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Biblioteken & tillväxten 
 
- om att rikta kommunalrådens blickar mot folkbibliotekens möjligheter. De som redan 

finns, men inte syns. 
 
Statens kulturråd, Svensk Biblioteksförening, DIK och Bibliotekstjänst har tillsammans tagit 
fram en broschyr om folkbibliotek ,”Biblioteken & Tillväxten”, som sänts ut till landets alla 
kommunalråd. Tankarna bakom denna, om biblioteksbranschen, utvecklingen, omvärlden,  
m.m,.i vilka också Kommunförbundet deltagit, redovisas nedan. Vår förhoppning är att 
inspirera till dialog och diskussion om folkbiblioteken, dess uppgifter och möjligheter.  
 
Ett bibliotek är ett bibliotek, är ett bibliotek, eller? 
 
Nej så är det inte, har aldrig varit och kommer aldrig att bli. Inte ens om vi avskiljer alla andra 
biblioteksformer och koncentrerar oss på folkbiblioteken. Bilden av biblioteket är för oss, 
verksamma inom den här sfären, mångfasetterad och komplex medan den för majoriteten 
utomstående, den s.k. allmänheten och våra beslutsfattare är alltför endimensionell. Ett 
faktum vi länge känt till, men föga lyckats förändra. 
 
Därtill kommer att ett bibliotek över tiden förändras. Det är inte statiskt utan avspeglar 
samhällets förändring och skiftande behov, eller borde i vart fall göra det. Det är en del av det 
omgivande samhället och förändras, utvecklas och i värst fall avvecklas i takt med den 
omvandling som omvärlden genomgår. 
 
Vadå borde? Bygger inte biblioteket på principer i form av eviga värden som aldrig kan eller 
får ifrågasättas? En hemvist och garant för ordet, tanken, demokratin och den berikande 
upplevelsen. Jovisst detta är det ingen som talar emot – i vart fall ingen politiker – men 
dimensioneringen och omfattningen kan alltid diskuteras. Men om allt detta är självklart och 
viktigt så kan vi därför inte slå oss till ro utan måste värna denna bibliotekets själ. På vilket 
sätt gör vi det bäst – jo genom att ständigt visa på vilka resurser biblioteket besitter och vilken 
potential som finns oavsett tid eller omgivning.  
 
I takt med att samhället förändras växer nya önskemål och behov fram. Frågan är då hur vi tar 
till vara dessa nya krav och utmaningar och anpassar våra resurser efter de förhållanden som 
råder och de behov som finns. Hur lyfter vi fram den nytta som biblioteket innebär för ett 
samhälles välfärd och utveckling. All offentlig verksamhet måste vara samhällsekonomiskt 
effektiv, vilket gör att vi hela tiden måste bevisa hög kapacitet och stor användbarhet inom de 
områden som är politiskt prioriterade. Den andra sidan av myntet är att det också måste 
tydliggöras att ett bristande utnyttjande av bibliotekets resurser är ett samhällsekonomiskt 
slöseri. 
 
Gör inte vi det lär ingen annan se det. Kan inte vi visa på vårt uppdrag som en institution 
nyttig för det omgivande samhället riskerar vi att i tider av ekonomisk snålblåst nedmonteras 
och bortprioriteras. Att placeras, av okunskap och bristande information, in i ett 
upplevelsefack – trivsamt och berikande, javisst, men knappast nödvändigt. Som grädde på 
moset - ja, men inte som den basnäring vård, skola och omsorg anses vara.  
 
Vad är de stora behoven i omvärlden i dag? Vad önskas och efterfrågas? Vilka förändