekschefer, som bidragande orsak 
till behovet av kommunala besparingar. "Det senaste som kom nu var väl det här med 
bredbandsutbyggnaden. Jag menar en sån sak det slår ju mot kommunerna så kraftigt 
och vi har ingen möjlighet att värja oss. Och det slår ända ner i mina bokhyllor."  
 
Ytterligare en orsak till kommunernas dåliga ekonomi gavs. "Vi levde över våra 
tillgångar, kanske redan på 50-talet. Och det är det vi betalar, tror jag." Den chefen 
menade att det var ett svenskt fenomen.  
 
 
6.2.2 Processen för framarbetandet av folkbibliotekens budgetar  
 
Budgetprocessen varierar naturligtvis mellan de olika kommunerna och det kan även 
förändras mellan åren i en enskild kommun. Men en övergripande beskrivning kan se ut 
så här:  
 
Först beslutas budgetramar och övriga direktiv av kommunstyrelsen. "I bästa fall så har 
man räknat upp ramen, men ibland har man ju räknat ned den", säger en bibliotekschef. 
Vanligtvis tas det beslutet före sommaren. Dessa lämnas till ansvarig nämnd, som 
skickar dem vidare till förvaltningschefen, som sedan i sin tur informerar vidare. 
Bibliotekschefen diskuterar med sin ledningsgrupp - om det finns någon (små 
organisationer saknar) – eller med sin personal, och lämnar ett budgetförslag tillbaka till 
förvaltningschefen. Bibliotekschefen fortsätter sedan diskussionerna med förvaltningens 
tjänstemän, ofta är en ekonom inblandad. Förvaltningschefen diskuterar därefter 
budgetförslaget med den politiska nämndens ansvariga. Förslaget kan komma i retur 
både en och flera gånger till bibliotekschefen med krav på förändringar. Samråd sker 
med personalens fackliga organisationer. I slutet av året tas de politiska besluten om 
kommunens budget för kommande verksamhetsår. Som vanligt är det först nämnd och 
sedan kommunstyrelse och kommunfullmäktige som är beslutsfattande.  
 
Ovanstående process stämmer in mer eller mindre på de elva kommunerna i 
undersökningen. En kommun har en flerårsbudget, som löper över fyra år. I en annan 
kommun tas den färdiga budgeten redan i juni året innan. En tredje kommun inleder 
processen med att bibliotekschefen får göra en realistisk budget, som lämnas in före 
beslutet om budgetramar.  
 
Diskussioner om eventuella besparingar inom biblioteken sker löpande under budget-
processen. Bibliotekschefen lämnar förslag på vad som kan dras ned, men det är 
politikerna som fattar de avgörande besluten. Det är sällsynt att bibliotekschefen har 
direktkontakt med politikerna under budgetprocessen. Av de intervjuade, så uppger två 
att de har det. Nästa avsnitt kommer att handla mera om bibliotekschefernas inflytande.  
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6.2.3 Bibliotekschefernas inflytande på budgetprocessen 
 
Hur bibliotekscheferna betraktar sitt eget inflytande på budgetprocessen varierar. Till en 
del verkar de tänka på olika saker när de uttalar sig. Det vanligaste svaret, från fem av 
de elva, är att de har litet inflytande på ramens storlek, men stort när det gäller 
fördelningen inom den ekonomiska ramen. Några av dem påpekar att de bara indirekt 
kan påverka ramen genom samtal med politikerna. Fyra andra bibliotekschefer säger sig 
ha stort inflytande, men två av dem modifierar sitt uttalande med att de ständiga 
besparingarna inskränker möjligheterna. 
 
När det gäller besparingar tycker bibliotekscheferna sig ha stort inflytande, eftersom det 
är de som har kunskap om verksamheten och lägger förslagen. Men ibland kan 
besparingsförslag vara politiskt känsliga, som att lägga ner en filial i glesbygden.  
 
Tre av de intervjuade framhåller vikten av att träffa kommunpolitikerna och lägga fram 
biblioteksfrågor för dem. Det skapar en förståelse för verksamheten och dess behov. I 
förlängningen kan det leda till satsningar på biblioteket. 
 
Ett bra samarbete med de andra tjänstemännen i förvaltningen ses som viktigt för det 
egna inflytandet, av en chef. 
 
 

6.2.5 Andra som har inflytande på budgetprocessen  
 
På frågan om vilka som har inflytande på budgetarbetet nämner bibliotekscheferna en 
rad olika personer och instanser. Graden av inflytande varierar säkert, från måttligt till 
stort. Flest omnämnanden, sju av elva, får förvaltningschefen. Även andra tjänstemän i 
kommunen kommer på tal: kommunchef, ekonomichef, controller och kamrer. Fem av 
bibliotekscheferna nämner sig själva i sammanhanget, men när de beskriver sitt 
inflytande så handlar det om att ha en förberedande kontakt med politiker och högre 
tjänstemän, "så att de också ser vikten av biblioteket så att de ger mig ramar som kan 
fungera".  
 
Fem av de intervjuade anger att politikerna har stort inflytande. Till den kategorin 
tillkommer även kommunstyrelsen (tre omnämnanden), nämnden (2), ordförande i 
nämnden, kommunalråd och finansutskottet i kommunen. En av bibliotekscheferna 
menar att staten har inflytande på den kommunala budgetprocessen genom sina beslut 
som berör kommunernas uppgifter och ansvar. 
 
Endast tre av bibliotekscheferna nämner personalen bland dem som har inflytande. Och 
i ett av de fallen är det inte hela personalen, utan filialföreståndare, som omnämns. 
Ingen av de intervjuade har tänkt på de fackliga organisationerna i det här 
sammanhanget.  
 
Vi frågade också bibliotekscheferna vilka som har det avgörande inflytandet på 
budgeten. Då blir bilden lite annorlunda. De politiska beslutsfattarna, svarar fem av de 
intervjuade. Två tycker att det är förvaltningschefen, medan bibliotekschefen själv 
respektive staten får ett omnämnande var. Två av informanterna har ingen entydig 
uppfattning.  
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6.3 Besparingsprocessen  
 
Svaren på de frågor som vi ställt som specifikt berör besparingsprocessen redovisas i 
detta kapitel. Det handlar om planeringen inför att besparingen genomfördes, vilka 
åtgärder som genomfördes och varför just dessa åtgärder valdes. Även konsekvenserna 
av åtgärderna fick cheferna uttala sig om.  
 
 

6.3.1 Planeringsfasen 
 
På den första frågan, när det gällde att besvara hur planeringstiden såg ut, visade det sig 
vara väldigt svårt för informanterna att svara exakt, eftersom planeringstiden varierade 
så mycket vid olika besparingstillfällen.  
 
Det vanligaste förfaringssättet fungerar dock så att bibliotekschefen blir varse hur ramen 
kommer att se ut någon gång under hösten året innan kommande budgetår. Sex av de 
elva cheferna beskriver att processen oftast ser ut ungefär så.  
 
Två av bibliotekscheferna påtalar att de tycker att de har för kort tid på sig att planera 
besparingarna. Om budgetbeslutet om folkbibliotekets ram kommer sent på hösten så 
kan det vara svårt att spara mycket pengar. ”Varsel av personal hinner ej göras så att 
någon besparingseffekt uppnås” förklarar en av informanterna. ”Men man måste ju ändå 
starta någon gång med personalnedskärningar, men sen är det ju faktiskt folk som har 
uppsägningstid och det kan ju göra att effekten av besparingsåtgärderna kommer man 
att få vänta på”, är en annan liknande beskrivning.  
 
Ibland genomförs också akuta besparingar under pågående budgetår. Fyra av cheferna 
redogör för sådana åtgärder. ”/…/ Då kom det som en chock för mig i november 2002 
att jag skulle lägga ned den [filialen] i januari 2003”, är ett exempel på en sådan 
berättelse.  ”/…/ Det krav som vi fick förra året, det kom ju väldigt hastigt, i juni 2004, 
en miljon, och då var det ju det som inte var intecknat som gick att dra in på, och det var 
ju bara medieanslaget”, är en annan liknande berättelse.  
 
En informant säger att de redan nu har fått en förfrågan om besparingar om 200 000 för 
2007.   
 
När det gäller den andra frågan, dvs. om bibliotekscheferna planerar 
besparingsåtgärderna ensamma eller med hjälp av andra, fick vi också varierande svar.  
 
I tre kommuner är folkbiblioteket organiserat så att det finns en ledningsgrupp som 
regelbundet sammanträder med bibliotekschefen som ordförande. Dessa tre 
bibliotekschefer svarar att de planerar besparingsåtgärderna tillsammans med 
bibliotekets ledningsgrupp. Det är cheferna som formulerar förslagen. Innan förslaget 
överlämnas till ansvarig nämnd diskuteras den föreslagna strategin i ledningsgruppen.  I 
ett av fallen ingår även de fackliga representanterna i ledningsgruppen.  
 
Endast två av informanterna säger att de diskuterade med personalen för att komma 
fram till en lösning. ”Men det är jag som måste sitta och räkna”, är hennes kommentar 
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också.  En annan svarar att hon har diskuterat sitt förslag med de fackliga 
representanterna samt med den personal som eventuellt kommer att beröras.  
 
”Planerat ensam, ja, men med stöd av andra chefer [i det här fallet rektorer] och 
kommunens ekonom”, är ett annat svar som vi får. En annan svarade att hon diskuterade 
mycket med förvaltningschefen, men att denne aldrig gav tydliga besked om det skulle 
bli nödvändigt med en besparing för bibliotekets del. ”När beslutet äntligen kom, så vart 
det lite chockartat då för personalen naturligtvis, så idag hade jag nog valt att hantera 
hela frågan på ett annat sätt.”   
 
Från fyra av cheferna fick vi inget tydligt svar på den frågan. Av sammanhanget 
framgår det dock att tre av dessa chefer troligen har planerat besparingsarbetet själva.  
 
 

6.3.2 Beslutsunderlaget  
 
Under denna rubrik behandlar vi frågor som handlar om hur cheferna underbygger sina 
val i besparingsprocessen. Besparingsbetingen varierar mellan de olika kommunerna.  
 
För att kunna fatta de mest adekvata besluten säger tre av cheferna att de nagelfar sin 
budget. I de fall som det går att osthyvla bort lite pengar från flera poster börjar de i den 
änden.  
 
När det gäller att välja bort verksamhet för att kunna uppnå större besparingseffekter 
säger fem av informanterna att de valde att studera filialverksamheten utifrån olika 
statistiska uppgifter. Kvantit ativa fakta som räknades upp som underlag var 
utlåningssiffror, öppethållande, avstånd till huvudbiblioteket samt hur stora summor en 
nedläggning skulle generera. En annan faktor som vägdes in enligt flera informanter var 
huruvida filialen var integrerad med något skolbibliotek. En av bibliotekscheferna 
nämner ytterligare en faktor. I ett av kommunens små samhällen saknades affär och där 
var befolkningen ändå tvungen att resa till en annan ort för att göra sina inköp. Därför 
var det mer befogat att ha kvar filialen i samhället där affären fanns, och detta var 
avgörande i resonemanget kring vilken av filialerna som skulle vara kvar.  
 
Två av bibliotekscheferna berättar också att de formulerade konsekvensbeskrivningar. 
”Det var kvalitativa överväganden om vad som skulle påverka verksamheten minst på 
längre sikt, och naturligtvis vad som var möjligt att genomföra”, säger den ene. Den 
andre gjorde en sammanställning på vilka arbetsmiljökonsekvenser en förändring skulle 
få.  
 
Tre av bibliotekscheferna beskriver också hur de känner sig frustrerade över av att inte 
fritt få välja strategi för att minska utgifterna. I dessa tre fall har de politiska nämnderna 
nekat bibliotekscheferna att lägga ned någon filial. ”Nu bestämde man ju från politiskt 
håll att det inte går att stänga några bibliotek, där är vi ju nu. Förvaltningen vet 
fortfarande inte och politikerna har inte pekat på någonting annat som ska tas bort” är en 
beskrivning av det här dilemmat. Samma informant berättar också att politikerna vid ett 
annat tillfälle bestämde att huvudbiblioteket skulle stängas en dag i veckan, ”/…/ att 
vara nere och peta i detaljer är inte särskilt lyckat”, menar denna bibliotekschef. En 
annan kommentar är: ”När det gäller filialer, så kan man säga så här, generellt för min 
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kommun, de är heliga kor, politiskt så är det ingen som vågar röra dem, så de kommer 
att finnas kvar /…/”.  
 
En av informanterna berättar att de beställde en utredning, av en utomstående konsulent, 
av hela bibliotekssystemet. Konsulenten inventerade samtliga biblioteksenheter och 
sammanställde en rapport utifrån statistik om hur stora lokaler som disponerades och 
hur många utlån som gjordes m.m. ”Vi trodde att det skulle bli en biblioteksplan men 
det blev en utredning om biblioteken och deras kvalitet” förklarar bibliotekschefen.  
 
Tre av bibliotekscheferna medger också, något beklagande, att de ofta handlar efter 
pragmatiska strategier, som baserar sig på rådande omständigheter. ”Alltså det låter ju 
otäckt men, en del pensioneringar har ju räddat oss” och samme informant säger också 
att denne ”sparade hemskt mycket pengar åt verksamheten när jag bröt benet”. En annan 
informant säger att besparingar inte görs utifrån något organisationsschema, ”/…/ man 
gör det utifrån vilka personer man har och någon slutar och någon tjänst ska tillsättas 
och då passar man på att titta: kan vi slå ihop eller samutnyttja”.  
 
Vi frågade också bibliotekscheferna om de ansåg att de kunde få fram ett 
tillfredsställande beslutsunderlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Sex av 
bibliotekscheferna svarade ja på den frågan. ”I en sådan här liten kommun har man 
ganska bra kännedom om läget” är en kommentar. Eftersom förslaget är framdiskuterat 
i ledningsgruppen och väl genomarbetat ur ett verksamhetsperspektiv, så känns 
beslutsunderlaget bra, menar en annan chef. En annan som svarar ja på frågan menar att 
hon kunde fatta väl underbyggda beslut men att dessa beslut ”/…/inte kunde leda till 
något bra. Jag kunde i alla fall motivera varför vi inte kunde göra nedskärningar på HB 
[huvudbiblioteket]”.  En annan menar att det lätt rent verksamhetsmässigt men att det 
aldrig är speciellt lätt ändå, eftersom det handlar om människor som i slutänden berörs 
på något sätt.  
 
En informant tyckte inte att beslutsunderlaget var särskilt tillfredsställande, utan menar 
att det förvisso finns en mängd statistik att ta fram, och som denne delvis även gjorde. 
Men det som den här chefen efterlyser är KELP, d.v.s. kommunal ekonomisk 
långtidsplanering.  
 
Fyra av bibliotekscheferna lämnade inga adekvata svar på den här frågan.  
 
 

6.3.3 Besparingsåtgärderna och deras konsekvenser 
 
I följande kapitel redovisas kommunerna var för sig. Detta redovisningssätt åskådliggör 
besparingsprocessen i sin helhet, i varje kommun, tydligare. Numreringen av 
kommunerna är slumpmässig och motsvarar inte den ordning som de tidigare har 
presenterats i. 
 
Vi frågade först bibliotekscheferna om hur de direkt agerade på ålagda besparingskrav 
och om dessa direkta åtgärder var tillräckliga. Om dessa första åtgärder inte visade sig 
ge tillräckliga besparingseffekter, vad blev då deras påföljande reaktion. Vi frågade 
också varför de valde att gå till väga på just det sätt som de gjorde.  
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Vi frågade också bibliotekscheferna om vilka positiva och negativa effekter de 
förväntade sig av de genomförda åtgärderna. Vi frågade också om det blev som de hade 
förväntat sig eller om det uppstod några oväntade bieffekter.  
 
 

Kommun 1 
 
I kommun 1 har det inte varit så stora neddragningar mellan 2003 och 2004. 
Bibliotekschefen där kunde spara på olika kringkostnader. Dessa åtgärder valdes därför 
att denne ville sikta in sig på sådant som är lättast att ta bort, om man utgår ifrån att man 
vill skydda kärnverksamheten. ”Jag menar när jag började hade jag ett 
representationskonto på 30 000 tror jag och jag bjuder mina gäster på en kopp kaffe, så 
kan jag skära ned 25 000, vilket jag har gjort… och lite annat sådant där, smått och 
gott.” Eftersom det inte finns så många rörliga konton, finns det heller inte så mycket att 
välja på. Förvaltningen har också en väldigt duktig ekonom, ”som tänker på alla bredder 
och ledder och ser helheten, utan hennes kompetens skulle det här också vara svårt”, 
säger bibliotekschefen.  I framtiden vill bibliotekschefen att skolorna ska betala för de 
tjänster som biblioteket tillhandahåller: ”Vad satsar skolan och vad satsar vi? Vi satsar 
mycket mer än vad de gör. Så det där ska vi avtala oss ur på något sätt”. 
 
I den här kommunen hade bibliotekschefen inga särskilda förväntningar på hur 
besparingseffekterna skulle te sig. När väl besluten är fattade och alla vet vad som 
gäller, och när denne vet att personalen också är med på förändringarna, då går allt bra, 
förklarar vår informant. ”Får man direktiv att så här ligger det till med pengarna, så 
håller man sig till det och är lite extra sparsam och det tycker jag är bra.”  
 
 

Kommun 2  
 
I denna glesbygdskommun har biblioteket haft stora besparingskrav under en längre tid. 
Vid intervjun redogjordes till att börja med en hel del om vad som gjordes på slutet av 
90-talet. Under 2003 togs bokbussen ur trafik, eftersom den hade drabbats av 
mögelskador. Enligt tidigare beslut skulle den bortrationaliseras först 2006, men det 
skedde av nödtvång när skadorna upptäcktes. Istället infördes en bokbil som var 
billigare i drift.  
 
Det som har gjorts mellan 2003 och 2004 är att minska på öppethållandet på 
huvudbiblioteket. Indragningen har gjorts på tider då det inte är så många besökare, för 
att det ska märkas så lite som möjligt. Servicen mot gymnasieskolan har också dragits 
ned. ”/…/ förut hade vi [öppet] ända från morgonen, men nu… vi öppnar dörren, men 
de får sköta sig själva fram till elva. De har ju en dator, de kan låna med självutlåning 
och ingen bibliotekarieservice eller så före elva”, förklarar informanten. Visningar för 
nya klasser på gymnasieskolorna har också dragits in. Dessutom har tjänstgöringsgraden 
minskats på ett par filialer. Medieanslaget är dock oförändrat, eftersom biblioteket inte 
vill förlora Kulturrådets bidrag. Det har bibliotekschefen övertygat de beslutande 
politikerna om.  
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Effekterna av besparingarna har inte gett något utslag på utlåningsstatistiken, vilket i sig 
är positivt. Några andra positiva effekter kan informanten inte se att besparingarna har 
fört med sig. Negativa effekter som har noterats är den besvikelse som har uttryckts hos 
den del av befo lkningen som har blivit drabbad av de minskade öppettiderna. Samtidigt 
så är besökarna ovanligt förstående och accepterar det som är, menar informanten 
också. Att personalen har blivit mer belastad är tydligt, anser vår informant. Att skötseln 
av bokbeståndet är eftersatt och att biblioteket får stänga om personalen ska kunna ta del 
av någon utbildning är exempel på sådana effekter.  
 
Oväntade bieffekter är att de anställda har förstått och fått en bättre helhetssyn på hela 
kultur- och fritidsförvaltningen och blivit lite mer vidsynta, menar bibliotekschefen. 
Från kommunens sida har man försökt att prioritera barn- och ungdomsverksamhet, 
men det har kanske inte gått så bra, menar chefen. Vissa av bibliotekets anställda är 
sådana idealister också säger denne: ”Nackdelen med det är att jag kan aldrig visa någon 
negativ effekt till mina politiker. För de här [bibliotekarierna] jobbar ju skjortan av sig 
ändå, då får det ju ingen konsekvens. Jo, det är ett bekymmer. De är nästan för 
angelägna. Missförstå mig rätt /…/”.  
 
 

Kommun 3  
 
I kommun 3 valde bibliotekschefen att minska öppethållandet och bemanningen på 
filialerna. Det gjordes successivt fr.o.m. december 2004 fram till nu i juni i år. ”Först 
informerades skolan om vad det innebar för dem och de fick planera hur de skulle 
kunna använda biblioteket färre timmar.” Det var de enda åtgärder som gav effekt och 
bibliotekschefen ville inte minska på medieanslaget, eftersom det innebär att biblioteket 
går miste om bidrag från Kulturrådet. Skolbiblioteken och gymnasiebiblioteket i 
kommunen har personal som bibliotekschefen ansvarar för men skolan köper tjänsten av 
biblioteket.  Denna lösning är problematisk menar bibliotekschefen, eftersom det inte 
finns några skrivna avtal vilket gör ansvarsfördelningen otydlig. Det är också olika hur 
mycket skolan betalar och om de betalar. Strävan är att samtliga skolor ska betala för 
deras tjänster.  
 
De negativa effekterna som upplevdes av besparingarna i den här kommunen var att de 
anställda har väldigt svårt att hinna med jobbet, särskilt med att ge service åt skolan, 
förklarar bibliotekschefen. ”Lite positivt är att filialföreståndarna, tre stycken, som nu 
också jobbar en dag i veckan på HB [huvudbiblioteket] tycker att det är stimulerande, 
om än splittrande också”, säger vår informant.  
 
 

Kommun 4  
 
I denna glesbygdskommun fick bibliotekschefen ett akut krav på att spara när halva  
budgetåret 2003 hade gått. Kravet var att biblioteken skulle spara cirka 4 % av den 
totala budgeten. I det läget var det inte så mycket annat att göra än att införa 
inköpsstopp på media och att dra ner på resor till möten och studiedagar. När det blir 
med så kort varsel kan man inte spara på lokaler eller personal. Det hinner inte slå 
igenom under budgetåret, förklarar vår informant.  
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2004 innebar det första budgetförslaget från förvaltningen ett mycket stort 
besparingskrav. Detta halverades dock i slutänden. Bibliotekschefen valde då att säga 
upp timanställd personal, vilket tog tid att genomföra, eftersom det krävdes fackliga 
förhandlingar. Dessutom, berättar bibliotekschefen, fick en filial flytta in i en skola 
vilket medförde att lokalkostnaden delvis sparades in. Det gamla hyreskontraktet löpte 
nämligen till 2006, så halva kostnaden kvarstår ett tag till, eftersom hyresvärden, som är 
kommunen själv, gick med på en lägre hyra när lokalen var tom. Detta var inte 
tillräckligt utan bibliotekschefen minskade medieanslaget också.  
 
Eftersom det var så mycket pengar som skulle sparas 2004 var det tvunget att bli på de 
stora utgiftsposterna personal och lokaler, menar vår informant.   
 
Även i denna kommun förväntade sig bibliotekschefen inga positiva effekter av 
besparningarna. Men ändå blev det vissa positiva effekter i slutänden. Det är alltid 
nyttigt att se över organisation och verksamhet, förklarar bibliotekschefen. Det var 
naturligtvis jobbigt för personalen när det pågick och det inte var klart hur 
besparingarna skulle slå. Vissa visste ju inte om de skulle få behålla sina jobb. Men 
eftersom investeringsbudgeten var intakt, så kunde de köpa nya möbler till biblioteket, 
efter att besparingarna var genomförda. De gjorde mycket praktiskt arbete, möblerade 
om och flyttade olika avdelningar, vilket medförde att personalen blev mer samman-
svetsad, menar bibliotekschefen.  
 
Bibliotekschefen tycker sig kunna stå för de besparingar som gjordes och är därför nöjd 
med hur det blev. En oväntad bieffekt skulle kunna vara att en skolbibliotekarietjänst 
inrättades för s.k. Wärnersson-pengar. Anledningen till detta var kanske att centrala 
aktörer inom förvaltningen, p.g.a. "dåligt samvete", ville kompensera biblioteket på 
något sätt och därför lät dem ta del av dessa pengar.  
 
 

Kommun 5  
 
I kommun 5, som är en större stad, stoppades i stort sett alla medieinköp sensommaren 
2004 med omedelbar verkan. Det räckte för att klara det årets besparingskrav. Eftersom 
kravet kom akut, när halva budgetåret hade gått, var det den enda möjlighet som fanns 
att göra under året, förklarar bibliotekschefen. Övriga medel var redan intecknade. 
Bibliotekschefen har också väldigt omfattande besparingskrav för 2005, men 
strategierna för hur dessa ska hanteras är inte klara.  
 
Här förväntade sig bibliotekschefen inga positiva effekter, endast negativa. ”De 
negativa effekter vi har fått är att vi har fått stora luckor i vårt mediebestånd som är 
svåra att täcka. Sedan är det ju också så att vissa böcker är mer eller mindre en 
färskvara, även om man kan läsa dem senare, det funkar ju lite så. Väldigt många missar 
ju det där helt och hållet och vi missar besökare”, säger denne. ”Det jag hade förväntat 
mig var ju att folk skulle vara lite mer upproriska och hojta lite mer, om att de inte fick 
den litteratur de ville ha”, säger vår informant också. Biblioteket köpte in några böcker, 
med en viss eftersläpning, men det kan vara så att det kommer att märkas även senare, 
misstänker vår informant.  
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Kommun 6 
 
I kommun 6 fanns det ett minus i budgeten som följde med från 2003 till nästa år, så då 
hade de en besparing på 153 000 år 2004. Då föreslog bibliotekschefen att de skulle 
lägga ned två filialer och det blev också så. ”Och då hävdade jag och förklarade varför 
det är viktigt att ha ett starkt huvudbibliotek.” Denna åtgärd räckte för att klara 
sparbetinget. Valet på dessa filialer baserade sig på bl.a. på geografiska faktorer och 
statistiska uppgifter om befolkningsunderlaget.  Den ena filialen var en mycket liten 
filial som hade öppet endast tre timmar i veckan. Den låg i ett mindre samhälle med 
mycket få innevånare. Den andra filialen hade ett lite sämre läge än de andra filialerna 
och var inte integrerat med någon skola. Personalen vid filialerna sades dock inte upp, 
utan genom lite omstrukturering i den övr iga organisationen kunde bibliotekschefen 
placera dem på andra ställen.    
 
Bibliotekschefen menar att det är problematiskt med viss filialverksamhet, eftersom 
kraven på verksamheten ökar så kan det vara svårt att leva upp till dem på mindre 
enheter. ”/.../ med små enheter det blir så pluttigt, det blir så fnuttigt och med den 
budget vi har /…/ kan [vi] driva ett bra huvudbibliotek, med bra öppettider och ge god 
service till kommuninnevånarna i hela kommunen”, säger vår informant. Men, menar 
bibliotekschefen också: ”Negativt är det ju för dem som bor där som får se all service 
läggas ned på orten, det är ju inte bara biblioteket, de ser ju hur samhället utarmas.” 
Eftersom kommunen också har en bokbuss som kunde erbjuda extra service till de 
centralorter som blev drabbade av nedläggningarna blev de negativa effekterna inte så 
stora, menar vår informant. En både positiv och oväntad effekt är att utlåningen inte har 
minskat ”trots att vi har lagt ned två filialer utan den har faktiskt ökat” tillägger 
bibliotekschefen.  
 
 

Kommun 7  
 
I denna pendlingskommun lade de ned en utlåningsstation vid årsskiftet 2003/2004. Där 
fanns det en timvikarie anställd, som avskedades vid nedläggningen. I april 2004 lade 
de sedan ned även en andra filial, berättar bibliotekschefen. ”På den här filialen hade vi 
en pensionsavgång, så det var också en bidragande orsak naturligtvis.”   
 
Bibliotekschefen förklarar att de inte har någon hyreskostnad för de andra integrerade 
filialbiblioteken, utom ett, eftersom de har ett avtal med skolan där och har öppet för 
deras räkning också. Detta innebar att de inte tjänade så mycket på att lägga ned 
utlåningsstationen och filialen. Därför räckte inte dessa första åtgärder utan 
bibliotekschefen var tvungen att skära på medieanslaget också, vilket hade till följd att 
biblioteket inte kom ifråga för att få några pengar från Kulturrådet åren 2003 och 2004. 
”Numer så har jag ju fattat det att, om det bara är små besparingar jag ska göra, så får 
jag se till att inte skära i medieanslaget, för det är inte vä rt det. ”   
 
Det fanns inte så mycket att välja på, mer än dessa åtgärder, menar bibliotekschefen. 
”Jag hävdar ju bestämt att ska det överhuvudtaget fungera med biblioteksverksamheten 
i en kommun så måste man åtminstone ha ett riktigt bra huvudbibliotek, annars funkar 
det inte alls.”   
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I den här kommunen tycker bibliotekschefen inte heller att besparingarna har lett till 
något positivt. En fördel denne tycker sig ha märkt är: ”/.../men det har ju inte med 
nedskärningarna att göra, utan det har med omorganisation att göra, en bättre kontroll 
över läget helt enkelt. Att det inte bara hampar sig så att i slutet av året, oj, nu drog vi 
över 300 000, utan jag har fått mycket bättre kontroll, så att jag kan följa upp månad för 
månad, hur ligger vi till egentligen, jag har fått helt andra verktyg helt enkelt. /…/ Vi 
har fått bättre hjälp för att periodisera budgeten t.ex. som jag tycker har underlättat 
också. Förra året hade jag pengar över, trots att jag hade dragit ned och trots att jag hade 
köpt det jag ville köpa. Så det finns både och med det här, det är inte så enkelt som att 
bara man drar ned så blir det ett elände."  
 
De negativa effekterna är att barnen i de drabbade kommundelarna inte längre har 
tillgång till böcker, som de borde ha, förklarar bibliotekschefen. ”Det förvånar mig att 
man från lärarhåll inte reagerar. Jag hade förväntat mig reaktioner från allmänheten men 
de kom inte”, säger vår informant också.  
 
 

Kommun 8  
 
2003 lade bibliotekschefen i kommun 8, som är en större stad, ned två filialer. År 2004 
har bibliotekschefen dragit ned på vikariepengar. Andra poster som bibliotekschefen har 
sparat in på är medieanslaget och på programverksamheten, dock inte för barn- och 
ungdomsprogramverksamhet. Kommunen har också tagit igen en semesterskuld, d.v.s. 
de anställda har haft för mycket sparad semester som de har blivit tvingade att ta ut. 
Bibliotekschefen har också höjt avgifterna för olika tjänster för att få in mer intäkter.  
 
Med hjälp av en utomstående konsult såg bibliotekschefen över kvaliteten på de olika 
filialerna, särskilt de föreningsdrivna. ”I många fall var det inte bara en förening som 
skötte biblioteket utan det kunde var fyra fem olika. Så det blev ingen kontinuitet i det 
hela”, säger denne. Bibliotekschefen har också lagt in ett äskande om medel för en 
bokbuss, och ser det som en eventuell framtida lösning för hur biblioteksförsörjningen 
för de berörda kommundelarna ska ske.  
 
2005 har biblioteket också fått ett sparbeting. Förvaltningen, inte bibliotekschefen, 
beslutade att inte tillsätta en tjänst där innehavaren gått i pension. Även bokanslaget 
minskades. Dessutom berättar chefen att en omfördelning gjorts: "Katalog- och 
inköpsavdelningen har skött detta och tagit fram ganska mycket underlag på det, den 
besparingen. De har konstaterat att vi kan ta igen pengarna, jag vågar nästan inte säga 
det, men att man slopar viss bibliografisk service." Avtalet med Bibliotekstjänst har 
sagts upp och det medför en sådan besparing att medieanslaget kunde återställas. "Så att 
även om vi sparar tvingas vi att hitta andra lösningar för att få lika mycket”, säger 
bibliotekschefen. 
 
Bibliotekschefen i den här kommunen tycker att det är positivt på sikt att de kan satsa 
mer på de kvarvarande filialerna, nu när de är färre. ”Jo, självklart det blev ju skriverier 
om nedläggning men det var inte så mycket som jag hade tänkt”, säger denne.  För att 
ge ett alternativ till befolkningen i de drabbade kommundelarna ordnade de anställda 
med bokpaket, på skolbiblioteken. D.v.s. vuxna användare kan ringa in till de större 
filialerna och beställa böcker som sedan kan avhämtas, men försöket gav ingen större 
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respons, förklarar vår informant. En förväntning som bibliotekschefen har är att de 
bibliotek som är kvar ska kunna utveckla sitt samarbete med skolan. ”Vissa 
rektorsområden bidrar redan med pengar till bokanslag men det är så olika hur det 
fungerar men på sikt hoppas jag kunna jobba fram en biblioteksplan” säger vår 
informant. Vad som bibliotekschefen inte hade förväntat sig var hur stort arbete det var 
att tömma alla filialer. ”Vi har en enorm uppsjö med böcker som vi inte vet vad ska 
göra med, vi ska köpa den tjänsten av Axiell” avslutar denne.    
 
 

Kommun 9  
 
I den här glesbygdskommunen beslutade förvaltningschefen att vakantsätta en 
bibliotekarietjänst samt att en utlåningsstation skulle läggas ned. Bibliotekschefen 
konstaterar att “/…/ hyrorna kunde vi ju inte ändra på /…/”.  
 
Medieanslaget minskades också något, vilket har kommit att innebära att 
bibliotekschefen inte har kunnat söka bidrag från Kulturrådet de senaste två åren. 
Bibliotekschefen framförde detta argument, att biblioteket skulle gå miste om bidrag om 
de minskade mediekontot, men hon fick ändå inget gehör från förvaltningsledningen.  
 
Inga positiva effekter har utkommit av besparingarna, tycker bibliotekschefen. De 
negativa effekter som upplevdes var att det blev påfrestande för personalen när en tjänst 
på 75 % skars bort. Att medieanslaget minskades upplevdes däremot inte så besvärande.   
En positiv oväntad bieffekt är dock att biblioteket har fått ett utökat samarbete kring 
vuxnas lärande i en kommundel, eftersom ett lärcentrum flyttade in i bibliotekets 
lokaler, förklarar bibliotekschefen.  
 
 

Kommun 10  
 
I kommun 10 som också är en pendlingskommun, hade bibliotekschefen ett sparbeting 
på 200 000 kronor. Den första åtgärden som vidtogs av denne var då att lägga ned en 
filial. Eftersom kommunen också har en bokbuss kunde man ge biblioteksservice där 
ändå, menar bibliotekschefen. Detta räckte dock inte. Den påföljande åtgärden var då att 
dra in ett bidrag, som biblioteket hade gett till en förening. Denna förening hade 
övertagit driften av en filial, som biblioteket hade lagt ned några år tidigare.  
 
”Att spara 200 000 på medier, det skulle innebära att vi halverade vårt bokanslag och 
det funkar inte heller” är bibliotekschefens argument. Vår informant säger också att 
eftersom befolkningen har minskat drastiskt i vissa delar av kommunen, antalet barn i 
vissa skolor hade så mycket som halverats, samtidigt som den har ökat något i andra 
delar så var det berättigat, enligt denne, att göra en omfördelning av resurserna. 
Bibliotekschefens inställning var att någon ur personalstyrkan måste bort, vilket betyder 
att då måste någon del av verksamheten också tas bort. Med minskade resurser måste 
verksamheten krympas.  
 
”Alltså det positiva med kriser, det är alltid att det leder till nytänkande i någon form 
och man är alltså tvungen att gå vidare och utveckla verksamheten, eller bedriva den på 
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ett annat sätt”, säger bibliotekschefen. Trots att det har förekommit mycket 
omplaceringar av personalen inom biblioteket, som har tyckt att det varit jobbigt att 
byta arbetsplats, så har det ändå i slutänden visat sig fungera bra för dem i alla fall, 
menar bibliotekschefen. Det kan vara utvecklande på ett personligt plan för dem, menar 
denne. De negativa effekterna, beskriver vår informant, är att det har förekommit flera 
låntagare som har varit arga och besvikna över att de har upplevt det som om 
kommunen sviker deras by, i och med att filialer har lagts ned. All service försvinner 
från vissa ställen, förklarar informanten.    
 
”Sen får vi se på utlåningsstatistiken då, om den sjunker totalt sett eller… Jag menar, nu 
har vi lagt ner två filialer. Då borde utlåningsstatistiken kanske minska också, men det 
får man se”, säger bibliotekschefen. Eftersom det har skett en omfördelning av 
resurserna, till ställen i kommunen där det är fler invånare, så kan det tänkas att lånen 
går upp där resurserna är förstärkta, förklarar bibliotekschefen. En möjlig bieffekt som 
vår informant tror sig ana är att de människor som blir berörda i ett sådant här arbete 
faktiskt kommer varandra närmre.  ”Personalen, förvaltningschefen, man gnuggas ju 
emot varandra när det pågår en sådan här process.”   
 
 

Kommun 11  
 
I denna glesbygdskommun gjorde bibliotekschefen en slags konsekvensbeskrivning, där 
denne även presenterade ett antal förslag på hur besparingar skulle kunna genomföras. 
Detta gjorde vår informant hösten 2003. I april, året därpå, kom sedan beslutet att 
biblioteket skulle spara 300 000 kronor till nästa vecka. Bibliotekschefen verkställde de 
tidigare förslagen och sparade på så sätt knappt hälften av sparbetinget. Detta skedde 
genom att dra in en halv biblioteksassistenttjänst och följaktligen även minska på 
öppettiderna i den berörda filialen.  Dessutom minskades ett konto för lokalvård. Dessa 
sparkrav skedde akut under löpande budgetår och det var inga av besparingarna som 
kunde göras på de fasta kostnaderna.  
 
I denna kommun har bibliotekschefen ett stort besparingskrav för 2005 också, och vår 
informant förklarar att det inget annat finns att välja på mer än att avskeda personal. 
Dessutom har medieanslaget minskats. ”Ett redan tidigare dåligt bokanslag är mer än 
halverat i år och det har jag fått förankra hos min chef och hos politikerna att det måste 
återställas till nästa år” säger vår informant.  
 
Bibliotekschefen tror inte att besparingarna kommer att medföra några positiva effekter. 
Istället efterlyser denne en folkopinion, som när skolor hotas med nedläggning, ”då blir 
det ju en politiskt känslig fråga. Och det kanske skulle medföra att det skulle bli en 
biblioteksdebatt inom det politiska ledet”.  Däremot blir det nödvändigt för hela 
organisationen att rannsaka sig själv och se över hur de jobbar i den, och kanske medför 
det att arbetet blir mer effektivt utfört, men, säger bibliotekschefen, ”jag tror inte att det 
uppväger att vi har förlorat en människa”.   
 
De negativa effekter som bibliotekschefen har upplevt är påverkan på öppethållandet 
och en ökad arbetsbelastning för personalen. Överlag blir organisationen mycket mer 
sårbar, menar bibliotekschefen. Det minskade medieanslaget försämrar kvaliteten på 
bibliotekets service. ”I längden så får ju det här konsekvensen att folk kommer inte att 
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gå till biblioteket”, säger denne. Det uppstod också bieffekter som var delvis förväntade. 
Vår informant åsyftar det faktum att biblioteket inte längre var kvalificerat för att 
ansöka Kulturrådets bidrag, vilket denne argumenterade mycket för i sin förvaltning. 
Bibliotekschefen trodde att antalet fjärrlånebeställningar skulle öka, när medieanslaget 
var så kraftigt reducerat, men den förväntade effekten har hittills uteblivit.  
 
 

6.3.4 Budget i balans  
 
Nio av bibliotekscheferna svarade att deras budget blev balanserad efter besparingarna. 
Tre av dessa berättar också att de t.o.m. fick lite pengar över.  
 
Två av bibliotekscheferna klarade inte att spara så mycket som de var ålagda att göra. 
Den ena förklarar detta faktum med att löneökningarna blev större än vad som var 
budgeterat, men, säger hon också: ”Det har ju varit underbudgeterat hela tiden.” Den 
andra berättar att hon lyckades med att spara in cirka hälften av den ålagda summan.    
 
 

6.3.5 Framtiden  
 
Sex av bibliotekscheferna är mer eller mindre övertygade om att folkbiblioteket 
kommer att drabbas av fler besparingskrav inom den närmsta framtiden. ”Vad det blir i 
framtiden? Kommunchefen, han vill ju egentligen dra in alla filialer”, säger en av 
bibliotekscheferna.  
 
Två av de chefer som tror att biblioteket kommer att drabbas ekonomiskt säger sig ha 
beredskap inför det, men de vill inte gå in på dessa planer. En annan av 
bibliotekscheferna, som också tror att de kommer att behöva spara mer, är också 
förberedd. Denne kommer att bli tvungen att lägga ned en filial, och namnger den t.o.m. 
”Alltså det finns ju redan budgetramar lagda för nästa år och de är lägre än vad vi har 
haft för i år. Jag har inte sett någonting för bibliotekets del, men totalt så… ”, säger 
denne chef.  ”Det här har varit aktuellt nu i ett helt år, från och till. Man har kastats fram 
och tillbaka i den här tankebanan”, förklarar en annan av bibliotekscheferna. En av 
cheferna vet också att en kommande pensionsavgång inte kommer att återbesättas.  
 
Tre av bibliotekscheferna tror att den värsta tiden är förbi och att biblioteket inte 
behöver spara mer inom den närmsta framtiden. I en av kommunerna har de äskat medel 
för 0,5 studiebibliotekarietjänst, och fått ett visst gehör för detta. I en annan tror 
bibliotekschefen att biblioteket kommer att skonas eftersom det redan har fått spara så 
mycket. En av dessa tre chefer har ändå tillsammans med personalen ibland löst 
resonerat om det skulle bli mer, då måste filialer stängas och personal sägas upp. Det 
finns inget annat att spara på.  
 
Två av cheferna ger ett något avvaktande svar. En av dessa tror inte att det kommer att 
sparas men säger också: ”Men man får inte var för optimistisk, eller blåögd, och tro att 
vi ska klara oss. Förr eller senare åker nog vi också dit.” Den andras kommentar är: ”Jag 
har inte hört nåt sånt, men det får man… man får väl alltid vara beredd på sånt i en sån 
här kommun.”   
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”Alltså jag är ju le' det här med att det ständigt är en massa besparingar, det är jag” är 
det norrländskt dialektala citat som får avsluta detta kapitel.  
 
 

6.4 Biblioteksplaner 
 
I bibliotekslagens paragraf 7a finns det numera ett krav på kommuner och landsting att 
ha planer för biblioteksverksamheterna (SFS 1996:1596). Det är ett ganska nytt tillägg, 
som gäller från 2005-01-01. Än så länge har den paragrafen uppenbarligen inte gett 
resultat, för bland de elva kommunerna i vår undersökning, så är det bara två som har en 
biblioteksplan. Det är två av de mindre kommunerna som har biblioteksplaner sedan 
några år tillbaka. Mer därom i avsnitt 6.4.1 och 6.4.2  
 
Eftersom det är så pass många kommuner som inte har någon biblioteksplan, så frågade 
vi vad det finns för andra kommunala måldokument för folkbiblioteken. I de flesta 
kommunerna, sju av de nio, saknas även andra politiskt fastställda mål som gäller för 
biblioteksverksamheten, enligt vad bibliotekscheferna uppger. Av de två kommuner 
som har politiskt fattade mål, så har den ena kommunen mål för biblioteks-
verksamheten, som nämnden antog i december 2004. I den andra kommunen finns ett 
program för biblioteksservice till barn och unga, samt en inköpspolicy. Bland 
bibliotekscheferna i de sju kommunerna utan måldokument, så hänvisar en chef till en 
väl fungerande verksamhetsplan för biblioteket. Men denne tillägger: "Däremot så är 
det frustrerande generellt att inte ha ett dokument från den egna kommunen. Det tror jag 
vi är ensamma om i Sverige.  De gömmer sig ibland bakom begreppet fritidspolitiker, 
vilket är fräckt, för de har fått förtroende av väljarna att hantera den här saken, men 
kunnighet och kompetens tycker jag inte går i dagen." En annan av bibliotekscheferna 
tar upp kommunbibliotekets egna målsättningar. En tredje chef har för avsikt att lägga 
fram en nyskriven medieplan för politikerna i nämnden.  
 
I en av de elva kommunerna finns det ett kulturpolitiskt program, där biblioteket är med 
som en av alla kulturyttringar. Annars saknas kommunala kulturplaner. Kommunerna i 
Jämtlands län har alla antagit Jämtlands läns kulturplan, men den planen är mycket 
allmänt hållen, enligt ett par av bibliotekscheferna där. Från Västernorrlands län berättar 
en chef att man håller på att skapa "ett länsövergripande kulturprogram i landstigets 
regi, där varje kommun ska gå in och medverka på konkreta sätt", men denne saknar en 
vision i sin kommun och är bekymrad över att kultur inte ses som värdefullt.  
 
 

6.4.1 Att skapa en biblioteksplan 
 
Av de elva kommunerna i studien, så har alltså två kommuner en biblioteksplan, som är 
beslutad av respektive kommunfullmäktige. Processen som ledde fram till planen såg 
ganska likartad ut i båda kommunerna och de politiska besluten togs ungefär samtidigt, 
i slutet av 2003 respektive i början 2004. Det var således innan tillägget i 
bibliotekslagen hade kommit.   
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Enligt intervjuerna med de två bibliotekscheferna, så inleddes processen med att skapa 
en biblioteksplan, när de som nyanställda chefer började sitt arbete i kommunerna. 
Samtidigt förändrades organisationen för biblioteksverksamheten i respektive kommun. 
Tidigare hade det varit fristående enheter med egna budgeter. Nu återinfördes 
organisationen med ett huvudbibliotek och några filialer, som alla hade gemensam 
budget och en chef. En av bibliotekscheferna berättade att under arbetet med att 
samordna verksamheten, så söktes Växtkraftpengar från länsstyrelsen för fortbildning 
av personalen. När fortbildningen genomfördes diskuterades: "Vad ska vi ha våra 
bibliotek till?" Det som kom fram då, var det som blev grunden till biblioteksplanen. 
Båda bibliotekscheferna tog initiativet och "lyfte frågan till politikerna, att de skulle ge 
oss ett uppdrag att skriva fram en sån här plan". Ett sådant beslut togs, och därefter 
utarbetade bibliotekschef och personal tillsammans ett förslag, som fastställdes av 
politikerna.  
 
I den ena kommunen blev det en treårsplan för 2004 – 2005 – 2006. Politikerna 
beslutade samtidigt att biblioteksplanen ska revideras årligen. Det tror bibliotekschefen 
beror på att politikerna "vill ha kontroll över att det inte kommer in nånting som kan 
medföra utökade kostnader". Den har reviderats för första gången våren 2005 och blivit 
antagen igen. Även nu har personalen varit med. I den andra kommunen med gällande 
biblioteksplan är den inte reviderad.  
 
Trots likheterna i processen med att skapa biblioteksplaner, så har det inte varit något 
samarbete mellan de två kommunerna, utan arbetet skedde oberoende av varandra. De 
två planerna är också sinsemellan mycket olika till innehåll och form.  
 
I två andra kommuner i studien har arbetet med att skriva en biblioteksplan varit på 
gång sedan några år, trots att de ännu inte fått uppdraget av politikerna. I den ena 
kommunen inleddes det i samband med personalfortbildning med Växtkraftpengar, men 
av tidsbrist fullföljdes inte arbetet. I den andra kommunen har bibliotekschefen för 
avsikt att "göra det tillsammans med personalen och andra intressenter runt omkring. 
Skolan, förskolan, handikapporganisationer, äldreboende, studieförbund och lyssna in 
vad de tycker och vill utav oss."  
 
De andra bibliotekscheferna inväntar ett uppdrag från ansvarig nämnd, om att de ska ta 
fram en biblioteksplan för kommunen. "Vi måste ju få uppdraget ifrån någon, så att de 
är medvetna om att vi håller på med det", kommenterar en chef, men ser det också som 
sin uppgift "att sparka igång den och ta kontakter och få ett uppdrag från nämnden". En 
annan bibliotekschef berättar att denne har en biblioteksplan som används, men den 
finns inte officiellt, "eftersom den inte får finnas till förrän politikerna har sagt sitt, för 
den ska baseras på deras politiska vision".  
 
I Västernorrlands län har bibliotekscheferna tillsammans med länsbiblioteket påbörjat 
ett arbete för att göra en regional biblioteksplan, gemensam för hela länet. De har 
kontaktat Kulturforumsgruppen, en grupp med alla ansvariga nämndeordföranden från 
länets kommuner, och "där har det föreslagits att vi ska få det där uppdraget. Och det 
innebär då att alla sedan ska gå hem och se till att få uppdrag att ta fram en 
biblioteksplan. Helst ska /…/ det ligga på fullmäktigenivå. Så att alla nämnder kan vara 
involverade. Lite oklart är det hur detta ska gå till, dels kan man ha en övergripande 
plan eller idé om biblioteken i hela länet och sedan har man en för kommunen, då har vi 
ju också högskolebibliotek och sjukhusbibliotek i kommunen, som bör finnas med i den 
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här planen på något sätt", berättar en av bibliotekscheferna. En av dennes kollegor 
känner en viss tvekan: "jag var själv inne på hur bra det skulle vara med en plan i 
kommunen men alltså jag vet inte… jag har börjat vackla lite grand där. Jag tror att det 
är vansinnigt mycket jobb för inte så mycket."  
 
 

6.4.2 Att använda sin biblioteksplan 
 
För de två kommuner, som har praktisk erfarenhet av att ha biblioteksplan, har den 
fungerat väldigt olika. I den ena kommunen så är planen inte alls använd och 
bibliotekschefen där förklarar det med tidsbrist på grund av sjukskrivning.  
 
Däremot i den andra kommunen, där biblioteksplanen just har reviderats, så används 
den. Den chefen säger att planen både är en nulägesbeskrivning och en vision. Tre 
utvecklingsområden har identifierats: kvalitet, tillgänglighet och samverkan. "Och sen 
har vi varit väldigt handfasta. Vi har sagt att det året ska vi göra det och det. Och 
ansvaret för att det ska bli gjort ligger på den och den. /…/ Ja, vi tittar ju på den då och 
då under året och ser att; jaha, det här har vi inte gjort och hur ska vi göra med det, och 
hinner vi göra det här i år och så vidare." Bibliotekschefen menar att biblioteksplanen 
har fungerat som "ett slags grund för en verksamhetsplan", men någon verksamhetsplan 
har de inte. Någon extern användning av planen ser denne inte, mer än att visas för 
andra bibliotekschefer som exempel.  
 
Några bibliotekschefer, som idag saknar en biblioteksplan, tror att de skulle kunna ha 
direkt nytta av sådan. Två av dem säger att i och med att politikerna har beslutat om 
planen, så måste de också ta ansvar för att biblioteket får tillräckliga ekonomiska 
resurser för att genomföra det som står i planen. Då kan bibliotekschefen under 
budgetprocessen peka på innehållet i biblioteksplanen och äska de medel som behövs 
till detta. En annan synvinkel kommer från en tredje chef, som säger att: "Det är ju svårt 
att möta ett besparingskrav när man inte vet riktigt vad man håller på med och vad man 
vill göra." Utan mål för verksamheten vet man inte vad som är viktigast att göra och vad 
man kan avstå ifrån.  
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7 Analys och tolkning  

 
I följande kapitel ska vi utifrån Oultons modell, och med stöd av den tidigare forskning, 
som vi har redovisat i kapitel 3 och 4, analysera och tolka våra informanters utsagor. Vi 
har valt att disponera detta kapitel utifrån våra frågeställningar. Först tar vi upp 
bibliotekschefernas strategier vid besparingarna, därefter redogör vi för besparingarnas 
konsekvenser och avslutningsvis analyserar vi biblioteksplanernas användning i 
besparingsprocessen.   
 
 

7.1 Strategier  
 
Vår första frågeställning är tvådelad och lyder: Vilka strategier använder 
bibliotekscheferna för att genomföra besparingarna och hur framarbetas dessa? I 
följande kapitel ska vi försöka besvara det första ledet: Vilka strategier använder 
bibliotekscheferna för att genomföra besparingarna?  
 

 
Interna strategier 

 
 Sänkning av servicenivå  Nedskärning av kostnader 
 Verksamhetens input  Eliminerande av slöseri 
 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  1  
        
 Verksamhetens output  Ersättande teknologi 
 -   2 
 

   Omstrukturering 
   8 

 
    Omvärdering av tjänster 
    6, 7 
 
 

Externa strategier 
 
 Motangrepp   Omdefinition av tjänster 
 Begränsning av nedskärningar Val av marknader 
 2, 4, 5, 9   8 
 
 Resursanskaffning  Avlastning 
 8   1, 3, 4 
 
 Manipulering av resurser  
 - 

  
     Figur 7.1 
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Figur 7.1 ovan visar en schematisk översikt, med Oultons modell som grund, över de 
olika kommunernas val av strategier. Siffrorna motsvarar det nummer som varje 
kommun betecknades med i avsnitt 6.3.3. Ett resonemang kring indelningen av 
bibliotekschefernas strategier följer nedan i avsnitt 7.1.1 och 7.1.2.  
 

7.1.1 Interna strategier  
 
För en bättre förståelse av dessa strategier och vilka proportioner en biblioteksbudget 
handlar om kan det nämnas, att av bibliotekens driftskostnader i 2003 års bokslut, så 
fördelades den totala budgeten i genomsnitt i Sverige på följande sätt: kostnader för 
personal uppgick till 52 %, lokaler 23 %, medier 12 % och övrigt 12 % (Folkbiblioteken 
2003. Kulturen i siffror 2004:2, s.33). 
 
Den absolut mest vanligt förekommande strategin för bibliotekscheferna är att sänka 
servicenivån på något sätt. Det gör tio av elva kommunerna i undersökningen. Enligt 
Oulton är detta en strategi som inte kräver särskilt mycket i vare sig planering eller 
resurser och arbetskraft för att genomföra (s.37). Oftast ingår inte sådana strategier som 
ett medvetet val i den långsiktiga planeringen, utan det handlar snarare om en direkt 
reaktion på ett besparingskrav än strategisk planering. Detta stämmer också i de flesta 
av fallen i vår studie. 
 
I sex av de berörda kommunerna (nr 2, 6, 7, 8, 9 och 10) valde bibliotekscheferna att ta 
bort verksamheter helt och hållet, genom att lägga ned filialer och/eller 
utlåningsstationer. I ett av fallen var det en bokbuss som togs ur bruk. I tre av dessa fall 
avvecklades så mycket som två enheter, medan det i de övriga tre fallen handlade om 
endast en enhet. I fem av dessa fall menar bibliotekscheferna att nedläggningarna var ett 
direkt resultat av att de har haft stora besparingskrav. I ett fall ingick nedläggningarna i 
planeringen. Bibliotekschefen hade tillsatt en kvalitativ utvärdering av samtliga filialer. 
Syftet med utvärderingen var inte att utröna huruvida någon filial skulle läggas ned, 
utan den var tänkt att utgöra underlag för den kommande biblioteksplanen. 
Utvärderingen visade dock på att bristerna hos några av bibliotekets mindre enheter var 
så stora så att ett avvecklande tycktes berättigat av kvalitetsskäl.   
 
Utöver de sex kommuner som lagt ner filialer, så är det bibliotekschefer i ytterligare tre 
kommuner som föreslagit nedläggning av filialer, men där de beslutande politiska 
nämnderna inte antagit förslagen. De politiska nämnderna har i sin tur inte kommit med 
några direktiv själva. Det kan vara en politiskt känslig fråga att dra ner på den 
kommunala servicen, särskilt nu när det är val kommande år, och kanske speciellt i 
glesbygd där det är långt till nästa bibliotek. Dessa tre bibliotekschefer, vars förslag har 
refuserats av nämnderna, redogör också för hur de upplever en känsla av maktlöshet när 
de inte fritt får välja strategi för att minska utgifterna. Vi tycker att dessa utsagor pekar 
på svårigheterna med den kommunala ansvarsfördelningen. Den demokratiska 
ordningen kan i vissa fall utgöra ett hinder för bibliotekschefen att bedriva 
verksamheten på det sätt som denne anser va ra det mest optimala, precis som Rombach 
beskriver.  
 
Servicenivån sänktes även i de andra fem undersökta fallen på olika sätt. Ett sätt att 
sänka servicenivån som fem av bibliotekscheferna valde var att minska medieanslaget. 
När det gäller valet att minska anslaget till media, har vi framförallt stött på två starka 
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argument från våra informanter om varför de valde att göra så eller varför de inte väljer 
det. Å ena sidan ser bibliotekscheferna det som sin enda utväg, eftersom de redan 
budgeterade och låsta kostnaderna för personal och lokaler inte kan röras. Å andra sidan 
innebär en minskning av medieanslaget att det inte är möjligt för biblioteket att söka 
bidrag från kulturrådet.  Utifrån vår undersökning kan vi dra slutsatsen att 
bibliotekscheferna väljer att reagera på ett akut besparingskrav genom att införa 
inköpsstopp, men att detta alternativ inte är lika självklart om planerings tiden för en 
besparing är något längre. Även Oultons undersökning visade på detta samband. 
Biblioteksledningen reagerar oftast med akuta, snabba besparingar när huvudmannen så 
kräver, medan samma slag av åtgärder sällan ingår i den långsiktiga planeringen.  (ibid., 
s.24)  
 
I sju av kommunerna (nr 2, 4, 7, 8, 9, 10 och 11) har bibliotekschefen valt att reducera 
personalstyrkan. Eftersom ca 52 % av bibliotekens driftkostnader normalt är fördelade 
till personalkontot så är det uppenbart att det är det kontot som kan ge de största 
besparingseffekterna. Samtidigt är det en åtgärd som tar lång tid att genomföra, och den 
får därför inte genomslag i budgeten genast. Enligt vår uppfattning är det också det 
svåraste beslutet för bibliotekscheferna att fatta, eftersom det drabbar enskilda personer. 
Vi tror därför att bibliotekscheferna undviker denna åtgärd så länge som det är möjligt. 
Vår studie visar att flera av bibliotekscheferna har väntat med att dra in på 
tjänstgöringsgraden men när tillfälle ges, så som vid en pensionsavgång, så blir en sådan 
strategi aktuell.    
 
Tre av bibliotekscheferna svarar att de har minskat öppethållandet på filialer och 
huvudbibliotek.  I två av kommunerna där bibliotekscheferna har valt att sänka 
servicenivån, genom att minska öppethållandet och genom att lägga ned två filialer, har 
personalstyrkan ändå bibehållits. Arbetsuppgifterna har senare omfördelats på ett annat 
sätt. Båda dessa bibliotekschefer uttrycker att de är nöjda med sina strategier eftersom 
de har undvikit att göra någon arbetslös. Deras resonemang ger stöd för vår åsikt att 
cheferna ogärna tar till uppsägningar för att spara.  
 
I en kommun valde bibliotekschefen att sänka servicenivån genom att minska på 
utbudet av bibliotekets programverksamhet.  
 
Åtgärder som faller under kategorin ’nedskärning av kostnader’, tror vi, kan upplevas 
som så självklara för våra informanter att de därför inte alltid har redogjort för samtliga 
åtgärder som de har vidtagit. Särskilt om åtgärderna har genererat marginella 
besparingar. Det kan speciellt gälla strategin som Oulton kallar ’eliminerande av 
slöseri’. Men ett exempel på en sådan åtgärd berättar en bibliotekschef om; denne 
minskade sitt representationskonto. Denne tyckte att detta inte påverkade verksamheten 
negativt på något sätt. Vi tror också att bibliotekscheferna ägnar sig åt att minska sina 
utgifter på olika sätt mer eller mindre hela tiden, d.v.s. inte endast då ett sparbeting är 
lagt. Den ekonomiska medvetenheten är stor efter alla år med neddragningar inom den 
kommunala sektorn.  
 
Att använda sig av ersättande teknologi är ett exempel på något som kanske inte i första 
hand betraktas som en besparing, utan snarare som utveckling och förnyelse. 
Effektiviseringen av arbetet kanske inte ger några ekonomiska besparingar omedelbart 
utan snarare tvärtom, eftersom det i de flesta fall innebär någon form av investering i 
begynnelsen. Det kanske är först på sikt som vinsten kan märkas. I sammanhanget kan 



 

53 

nämnas att ju större ett bibliotek är, desto större besparingar kan man räkna med 
(Morris, Thornley & Snudden 2001). Ett exempel på ersättande teknologi kan vara 
installerande av utlåningsautomater, vilket vi vet är gjort i flera av de undersökta 
kommunerna, trots att ingen av bibliotekscheferna nämner detta i intervjuerna. Däremot 
berättar en chef i en glesbygdskommun om att tankar på att införa självbetjänings-
automater finns, men denne tror inte att personalen är mogen för ett sådant steg ännu. 
Ett annat exempel på hur ersättande teknologi kan användas, ges av ett bibliotek som 
dragit ned på den personliga servicen gentemot gymnasieskolans elever. Dessa får 
istället använda sig av bibliotekets självutlåning. I det här fallet sänker bibliotekschefen 
kvaliteten på servicenivån men genom ersättande teknologi kan öppettiderna behållas 
oförändrade.  
 
Omstruktureringar som är tänkta att fördela arbetet på ett mer kostnadseffektivt sätt är 
också ett exempel på hur ett utvecklande arbete kan vara ett led i besparingssyfte. 
Vinsterna kan endast bli synbara på sikt eftersom det alltid innebär merkostnader, i form 
av t.ex. utvärderingar, fortbildningar och planeringsmöten, att genomföra ett sådant 
projekt. Bibliotekschefen i kommun 8 uppgav dock att denne har genomfört en 
omorganisation som ledde till en effektivisering av arbetet. I denna kommun valde 
bibliotekschefen att sluta med prenumerationen på bibliografisk service från 
Bibliotekstjänst också. Detta arbete får istället de anställda på biblioteket göra.  
 
Oultons kategori ’Omvärdering av tjänster’ exemplifieras i våra intervjuer av att ett par 
av bibliotekscheferna, 6 och 7, talade om vikten av att hålla en god kvalitet åtminstone 
på huvudbiblioteket trots nedskärningarna. De menade att det inte fick bli halvdåligt 
överallt, utan det var bättre att behålla resurserna för huvudbiblioteket och dra ner för 
filialerna.  
 
Andra exempel i vår studie på strategier för att skära ned kostnader förekommer också. 
För att minska på utgifterna har en av bibliotekscheferna valt att minska på lokalvården. 
Denna åtgärd skulle också kunna falla under kategorin ’att sänka servicenivån' men 
eftersom allmänheten drabbas av detta så minimalt, de kanske inte ens märker det, så 
har vi valt att definiera det som en nedskärning av kostnader. Av våra informanters svar 
framgår det inte om de själva utför mer sysslor som kan betraktas som lokalvård eller 
om det helt enkelt är smutsigare på biblioteket idag i denna kommun.  
 
En bibliotekschef drog in ett föreningsbidrag. Denna åtgärd kan betraktas som att 
minska servicenivån också, eftersom föreningen var delaktig i skötseln av en 
utlåningsstation. Vi anser ändå att det handlar om att skära ned på kostnaderna eftersom 
biblioteket redan hade lagt ned denna station och den därför inte längre ingick i deras 
tjänsteutbud.  
 
 

7.1.2 Externa strategier  
 
Två av bibliotekscheferna, i kommun nr 5 och 9, vittnar om att de har försökt få 
nämnden att ändra sina beslut om besparingar, utan att uppnå några lyckade resultat, 
vilket är ett exempel på försök till motangrepp, i form av ’begränsning av 
nedskärningar’. Två andra bibliotekschefer, i kommun 2 och 4, berättar om att politiker 
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minskat besparingsbetinget för biblioteket, efter att politikerna fått klart för sig vilka 
negativa effekter som skulle uppstå om neddragningarna genomfördes fullt ut.  
 
Endast en av informanterna, bibliotekschefen i kommun 8, talade under intervjuerna om 
att skaffa sig utökade resurser genom att till exempel ta ut avgifter, men naturligtvis 
förekommer det på fler ställen. Vi vet genom lokalpressen (Östersunds-Posten 2005-10-
05, s.7) att en kommun i vår studie nyligen har infört en avgift för fjärrlån, som tidigare 
varit kostnadsfritt för användarna. Att det är vanligt att bibliotek säljer utgallrade medier 
till allmänheten, konstaterade vi vid våra besök på biblioteken för att genomföra 
intervjuerna. Huvudbiblioteket i en kommun (nr 4) har även en hörna med försäljning 
av vykort och nya pocketböcker. Ett annat sätt för resursanskaffning är att ta emot 
praktikanter, eller att ha anställda med stöd från Arbetsförmedlingen eller 
Försäkringskassan. Detta vet vi av erfarenhet att det förekommer i flera av de 
undersökta kommunerna, men ingen av bibliotekscheferna talade om det under 
intervjuerna.  
 
Möjligheten till ’Manipulering av resurser’, d.v.s. att använda medel på ett konto för 
något annat än det egentligen avsetts för, har inte heller nämnts av någon av 
informanterna. Om det förekommer, så vore det förmodligen känsligt för che ferna att 
berätta om detta för oss. Vi har ju inte heller explicit frågat om det. Vi skulle dock 
kunna tänka oss att det kan uppstå situationer när till exempel fortbildningskostnaderna 
överskrider vad som är avsatt på fortbildningskontot och för att då inte överskrida den 
totala budgeten, så får man dra ner på något annat konto. I praktiken innebär det att det 
andra kontot får bekosta fortbildningen.   
 
Ett exempel på en strategi som skulle kunna placeras i Oultons undergrupp ’Val av 
marknader’ är att prioritera barn- och ungdomsverksamhet. I kommun nr 8 valde 
bibliotekschefen att enbart minska anslaget till huvudbibliotekets programverksamhet 
för vuxna, inte för barn och ungdomar. Detta är ett tydligt ställningstagande som visar 
på val av marknad.  Vi vet också av egen erfarenhet att en bibliotekschef valt att 
fortsätta köpa talböcker i Daisy-format, d.v.s. ljudböcker i ett speciellt format som är 
framtagna för synskadade och andra med olika slags läshandikapp, trots att inköpsstopp 
rådde för övriga media. Anledningen till det var att Daisy-böcker inte finns att tillgå på 
den öppna marknaden. Det exemplet togs dock inte upp under intervjun.   
 
I en av kommunerna (nr 3) arbetar bibliotekschefen aktivt för att få stånd ett avtal som 
reglerar hur mycket skolorna ska betala när de använder bibliotekets tjänster. Även 
chefen i kommun nr 1 har för avsikt att genomföra detta. Detta är exempel på det som 
Oulton kallar för ’avlastning’, d.v.s. att föra över kostnaderna för en viss tjänst på någon 
annan. Ett annat exempel på detta, i kommun nr 4, är när en bibliotekschef flyttade in en 
filial i en skola för att minska hyreskostnaden.  Det gamla hyreskontraktet löpte till 
2006, så halva kostnaden kvarstår ett tag till, eftersom hyresvärden, som är kommunen 
själv, gick med på en lägre hyra när den tidigare bibliotekslokalen var tom. Detta är ett 
intressant exempel på hur en verksamhet som ingår i den kommunala sektorn kan flytta 
sina kostnader till en annan förvaltning inom kommunen. Hyreskostnaden minskade för 
biblioteket men samtidigt minskade intäkterna för kommunen i stort, eftersom 
kommunen ännu inte har hittat någon annan hyresgäst. Oulton menar att det är en extern 
strategi när en organisation vänder sig utanför sig själva, vilket biblioteken gör i ovan 
nämnda exempel.  Samtidigt kan man betrakta kommunen i sin helhet som en 
organisatorisk enhet, och i så fall blir ovanstående strategier en form av omfördelning 
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av kostnaderna. Vi har dock valt att se detta som en extern åtgärd eftersom skolan, 
fastighetsförvaltningen och biblioteket har separata budgetar.  
 
 

7.1.3 Planeringsfas 
 
I de följande två avsnitten ska vi försöka besvara det andra ledet i vår första 
frågeställning: Hur framarbetas dessa strategier? Först behandlar vi planeringsfasen och 
därefter tar vi upp beslutsunderlaget.  
 
Vår undersökning har visat att det har skilt sig mycket åt mellan de olika kommunerna 
hur bibliotekscheferna har upplevt hur mycket tid de har haft på sig för att planera 
besparingarna. Det skiljer sig också från gång till gång. Två av bibliotekscheferna ansåg 
att de hade för kort tid på sig att planera. Enligt Oulton är detta förödande, eftersom 
lyckad strategisk planering förutsätter att det verkligen finns utrymme för långsiktig 
planering. Större förändringar som först ger besparingseffekt på sikt går inte att 
genomföra, utan som vi redan nämnt, måste bibliotekscheferna spara på medel som inte 
är bundna, som t.ex. medieanslag och fortbildningsanslag. I fyra av våra fall har 
bibliotekscheferna varit tvungna att spara akut. I dessa fall är risken större att 
ogenomtänkta insatser genomförs.  
 
I ett av våra fall berättar bibliotekschefen att denne har fått förfrågningar om planer för 
att spara år 2007. Som vi tolkar Oulton kan denna långsiktighet bidra till att underlätta 
för bibliotekschefen, som kan handla förebyggande på olika sätt och hinna med att 
skapa realistiska ekonomiska handlingsplaner. 
 
I de flesta av de undersökta fallen är det också bibliotekschefen ensam som planerar 
besparingsåtgärderna. Diskussioner med andra verkar ske när ett förslag redan finns. På 
samma sätt fungerar det också i de tre kommuner, de två större och en av de övriga, där 
det finns en ledningsgrupp. Bibliotekschefen formulerar förslagen själv och diskuterar 
först senare i ledningsgruppen. Några av bibliotekscheferna planerar besparingarna 
tillsammans med tjänstemän från förvaltningen, t.ex. en ekonom, eller tillsammans med 
den ansvariga nämndens ordförande.  
 
Endast två av informanterna uppger att de har diskuterat med sina medarbetare, i det ena 
fallet skedde detta först när bibliotekschefen hade en plan, i det andra menar vår 
informant att det ändå till sist är denne själv som måste få ihop budget och fatta de tuffa 
besluten. Vi tror att bibliotekscheferna tycker att det är svårt att diskutera sådana här 
frågor med sina medarbetare eftersom det kan bli ytterst laddat.  
 
Det är också förvånande att våra informanter så sällan nämner de fackliga 
representanterna på arbetsplatsen. Ingen av bibliotekscheferna uppger att de har haft 
diskussioner med de fackliga under planeringsfasen och endast ett fåtal säger att de har 
förhandlat budgetförslagen. Det behöver naturligtvis inte innebära, att det inte har 
diskuterats. Det kan vara så att diskussioner/förhandlingar genomförs på en högre nivå i 
kommunen och att bibliotekscheferna inte är delaktiga där; eller också att 
bibliotekscheferna glömde nämna de fackliga under intervjuerna. Det senare tyder i så 
fall på att de fackliga representanterna inte betraktas som särskilt viktiga.  
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7.1.4 Beslutsunderlag 
 
Självfallet ser beslutsunderlaget olika ut beroende på hur stora summor det är som ska 
sparas. När det handlar om små summor behöver bibliotekscheferna inte utvärdera hela 
organisationen utan det räcker att, som bibliotekschefen i kommun 1 uppger, skärskåda 
sin budget och försöka ta lite från de konton där det går. Ingen större eftertanke krävs 
kanske i detta fall. Men vid större besparingskrav eller upprepade små besparingar krävs 
mer planering. En av cheferna efterlyser också en långsiktig planering för ekonomin i 
hela kommunen. 
 
De beslutsunderlag som explicit nämns av våra informanter är kvantitativa fakta som 
utlåningssiffror, öppettimmar, besparingens storlek och geografiska avstånd. De 
verksamhetsmått som används är alltså främst de för input, d.v.s. resursmått och 
aktivitetsmått, i viss mån används även prestationsmått, i form av utlåningssiffror, 
medan de mest intressanta, enligt vårt förmenande, effektmåtten, som visar på graden av 
tillfredsställelse som verksamhetens output medför, lyser med sin frånvaro. Vi tror att 
det inte är särskilt lyckat att begränsa beslutsunderlaget till att vila på endast de 
verksamhetsmått som nämns av informanterna, eftersom de endast speglar en liten del 
av ett biblioteks verksamhet. Besöksfrekvensen i allmänhet, utnyttjandet av bibliotekets 
datorer, tidskrifts- och tidningsläsarna m.m. omfattas inte av de aktivitets- eller 
prestationsmått, som bibliotekscheferna tittar på.  Effektmåtten säger något om den 
upplevda kvaliteten av bibliotekets tjänster, vilket bibliotekscheferna också borde 
intressera sig för.   
 
I utredningen På osäker grund påpekas det att en ”ensidig koncentration på utlån per 
invånare riskerar att få en konserverande inverkan på bibliotekets utveckling” (Ekbom 
2005, s.44).  Även de problem som Svenska kommunförbundet (Att använda nyckeltal 
och statistik inom kultur- och fritidsområdet 2001) pekar på i sin studie om användandet 
av nyckeltal inom kultur- och fritidssektorn bekräftas av vår studie, verksamhetsmått 
verkar inte användas på något systematiskt sätt. Dessutom har vi förstått att ingen av 
bibliotekscheferna har försökt att ta fram uppgifter om effektmått.  
 
Endast två chefer har även formulerat konsekvensbeskrivningar med mer kvalitativa 
överväganden. I en tredje kommun har en utredning om biblioteken gjorts. Utredningen 
var inte tänkt som ett underlag inför ett budgetbeslut, utan som förarbete till en 
biblioteksplan, men visar bibliotekens kvalitet i nuläget.  
 
Så många som tio av de elva informanterna i vår undersökning sparar inte för första 
gången under sin verksamma tid som bibliotekschef. Den uppfattning vi har fått är att 
bibliotekscheferna överlag är relativt vana vid att hantera besparingskrav. Några av 
informanterna i vår undersökning har också uttryckt en viss uppgivenhet över sakernas 
tillstånd, att alltid vara tvungen att spara kan möjligtvis sänka arbetslusten något. Detta 
faktum kan vara ett av skälen till varför våra informanter inte beskriver särskilt tydligt 
hur de har utvärderat den egna verksamheten inför besparingarna. Det kan vara så att 
detta värderingsarbete har genomförts mer eller mindre varje år när sparbeting har varit 
ålagda.  
 
Det är också påfallande att ingen av informanterna har nämnt bibliotekets mål eller 
visioner för verksamheten i samband med beslutsunderlag. Zetterlund (2004, s.297f.) 
drar också den slutsatsen, att även i de större utvärderingsarbeten som hon har studerat, 
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så är det inte särskilt vanligt att verksamhetsmålen beaktas. Det borde vara väsentligt att 
tänka på vad man vill uppnå med verksamheten, innan man beslutar om var 
nedskärningarna ska göras. Detta påpekade ju också Qvale  (1990). I första hand är det 
de kvalitativa målen, som Qvale framhäver. Att prioritera vissa grupper, ha ett allsidigt 
mediebestånd och erbjuda god kvalitet kanske är så självklart att bibliotekscheferna i 
vår studie inte ens tyckte att det behövde sägas?  
 
Några av cheferna uppgav att besparingsbesluten ofta beror på praktiska 
omständigheter. Ett exempel är att efter en pensionering återbesätts inte tjänsten, utan en 
omfördelning av arbetsuppgifter görs på befintlig personal. Ett annat är att sjukskrivna 
inte ersätts med vikarier, utan verksamheten får klara sig ändå. Andra praktiska 
omständigheter som varit en del av beslutsunderlaget inför kommande besparingar, är 
om filialen har integration med skolbibliotek och om det finns tillgång till annan service 
på orten. Även Zetterlund konstaterade i sin avhandling att beslut ofta tas av 
pragmatiska orsaker.  
 
De flesta av informanterna tyckte själva att de hade tillräckligt med kunskap för att 
kunna fatta väl underbyggda beslut. Det är ett påstående som vi förvånades över med 
tanke på hur begränsad användningen av olika verksamhetsmått var i planeringen och 
hur lite mål och visioner diskuterades. Vi trodde att bibliotekscheferna, liksom flera av 
informanterna i Johanssons (1995) undersökning, skulle tycka att de inte alltid hade 
tillräckligt med information om den egna verksamheten, för att kunna fatta de mest 
lämpliga besluten. Men i en liten kommun kan bibliotekschefen uppleva sig ha en god 
överblick, utan att behöva ta fram verksamhetsmått eller andra beslutsunderlag inför 
enskilda beslut. När verksamheten är liten finns det heller inte så mycket att välja på när 
det gäller besparingar. I en stor kommun däremot torde det vare svårare för 
bibliotekschefen att överblicka den totala verksamheten, och det finns fler alternativ att 
välja mellan när det gäller att förändra verksamheten för att kunna spara. Där anser vi 
att behovet av ett utförligt beslutsunderlag är större.   
 
En bibliotekschef påpekar att även om besluten är väl underbyggda, så betyder inte det 
att de innebär något positivt för verksamheten. Detta påpekande för oss över till 
konsekvenserna av besparingarna.  
 
 

7.2 Konsekvenser 
 
I följande kapitel ska vi besvara vår andra frågeställning som lyder: Vilka blir 
konsekvenserna av de planerade/genomförda besparingarna?  
 
I de kommuner som vi har undersökt är förändringarna som redovisas ovan i kapitel 6.3 
nyligen genomförda. Det innebär att vi endast kan redogöra för förändringarnas 
konsekvenser ur ett mycket kortsiktigt perspektiv. Konsekvenserna kan vara planerade 
eller ha uppstått som oväntade bieffekter. Det är inte heller nödtvunget att alla 
konsekvenser är negativa, vilket är lätt att tro. Även positiva effekter kan uppstå som 
följd av neddragningar.  
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv blev konsekvenserna av besparingarna att nio av de elva 
bibliotekscheferna lyckades med att åstadkomma en balanserad budget. Tre av dessa 
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talar om att de dessutom kunde redovisa en positiv avvikelse från budget. Två av våra 
informanter misslyckades med att balansera budgeten. De omständigheter som uppgavs 
som skäl till dessa misslyckanden är olika. En av informanterna gör gällande att ständig 
underbudgetering av vissa konton, gör det i princip omöjligt att inte överskrida dessa 
konton. Vi förstår att det är en orimlig uppgift för bibliotekschefen att hålla budget 
under sådana omständigheter. Den andre menar att planeringstiden för besparingarna 
var alldeles för kort. Än en gång bekräftas det som Oulton kom fram till i sin 
undersökning: strategisk planering förutsätter att man har tid för ett långsiktigt tänkande 
för att ett pro-aktivt handlande ska vara möjligt.  
 
Ur ett internt organisatoriskt perspektiv så är det utvecklande med kriser, menar två 
bibliotekschefer. Man måste tänka nytt. En positiv bieffekt i en annan kommun blev att 
budgetuppföljningen förbättrades. Men för personalen innebär neddragningar en ökad 
arbetsbelastning. I planeringsskedet kan det också vara psykiskt påfrestande med 
osäkerhet om vad som kommer att hända med verksamheten och den egna 
anställningen. Enligt Ahltorps (1998) undersökning menade flera chefer att snabbhet i 
processen t.o.m. är viktigare än rätt beslut. I vår undersökning kommer det också fram 
att i bästa fall kan de genomförda förändringarna innebära att nya uppgifter tillkommer, 
som kan upplevas som stimulerande och utvecklande, men det kan även bli negativa 
effekter som överbelastning och stress för de anställda som är kvar i verksamheten efter 
besparingens genomförande. De anställda kan känna sig otillräckliga och en del 
arbetsuppgifter kan man tvingas skjuta på framtiden. Det kan också bli problem med 
bemanningen vid sjukdom, semester eller fortbildning. Samtidigt påpekade två av 
bibliotekscheferna att personalgruppen blev mera sammansvetsad av att möta 
problemen tillsammans.  
 
Bibliotekscheferna har också gett exempel på besparingar som rör lokalerna. Det allra 
mest genomgripande är förstås att lägga ned en filial och på så sätt helt slippa den 
hyreskostnaden. En annan åtgärd kan vara att byta till en lokal med lägre hyra, vilket 
samtidigt kan innebära att ytan blir mindre. I en intervju gavs exempel på att 
folkbiblioteket flyttat in i en skola och där helt sluppit hyra. Ett tredje alternativ för att 
få minskade lokalkostnader är att dela bibliotekslokalen med någon annan verksamhet, 
till exempel ett lärcenter.  
 
Ur användarnas perspektiv blev konsekvenserna av besparingarna av flera olika slag. 
Att sänka servicenivån var den interna strategi som tio av elva bibliotekschefer tillgrep i 
någon form. Konsekvenserna av deras val innebar alltid en försämring av 
tillgängligheten till biblioteket i något avseende. I flera kommuner valde man att ta bort 
en eller flera verksamheter, vilket givetvis försvårar tillgången i hög grad till 
bibliotekets tjänster för berörda användare. Genom att reducera personalstyrkan 
försämras tillgängligheten såtillvida att berörda användare inte kan få hjälp i samma 
utsträckning som tidigare. Dessutom försämras tillgängligheten i form av minskat 
öppethållande, som en effekt av personalnedskärningar. Om vi kopplar detta till de 
funktioner som Andersson och Skot-Hansen menar att folkbiblioteket har i 
lokalsamhället, så anser vi att det är främst funktionen som socialcenter, att biblioteket 
är en mötesplats, som blir lidande när filialer läggs ned. Detta går att jämföras med att 
det är så många som sex av bibliotekscheferna som menar att det är en av de viktigaste 
uppgifterna för biblioteket, att vara en mötesplats. Vi tror också att bibliotekets funktion 
som kulturcenter försämras när filialer läggs ned, en bokbuss kan inte på samma sätt 
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erbjuda t.ex. programverksamhet så som en filial kan. Tre av de intervjuade 
bibliotekscheferna framhåller också bibliotekets uppgift som kulturcenter.  
 
Tillgängligheten till olika media försämrades för användarna i de kommuner där 
medieanslaget minskades. Samtidigt konstaterade två av bibliotekscheferna att 
utlåningsstatistiken inte minskat, i en kommun har den till och med ökat, trots att filialer 
hade lagts ner. En möjlig förklaring förs fram av en tredje chef. Denne menar att i och 
med att resurser flyttats från filialer i småorter till större filialer eller bokbuss, så kan det 
tänkas att utlåningen ökar på dessa. Det är ytterligare en chef som påpekar att man efter 
nedläggningar av små filialer, på sikt kan satsa mera resurser på de kvarvarande 
filialerna. Detta skulle öka kvaliteten. Vi kan också tänka oss att flitiga låntagare inte 
slutar låna böcker för att deras tidigare utlåningsställe läggs ner, istället börjar de besöka 
ett annat bibliotek. Vi spekulerar i om det inte snarare är så att det är de användare som 
använt biblioteket som mötesplats eller lånat medier mera sällan, som slutar med sin 
användning.  
 
Allmänhetens reaktioner på neddragningarna har varit svagare än vad 
bibliotekscheferna hade väntat sig. Sju av dem efterlyser fler reaktioner från kommun-
innevånarna för att på det viset skapa debatt och politisk vilja att satsa mera på 
biblioteksverksamheten. Bland de negativa konsekvenserna nämns att enskilda 
biblioteksanvändare har blivit arga, besvikna och ledsna. Det har dock inte i någon 
kommun i studien lett till en allmän folkopinion. Istället säger en informant att de flesta 
användarna finner sig i den försämrade situationen. Vi tror att en anledning till att 
befolkningen inte reagerat mera, skulle kunna vara att det är vanligt med någon typ av 
övergångsåtgärder vid besparingar. Filialer överförs till föreningsdrift, öppettider 
minskar en timme här och där, antalet tidskrifter krymper. Sådan smygande försämring 
märks inte så mycket och accepteras därför lättare.   
 
Från en kommun berättas om att besparingarna där lett till gemensamma lokaler för 
folkbiblioteket och lärcentret på orten. I en annan kommun finns förhoppningar om ökat 
samarbete mellan skola och folkbibliotek. Eftersom folkbiblioteket ofta finns i den 
kommunala utbildningsförvaltningen, så tror vi att det ligger nära till hands att 
samarbete utvecklas mellan bibliotek och skola, inte minst för att man delvis har samma 
mål. När bibliotekscheferna talar om bibliotekets viktigaste uppgift, så berörs ju 
information, kunskap, livslångt lärande, läsfrämjande åtgärder och folkbildning. Alla 
dessa punkter är av stort intresse även för skolan. Vi misstänker att det redan 
förekommer samverkan oftare än vad som kommit fram i intervjuerna, men samarbetet 
har potential att utvecklas vidare och då inte bara av ekonomiska orsaker. Båda parter 
skulle ha något att vinna på samarbetet, menar vi.   
 
 

7.3 Biblioteksplaner 
 
I följande kapitel besvarar vi vår tredje och sista frågeställning som lyder: Hur använder 
bibliotekscheferna sina biblioteksplaner i besparingsarbetet och hur förändras dessa 
planer som en följd av neddragningarna? 
 
Den grundläggande förutsättningen, för att kunna besvara frågeställningen om 
biblioteksplaner, är förstås att det finns biblioteksplaner i kommunerna. Det hade vi 
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tagit för givet att det skulle finnas, inte minst med anledning av att det är lagstadgat 
sedan 1 januari 2005. Men det visar sig i vår studie att 9 av 11 kommuner saknar 
biblioteksplan, d.v.s. 82 %. Det är exakt samma procentandel som anges i 
undersökningen Kommunalråd om framtiden för Sveriges Bibliotek (2005). Lagen har 
uppenbarligen ännu inte slagit igenom. I våra intervjuer framkommer det att alla 
bibliotekschefer är fullt medvetna om att kravet på biblioteksplan finns, och de allra 
flesta vill också ha en biblioteksplan för sin verksamhet. En vanlig anledning till 
avsaknaden av biblioteksplan verkar vara att cheferna väntar på att politikerna i den 
ansvariga nämnden ska ge dem uppdraget att skriva en biblioteksplan. Betyder det att 
politikerna i kommunerna inte känner till den nya paragrafen i bibliotekslagen, eftersom 
så många bibliotekschefer väntar? Enligt undersökningen Kommunalråd om framtiden 
för Sveriges Bibliotek (2005) var det endast 25 % av de tillfrågade kommunalråden som 
visste att det har skett en förändring i bibliotekslagen, men vid en närmare granskning 
framkom det att det endast var 5 % som kände till vad förändringen verkligen innebär. I 
rapporten Ursprungsglöd och värmedöd - Om de nationella kulturpolitiska målen i den 
lokala kulturpolitiken (2005) framkommer det att ”de nationella målens inflytande på 
den kommunala kulturpolitiken är högst begränsat eller obefintligt” (s.15).  
 
Av de två kommuner i vår studie som har biblioteksplaner, så är det en kommun (nr 9) 
som inte alls har använt sin biblioteksplan. Anledningen uppges vara tidsbrist. Som 
underlag för att besvara vår frågeställning, återstår således endast en kommun. I den 
kommunen (nr 11) är biblioteksplanen ett levande dokument som används i 
verksamheten som en del i den strategiska planeringen och planen revideras årligen av 
politikerna. Den bibliotekschefen nämner dock inte biblioteksplanen i samband med 
planering av besparingar. Däremot tänker sig denne att använda planen som 
påtryckningsmedel gentemot politikerna för att återfå den tidigare resurstilldelningen till 
media. Det står nämligen i klartext i planen att mediekontot ska återställas efter ett års 
kraftig neddragning. För övrigt är politikerna mycket noga med att inte tillåta några 
skrivningar i biblioteksplanen, som skulle kunna innebära ökade kostnader, uppger 
chefen under intervjun. Eftersom planen revideras årligen är det lätt att anpassa den till 
de förändringar som sker. Här anpassas målen efter den ekonomiska verkligheten.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den tredje frågeställningen inte kan besvaras i 
den här studien, eftersom det saknas biblioteksplaner i majoriteten av kommunerna.  
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8 Diskussion och slutsatser 
 
Av våra tre inledande frågeställningar har vi hittat svar på de två första. Det är inte så att 
vi har hittat det enda, sanna svaret på respektive fråga, utan vi har i intervjuerna med 
bibliotekscheferna fått ta del av deras subjektiva betraktelser över hur besparings-
processen har gått till och deras tankar därom. Ur detta har vi funnit olika varianter på 
strategier för att genomföra besparingar, hur planeringen går till och vilka konsekvenser 
de planerade/genomförda besparingarna får. Vi vill poängtera att vi utifrån vår 
kvalitativa intervjustudie inte kan dra några generella slutsatser.  
 
 

8.1 Strategier 
 
Den första frågeställningen i vår studie var: Vilka strategier använder bibliotekscheferna 
för att genomföra besparingarna och hur framarbetas dessa? I intervjuerna berättade de 
elva cheferna om en rad olika strategier, interna och externa, som de har använt för att 
möta besparingskrav. Vid en jämförelse mellan interna och externa strategier, så är de 
interna strategierna de vanligast förekommande. Den absolut vanligaste är att sänka 
servicenivån på något sätt. Den näst vanligaste strategin är nedskärning av kostnader. 
Bibliotekscheferna planerar nästan alltid besparingsåtgärderna utan stöd av andra. När 
de tar hjälp av andra är det för det mesta av centralt placerade tjänstemän i förvaltningen 
och/eller politiker i nämnden. De rådgör inte med de anställda förrän förslaget är klart. 
Tiden som står till buds för planering varierar mycket. I vissa fall finns ingen tid för 
planering alls, såsom vid akuta besparingar. I andra fall rör det sig om några månader, 
ända upp till år. De flesta chefer i undersökningen anser sig ha tillräckligt med tid för 
planeringen. Cheferna menar att de har god kännedom om verksamheten och anser sig 
därför kunna fatta välgrundade beslut. Det är vanligt att praktiska omständigheter styr 
vad man väljer att spara på. Cheferna utvärderar verksamheten, med hjälp av resurs-, 
aktivitets- och prestationsmått, inför beslutet. Effektmått förekommer inte. Inte heller 
nämner bibliotekscheferna explicit biblioteksplaner, mål eller visioner, när de talar om 
beslutsunderlag inför nedskärningar. Ändå gör de kvalitativa överväganden.  
 
De interna strategierna är enklare att genomföra än de externa. Det är också de interna 
strategierna, särskilt i form av sänkning av servicenivån, som ger ett direkt resultat i 
form av minskade utgifter. De externa strategierna kräver för det mesta mer arbete att 
genomföra, eftersom de ofta innebär att aktörer utanför den egna organisationen också 
måste involveras.  
 
Strategisk planering i pro-aktivt syfte, i form av motangrepp genom att försöka begränsa 
neddragningarna, tror vi är en strategi som bibliotekscheferna skulle kunna bli bättre på. 
För bibliotekschefen gäller det att gentemot den politiska nämnden kunna marknadsföra 
biblioteket och visa på den reella vinst som kommunen kan göra med hjälp av väl 
fungerande folkbiblioteksverksamheter. Vi tror att sådana argument, av ekonomisk 
natur, kan väga tyngre ibland. De värden som tillförs kommunen med hjälp av 
biblioteken är dock mycket svåra att mäta, vilket är fallet med de flesta s.k. mjuka 
värden. Att biblioteken är på väg mot en ökad ekonomisering, d.v.s. en ökad fokusering 
på ekonomiska aspekter, konstaterar också Stensson (1995). En ökad ekonomisering 
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innebär bl.a. att de biblioteksansvariga för folkbiblioteken i högre utsträckning måste 
kunna påvisa vilket värde biblioteken kan alstra och de måste också kunna redovisa 
utförda prestationer, för att resurstilldelning ska komma i fråga. Bibliotekschefer som är 
tillsatta för att leda verksamheten för biblioteken har oftast en bakgrund som 
yrkesverksam bibliotekarie och saknar många gånger, i akademisk mening, utbildning i 
ekonomi och management. Samtidigt går det att notera i biblioteksdebatten att impulser 
från näringslivets idéer om management även når in i biblioteksvärlden. Mellan dessa 
två världar kan det råda en konflikt och också mellan de två roller, som medarbetande 
bibliotekarie och som ekonomiskt medveten strateg, som bibliotekschefen måste axla.  
 
Vi tror att antingen har de flesta av de intervjuade bibliotekscheferna inte insett vikten 
av att planera strategiskt, eller också har det inte getts möjlighet till det av andra skäl, 
till exempel brist på tid. Det kan också vara så att de helt saknar kunskap om strategisk 
planering. Eftersom de flesta av bibliotekscheferna ändå är vana av att hantera 
besparingar, år efter år, tycker vi nog att de inte skulle behöva bli så överraskade varje 
gång utan istället förbereda sin planering och rusta sig för kampen om resurserna.  
 
I vår undersökning var det flera chefer som uttryckte sin förvåning över att allmänheten 
inte reagerar mera när t.ex. filialer hotas med nedläggning. Vi tror därför att 
bibliotekscheferna skulle behöva förbättra och utöka marknadsföringen för biblioteket 
och dess verksamhet, inte minst i goda tider. På så sätt skulle förmodligen en bredare 
opinion ute i samhället uppstå när folkbiblioteket hotas. Eftersom flera av cheferna 
uttryckte att de trodde att folkbiblioteket var mycket viktigt för befolkningen torde det 
inte vara svårt att få ett sådant stöd.  
 
Cheferna ansåg också att politikerna i allmänhet hävdar att biblioteket är mycket viktigt, 
och att det t.o.m. finns en politisk korrekthet i att säga det, men att politikernas 
handlande inte alltid motsvarar deras ord. Vi tycker att detta har bekräftats av vår studie, 
med tanke på att så få chefer har fått i uppdrag att utforma en biblioteksplan av 
politikerna.  
 
Bibliotekscheferna i Lund och Helsingborg berättar om sina erfarenheter av 
besparingsarbete de senaste åren (Ersgård 2004). Båda två anser att omvärldsbevakning 
är väsentligt. De menar att bibliotekschefen måste kunna kommunicera mer med andra 
tjänstemän, inte bara med politikerna, för att ”knyta band med andra verksamheter och 
utveckla samarbetet” (ibid., s.78). På så vis blir andra nyckelpersoner i kommunen, 
också i andra förvaltningar, medvetna om bibliotekets betydelse. Även Stormbom 
(1995) anser att biblioteken bör samarbeta mer interkommunalt. Andra åtgärder för att 
hantera besparingskrav som presenterades i Stormboms utredning är också fortfarande 
högst användbara, anser vi. Biblioteken bör prioritera bland sina verksamheter, lära sig 
strategisk planering och använda handlingsplaner. Vi menar att de vanligaste 
besparingsstrategierna idag tyvärr nästan helt fokuserar på det ekonomiska resultatet 
och i för liten utsträckning tar hänsyn till bibliotekets mål och verksamhetens kvalitet. 
Möjligheten finns att slutresultatet skulle bli detsamma som idag, men då skulle 
cheferna kunna motivera sina val bättre.   
 
I vår studie tycker vi oss kunna uppfatta ett starkt drag av pragmatism, hos de flesta 
bibliotekscheferna, och det är framförallt denna pragmatiska hållning som ligger till 
grund för de olika valen av tillvägagångssätt. Därför har bibliotekscheferna ib land gjort 
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val som snarare är baserade på bekväma omständigheter istället för på rationella 
överväganden.   
 
 

8.1.1 Planeringsfas 
 
I vår undersökning visade det sig att endast två av bibliotekscheferna har diskuterat 
besparingsfrågor med sina medarbetare. Vi tror att cheferna tycker att det är svårt att 
diskutera sådana här frågor med sina medarbetare eftersom det kan bli ytterst laddat. 
Frågan är om det inte borde vara det idealiska, att involvera medarbetarna på ett tidigt 
stadium i processen, eftersom de anställda sammantaget oftast besitter mer detaljerad 
kunskap om varje enskild verksamhet, än vad bibliotekschefen någonsin kan få, särskilt 
i en större kommun. Även om det kanske lätt blir att den enskilde försvarar den 
verksamhet som ligger varmast om hjärtat och tycker att besparingarna bör ske någon 
annanstans. Vi tycker ändå att tidiga diskussioner med medarbetarna borde ge chefen en 
bredare insikt och ett bättre beslutsunderlag. I slutändan är det naturligtvis ändå chefen 
som beslutar vilka förslag som ska överlämnas till politikerna. I Ahltorps undersökning 
visade det sig också att flera av de tillfrågade cheferna ansåg att det var viktigt att 
engagera sina medarbetare i avvecklingsarbete och att kommunicera mycket med dem, 
för att bl.a. förhindra ohä lsosam ryktesspridning (1998, s.96).  
 
Vi undrar också om det inte skulle vara bra för bibliotekscheferna om de diskuterade sitt 
besparingsarbete tillsammans med andra chefer. De kanske de redan gör, men ingen 
nämnde detta under intervjuerna.  
 
Planeringen och genomförandet av besparingarna är också en fråga om makt. Om 
bibliotekscheferna inte har något reellt inflytande så spelar det ju ingen roll, vad de 
anser vara viktigast i verksamheten eller vad de tycker kan upphöra. Samarbetet med 
andra tjänstemän i kommunen och med ansvariga politiker är väsentligt. Endast en av 
bibliotekscheferna uttrycker explicit att ett bra samarbete med de andra tjänstemännen i 
förvaltningen är viktigt för det egna inflytandet Vi tror att bristen på sådant samarbete 
kan var en av orsakerna till varför externa strategier inte tillgrips. Om 
bibliotekscheferna inte på ett tidigt stadium har chans att medverka i den centrala 
planeringen, d.v.s. på förvaltningsnivå, så finns det heller ingen möjlighet för dem att 
tidigt gå till motangrepp, genom att försöka begränsa nedskärningarna, eller att delta i 
planeringen av verksamhetsöverskridande arbete, såsom vid sammanslagningar av 
tjänster, t.ex. konsumentupplysning på biblioteket eller bibliotek kombinerat med 
fritidsgård. Vi tror att mer omfattande strategisk planering behövs även på högre nivå i 
förvaltningen och att bibliotekschefen självfallet ska ingå i detta arbete, inte minst för 
att kunna ha en egen strategisk planering för folkbiblioteket.  
 
 

8.1.2 Beslutsunderlag 
 
När det gäller beslutsunderlaget, d.v.s. den information som utgör grund för hur 
cheferna väljer att spara, så verkar det som om bibliotekscheferna inte utnyttjar alla 
möjligheter. Underlaget är inte särskilt omfångsrikt utan verkar mest baseras på den 
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allmänna kunskap som bibliotekschefen i det aktuella läget redan besitter om den egna 
verksamheten.  
 
Bibliotekscheferna ansåg dock inte detta vara något problem, men vi undrar om det inte 
vore bättre att ännu en gång utvärdera den egna verksamheten på ett mer grundligt sätt 
innan viktiga beslut om t.ex. nedläggning fattas. Samtidigt går det stick i stäv med det 
som cheferna ansåg vara viktigt i Ahltorps (1998) undersökning, nämligen att snabba 
beslut är viktigare än riktiga beslut.   
 
Vi tror ändå, i likhet med Ammons, att det skulle vara till gagn för 
folkbiblioteksverksamheten i allmänhet om det utvecklades verksamhetsmått som var 
jämförbara kommuner emellan. Genom att kunna göra jämförelser och påvisa de stora 
skillnader som råder för allmänheten kanske det är lättare att bilda opinion i kommuner 
som har särskilt små anslag till biblioteksverksamhet. Om folkbiblioteken utvecklar sina 
metoder för ett sådant utvärderingsarbete och detta mer eller mindre alltid vore ajour, så 
skulle det gå att tillgodose båda de önskemål som vi anser vara viktiga, d.v.s. både 
välplanerade och snabba beslut.  
 
 

8.2 Konsekvenser 
 
Den andra frågeställningen i vår studie var: Vilka blir konsekvenserna av de 
planerade/genomförda besparingarna? Genom intervjuerna med bibliotekscheferna i de 
elva kommunerna, har vi funnit en rad olika konsekvenser, både positiva och negativa. 
Besparingarna har påverkat ekonomi, organisation, lokaler, personal och användare.  
 
Ekonomiskt sett lyckades besparingarna i majoriteten av kommunerna, i så måtto att 
budgeten hölls. Organisationen har vanligtvis påverkats genom filialnedläggningar och 
personalnedskärningar. Det har fört med sig både positiva och negativa konsekvenser. 
Det är utvecklande att tvingas tänka nytt, men det är inte alltid som verksamheten kan 
hålla samma kvalitet som tidigare. Att spara på lokalkostnader kan ske på minst två sätt, 
förutom att helt lägga ned filialer. Antingen kan man byta till en lokal med billigare 
hyra, eller så kan man dela lokalen med någon annan verksamhet. Konsekvenser för 
personalen kan bli att de drabbas av stress och ökad arbetsbelastning, men de anställda 
kan också få mer stimulerande arbetsuppgifter. Konsekvenserna för användarna är mest 
negativa. Merparten av bibliotekscheferna uppger att servicenivån har sänkts på något 
sätt: kortare öppethållande, minskat mediebestånd, färre anställda och/eller nedlagda 
filialer. Positivt för användarna skulle kunna bli att kvaliteten på den kvarvarande 
biblioteksverksamheten höjs. Färre filialer innebär kanske att verksamheten planeras 
bättre och att resurserna för dessa ökar och riktas på ett särskilt sätt, som kanske just den 
kommundelen behöver, d.v.s. en slags profilering utifrån de förutsättningar som råder. 
Enskilda användare har uttryckt missnöje med neddragningarnas konsekvenser, men 
någon allmän opinion har inte uppstått.  
 
Vi tycker oss kunna utläsa av intervjuerna, att bibliotekscheferna sällan har prioriterat 
bland verksamhetens olika delar, för att välja att satsa på det viktigaste och avveckla 
annat som är mindre viktigt eller verksamhet av dålig kvalitet. Cheferna vill behålla 
allting som förut och försöker spara lite på det mesta. Vi tror att det kommer att leda till 
en försämrad kvalitet på hela folkbiblioteksverksamheten och risken är att användarna 
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till slut inte tycker att biblioteket håller måttet på någon punkt. Då kan en ond cirkel 
uppstå; minskade resurser ger sämre kvalitet, som ger missnöjda besökare, som talar om 
det för politikerna, som sparar mer på resurserna till biblioteket. Till sist är kvaliteten så 
undermålig att besökarna uteblir. Då är det lika bra att lägga ner helt och hållet. Att 
lägga ner en dålig filial kan ge höjd kvalitet. Naturligtvis skulle det omvända också 
kunna ske, att politikerna uppmärksammar att exempelvis filialernas utbud och service 
är skral och därför tilldelas mer resurser. Detta perspektiv verkar dock inte troligt, 
utifrån de åsikter som dryftats i vår studie. I en intervju sa bibliotekschefen att 
kommunchefen i den kommunen helst ville lägga ned alla filialer. Detta gäller förstås 
inte de flesta kommuner, men trenden visar att antalet filialer ständigt minskar. Om 
fortsatta besparingar krävs i framtiden, så måste nog bibliotekscheferna börja prioritera 
tydligare bland bibliotekets olika verksamheter, även om det naturligtvis är politikerna 
som fattar de slutgiltiga besluten. Några bibliotekschefer i vår studie säger också att de 
väljer att satsa på huvudbiblioteket, om de tvingas välja.  
 
I inledningen till vår studie uttryckte vi vår tro att sammanslagningar av olika enheter, 
såsom att t.ex. fritidsgård och bibliotek får dela på personalstyrkan, kan vara ett resultat 
av krympande resurser i offentlig sektor. I vår studie redovisades inga 
sammanslagningar av verksamheter, däremot berättar flera bibliotekschefer om 
samarbete mellan kommunernas skolor och folkbiblioteken. Samarbetet gäller i första 
hand lokaler, inte personal. Folkbiblioteket ligger i en skola och i gengäld har skolans 
elever tillgång till folkbibliotekets medier och i viss mån även till bibliotekarieservice, 
utan att skolan betalar för denna variant av skolbibliotek. Vi kan dra slutsatsen att de 
filialer som inte redan är integrerade med skolan lever ett farligt liv i besparingstider, 
eftersom kombinationen skola och bibliotek prioriteras av politikerna och även av 
bibliotekscheferna. Flera av cheferna berättar i intervjuerna om att diskussioner med 
skolorna pågår för att sluta avtal, för att skolan ska bidra med medel till medieinköp för 
barn och ungdomar på dessa bibliotek. Sådana avtal verkar idag vara ovanliga. Vi tror 
att det är användbara strategier för folkbiblioteken att dela verksamhet och kostnader 
med skolor i olika former i kommunen. Det borde båda parter vara betjänta av. Dessa 
strategier, som Oulton kallar ’val av marknader’ och ’avlastning’, är enligt hans  
undersökning vanliga tillvägagångssätt först efter att upprepade besparingar har 
genomförts i verksamheten. Nu börjar de uppenbarligen vara aktuella i de undersökta 
kommunerna i Jämtland och Västernorrland.  
 
 

8.3 Biblioteksplaner  
 
Den tredje frågeställningen i vår studie var: Hur använder bibliotekscheferna sina 
biblioteksplaner i besparingsarbetet och hur förändras dessa planer/mål som en följd av 
neddragningarna? Här måste vi tyvärr konstatera att denna frågeställning måste förbli 
obesvarad i vår studie. En stor majoritet av kommunerna i undersökningen saknar 
biblioteksplan, så vi har ett alltför begränsat underlag för att kunna besvara 
frågeställningen.  
 
Vår avsikt i inledningen av uppsatsarbetet var bl.a. att studera befintliga 
biblioteksplaner och kritiskt undersöka huruvida de ekonomiska besparingarna går stick 
i stäv med målen i dessa.  En av våra förutfattade meningar var att det antagligen skulle 
finnas sådana motsägelser. Detta har vi dock inte kunnat undersöka och vi har inte 
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heller funnit några belägg för det i de två kommunerna som har en biblioteksplan. 
Tvärtom berättar en av cheferna att biblioteksplanen inte antas av politikerna, om där 
finns något som är resurskrävande. Allt måste inrymmas i befintlig budget.  
 
Den nya paragrafen i bibliotekslagen med krav på kommunala biblioteksplaner och ökat 
samarbete, har uppenbarligen inte fått genomslag ännu. Att vissa grupper ”skall ägnas 
särskild uppmärksamhet” är sedan tidigare lagstadgat och dessa grupper är 
funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter, samt barn och ungdomar (SFS 
1996:1596). Tydligen har denna tidigare lagtext inte heller följts helt ut i vissa 
kommuner, eftersom neddragningarna har drabbat bl.a. funktionshindrade (Ds. 2003:66, 
s.49)7. Vi är tveksamma till om de goda intentionerna (se avsnitt 2.3) i den utökade 
bibliotekslagen kommer att uppfyllas på lokal nivå.  
 
Vi är övertygade om att det är viktigt att ha mål/biblioteksplaner för verksamheten. Utan 
målsättningar är det svårt att ställa krav på resurser för att uppfylla målen.  Utan mål är 
det svårt för biblioteket att utvärdera sin verksamhet och visa huvudmannen vilka 
resultat som uppnåtts med de tilldelade resurserna. Utan mål är det svårt att prioritera 
och hantera besparingskrav. Utan biblioteksplan och mål för verksamheten försvåras 
den strategiska planeringen avsevärt. Men målen/biblioteksplanen måste vara ett 
dokument som används i verksamheten och revideras kontinuerligt, inte en hyllvärmare.  
 
 

8.4 Avslutande metodisk reflektion  
 
Efter avslutat arbete kan vi kons tatera att vi kunde ha gjort mycket annorlunda i den här 
studien. Istället för att utgå från bibliotekschefernas egna besked om de sparat eller inte, 
så kunde vi ha använt Kulturen i siffror från de senaste två tillgängliga årgångarna, 2002 
och 2003, och där tagit reda på vilka som sparat, genom att studera tabellen för 
bibliotekens driftskostnader. Det hade varit enklare och gått snabbare. Delvis hade vi då 
fått andra informanter att intervjua, än de som nu är med i denna undersökning. Därmed 
inte sagt att studien hade blivit bättre. Det vet vi inte, men den hade förmodligen blivit 
annorlunda.  
 
Ett annat urval av kommuner till undersökningen kunde ha gjorts. Då kunde man ha valt 
kommuner utifrån deras storlek, t.ex. fem glesbygdskommuner och fem större städer, 
för att kunna göra jämförelser. Utifrån våra urvalskriterier blev spridningen mellan olika 
typer av kommuner stor, så att göra jämförelser mellan de olika typerna av kommuner 
är inte meningsfullt i vår undersökning.  
 
Även siffror kräver ett kritiskt tänkande, upptäckte vi under arbetets gång. Trots att 
årsbudgeten låter påskina en ökning i en jämförelse mellan två år, så kan bokslutet 
väcka misstankar om att akuta besparingskrav kommit under budgetåret. Detta gäller 
naturligtvis tvärtom också; att bokslutet visar att budgeten överskridits. Att bara studera 
årsbudget eller bara bokslut ger en ofullständig bild av verksamhetens resurser. Både 
budget och bokslut krävs för att få en rimlig bild av ekonomin. Siffrorna är inte 

                                                 
7 Forslund refererar i sin tur till Bibliotekens särskilda tjänster: kartläggning och analys av 
biblioteksservice till äldre och funktionshindrade (1999). Stockholm: Statens kulturråd.  
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jämförbara mellan olika kommuner, eftersom vad som ingår i folkbibliotekets ansvar 
varierar. Detta kan också ändra sig inom en kommun mellan olika budgetår. 
Bibliotekens avsnitt i kommunens årsredovisning ger inte heller den fullständiga bilden, 
enligt vår åsikt. Utrymmet är begränsat och man kan inte berätta om allt som hänt under 
året. Man väljer vad man vill berätta om och av naturliga skäl lyfts gärna det positiva 
fram.  
 
Vår studie tar inte upp alla tänkbara konsekvenser. Det skulle ju mycket väl kunna 
tänkas att om biblioteket byter lokal, så drabbas den förste hyresvärden ekonomiskt. Det 
kan vara fastighetsförvaltningen i kommunen som står med en tom lokal och då får 
minus i bokslutet. Överansträngda biblioteksanställda kan drabbas av sjukskrivningar. 
Konsekvenser som visar sig först på längre sikt eller som drabbar någon annan 
verksamhet eller enskild person, har vi inte haft möjlighet att följa upp.   
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9 Avslutning  
 
Vår uppsats titel är Utveckling eller avveckling? I den studie vi har genomfört har vi 
mest tagit del av exempel som handlar om avveckling. Kanske var våra intervjufrågor 
konstruerade på ett sådant sätt att det sällan lämnades någon riktig öppning för 
bibliotekscheferna att tala om deras tankar om utveckling. I departementsskrivelsen Om 
biblioteksverksamheterna skriver Forslund, att kravet på folkbiblioteken idag är, att 
samtidigt som de måste bevara sin kärnverksamhet, måste de också förnya sig. Efter vad 
vi har förstått, utifrån denna studie, så kommer flera folkbibliotek även inom den 
närmaste framtiden att drabbas av ytterligare besparingskrav. Vi har svårt att förstå hur 
dessa krav på biblioteket ska kunna gå ihop.  
 
Bibliotekscheferna har ett besvärligt arbete att utföra i besparingstider. De är 
underordnade chefer i den kommunala organisationen och har inget inflytande över om 
det ska sparas eller inte. Cheferna ges inte alltid goda förutsättningar för sitt arbete; det 
kan bli väldigt ont om tid för att genomföra beslut och deras prioriteringar delas inte 
alltid av politikerna. Att förbli nytänkande och kreativ under sådana förutsättningar, kan 
vara svårt. Trots detta lyckas många bibliotekschefer bibehålla en verksamhet med hög 
kvalitet och samtidigt känna arbetsglädje. En beundransvärd prestation, som vi har fått 
se många exempel på bland de bibliotekschefer som vi har haft förmånen att träffa med 
anledning av vår studie.  
 
 

9.1 Framtida forskning 
 
När det gäller besparingar inom folkbibliotek finns det många olika möjligheter till både 
mindre studier och mer djupgående forskning. Att göra en grundlig fallstudie  av enskild 
kommun vore en möjlighet. Då skulle man kunna få med olika personers synvinklar när 
det gäller besparingar, förslagsvis bibliotekschefen, någon ur personalen, 
förvaltningschefen, fackombudet, en politiker samt representanter från allmänheten. En 
annan möjlighet vore att göra en longitudinell studie av besparingarna och deras effekter 
på folkbiblioteket inom en kommun. En tredje variant vore att fokusera användarna och 
hur de uppfattar besparingarnas konsekvenser.  
 
Vi tycker också att det skulle vara mycket intressant att ta med även kommuner som 
inte sparat i en studie. Hur kommer det sig att de inte haft några besparingar? Möjligen 
skulle man kunna göra jämförelser med kommuner som har sparat, och därmed kanske 
kunna påvisa sannolika orsaker till denna skillnad.  
 
Vid våra litteratursökningar har vi funnit många debattinlägg från olika håll angående 
besparingar i folkbibliotek och då främst rörande nedläggningar av filialer. Här finns 
många frågor att ställa: Vilka deltar i debatten? Varför engagerar de sig för biblioteket? 
Påverkar debatten de beslut som tas till sist?  
 
Som en följd av vår studie har vi också kommit att fundera över hur man skulle kunna 
göra planeringsunderlaget bättre inför besparingsåtgärderna. Vilka verksamhetsmått är 
mest relevanta? Hur ska man kunna jämföra verksamhetsmått mellan kommuner?  
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Vidare skulle det vara intressant att följa upp införandet av biblioteksplaner i 
kommunerna. Hur går det till? Vem tar initiativet? Vilken kunskap har politikerna om 
bibliotekslagen och specifikt den nya paragrafen? Vad kommer dessa planer att 
innehålla? Anpassas de efter ekonomin eller är de visioner för verksamheten? 
Överhuvudtaget är bibliotekens målsättningar ett område som vore värt mera forskning.  
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10 Sammanfattning 
 
 
Under de senaste tjugo åren har den offentliga sektorn varit tvungen att hantera 
neddragningar i budgeten. Det har naturligtvis även drabbat de svenska folkbiblioteken. 
Besparingarna har fört med sig nedläggningar av filialer, minskad personalstyrka, 
neddragna öppettider och färre medieinköp. Vi fann det därför intressant att undersöka 
hur bibliotekschefen går till väga när denne ska planera och utföra besparingsprocessen.  
 
För att avgränsa området valde vi att arbeta utifrån tre frågeställningar:  

 
Ø Vilka strategier använder bibliotekscheferna för att genomföra besparingarna 

och hur framarbetas dessa?  
Ø Vilka blir konsekvenserna av de planerade/genomförda besparingarna?  
Ø Hur använder bibliotekscheferna sina biblioteksplaner i besparingsarbetet och 

hur förändras dessa planer/mål som en följd av neddragningarna?  
 
För att begränsa studien ytterligare valde vi att undersöka kommunerna i två län utifrån 
geografiska skäl, Jämtlands och Västernorrlands län, eftersom det är våra hemtrakter. 
Urvalet inom dessa gjorde vi genom att fråga samtliga bibliotekschefer i länen om de 
hade sparat under budgetåren 2003 och/eller 2004. Utifrån hur dessa svarade återstod 
elva av femton kommuner. Undersökningen vilar till största delen på den 
intervjuundersökning, som vi genomförde med de elva bibliotekscheferna, under våren 
2005. Detta resultat har vi kombinerat med andra informationskällor, i form av bl.a. 
kommunala dokument som årsbudget och bokslut.  
 
Resultatet redovisade vi senare under fyra rubriker som korresponderar med de fyra 
områden som intervjuerna strukturerades efter: bakgrund, budgetprocess, 
besparingsprocess och biblioteksplan. Vår undersökning visar att det är många 
bibliotekschefer som har varit tvungna att spara flera gånger de senaste åren. De flesta 
cheferna tror att det till stor del beror på kommunernas minskande skatteintäkter, vilket i 
sin tur beror på att befolkningsutvecklingen i dessa län visar en negativ trend. 
Bibliotekscheferna anser sig inte ha något större inflytande på förvaltningsnivå, när det 
gäller att påverka budgetprocessen, men att deras inflytande är stort när det gäller att 
budgetera de tilldelade resurserna.  Det visade sig att de flesta bibliotekscheferna 
planerade besparingsarbetet ensamma, ibland med hjälp av ledningsgrupper eller 
kollegor på förvaltningen. De flesta av bibliotekscheferna ansåg sig ha tillräcklig 
kunskap om verksamheten för att kunna fatta adekvata beslut. Det beslutsunderlag, i 
form av kvantitativa enheter, som konsulterades när filialverksamhet utvärderades, var 
utlåningssiffror, öppethållande, besparingseffekter i kronor och avstånd till 
huvudbiblioteket.  Kvalitativa överväganden gjordes i form av konsekvensbeskrivningar 
av några chefer. Besparingarna genomfördes på olika sätt. Cheferna tog bort en eller 
flera verksamheter, minskade på öppethållandet, minskade på personalstyrkan och drog 
ner på medieanslaget. Det visade sig att endast två av de elva kommunerna hade antagit 
biblioteksplaner.  
 
För att kunna strukturera svaren i vår analys och besvara vår första frågeställning, har vi 
valt att följa biblioteks- och informationsforskarens Oultons modell för 
besparingsstrategier. Vi kunde konstatera att den absolut mest använda interna strategin, 



 

71 

beskrivet med Oultons terminologi, var att sänka servicenivån på något sätt. Det gjorde 
cheferna i tio kommuner. Den nästvanligaste strategin, som också riktar sig inåt mot 
verksamheten, var att sänka kostnaderna på olika sätt.  
 
När det gäller de externa strategierna, så valde bibliotekscheferna i några kommuner att 
försöka minska storleken på budgetinskränkningarna, genom att påvisa vilka negativa 
effekter en stor besparing kan leda till. Några lyckades, andra inte. För att avlasta sig 
kostnader, har ett fåtal av bibliotekscheferna försökt att få till stånd avtal med skolan, så 
att de får betala för bibliotekets tjänster till dem. Vi kunde konstatera att de flesta 
cheferna planerade besparingarna själva. Underlaget för chefernas beslut bestod framför 
allt av den kunskap om verksamheten, som de redan hade. Verksamhetsmått som 
beaktades var resurs-, aktivitets- och prestationsmått. Effektmått användes inte.  
 
Som svar på den andra frågeställningen kunde vi konstatera att nästan alla 
bibliotekschefer lyckades med att spara så mycket som de var ålagda. Dock medförde 
förändringarna för det mesta negativa konsekvenser. Tillgängligheten för användarna 
försämrades på en rad olika sätt men reaktioner från allmänheten har uteblivit för det 
mesta.  
 
Den tredje frågeställningen kunde vi inte besvara eftersom det endast var två kommuner 
som hade en biblioteksplan. Ingen av dessa två bibliotekschefer nämner sina 
biblioteksplaner i samband med besparingarna.  
 
Genom att marknadsföra folkbiblioteket bättre och kommunicera bibliotekets potential, 
både inåt till andra organisationer inom den kommunala förvaltningen och utåt till 
allmänheten, kanske reaktionerna skulle bli starkare när bibliotekets resurser minskas. 
Interkommunalt samarbete skulle kunna utökas. Vi tycker också att cheferna enkelt 
skulle kunna få ett fylligare beslutsunderlag om även medarbetarna engagerades i 
planeringsfasen. Vi tror att bibliotekscheferna skulle kunna bli bättre på att planera 
strategiskt för att på så sätt kunna reagera mer effektivt när de åläggs besparingskrav. 
En biblioteksplan med långsiktiga mål som systematiskt utvärderas är en del i det ledet.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - E-brev till bibliotekscheferna 
 
Hej! 
 
  
Har några besparingar genomförts för folkbiblioteken i din kommun de senaste två 
budgetåren?  
 
  
Vi är två studenter, Jennie Olofsson och Marie-Louise Bjänndal, vid 
Bibliotekshögskolan i Borås. Vi har valt att skriva vår avslutande D-uppsats om 
besparingar för folkbibliotek i Jämtlands och Västernorrlands län. Vi studerar på 
halvfart på distans och arbetar själva på folkbibliotek * Sundsvall respektive Bräcke * 
redan idag. Vår undersökning pågår under 2005. 
 
Till att börja med vill vi veta vilka kommuner som har fått minskad budget för 2005 
(jämfört med 2004), respektive minskad budget för 2004 (jämfört med 2003). Vad 
gäller i din kommun?  
  
Finns det någon kommun som har fått en ökad budget? Vilka har en oförändrad? 
 
Vi kommer självklart att dela med oss av våra resultat om ni så önskar, eftersom de 
kanske kan vara av intresse för er.  
 
 I ett senare skede skulle vi vilja komma och intervjua er bibliotekschefer, som arbetat 
med att genomföra besparingar. Detta återkommer vi naturligtvis om och bokar tid 
om/när det är möjligt.  
 
  
 
Tack på förhand för att ni tar er tid och hjälper oss! Vi är mycket tacksamma för svar.  
 
  
Med vänlig hälsning 
 
Jennie Olofsson 
olofsson.jennie@bredband.net  
 
Marie-Louise Bjänndal 
marie- louise.bjanndal@zonline.se 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor  
 
Bakgrund 
 

1. Beskriv folkbiblioteket och dess verksamhet i kommunen. Beskriv även hur den 
interna organisationen ser ut. (Stämmer vår presentation?)  

2. Hur viktigt tror du att biblioteket anses vara i kommunen?   
3. Vilket tycker du är folkbibliotekets viktigaste uppgift? 

 
Budget 
 

4. Ni har haft en minskande budget någon gång under de senaste två åren. Har ni 
sparat även innan dessa år? 

5. Vad tror du att besparingskraven beror på? 
6. Hur går det till när folkbibliotekets budget framarbetas? (Utförligt.) 
7. Hur tycker du att ditt inflytande som bibliotekschef på denna process fungerar?  
8. Vilka är det enligt din mening som har inflytande över budgetprocessen? Vilka 

har störst inflytande på bibliotekets budget?  
 
Besparingar 

 
9. Hur lång tid från beslut till genomförande har du på dig? Har du ensam planerat 

arbetet med besparingsåtgärderna. Om nej, vilka har varit delaktiga? 
10. Vilket beslutsunderlag använde du dig av för att kunna planera besparingarna?  
11. Tycker du att du kan få fram tillräckligt med beslutsunderlag för att kunna fatta 

väl underbyggda beslut? (Motivera) 
12. Vilka var de första åtgärderna för att möta besparingskravet? Räckte det eller 

behövdes det fler åtgärder? 
13. Varför valde du dessa åtgärder?  
14. Vilka positiva effekter förväntade du dig av genomförda åtgärder? Vilka 

negativa effekter förväntade du dig? 
15. Blev det som du hade förväntat dig? Uppstod det några oväntade bieffekter? 
16. Uppnåddes en balanserad budget? Om inte, varför? 
17. Tror du att kommunen i den närmaste framtiden kommer att minska bibliotekets 

budget ytterligare? Har du någon beredskap för det? Hur ser den ut i så fall? 
 
Biblioteksplan  

 
18. Hur gick det till när er biblioteksplan formulerades?  
19. Hur gammal är den?  
20. Uppdateras den regelbundet?  När uppdaterades den senast?  
21. På vilket sätt kommer den till användning? (Internt, externt?)  

  


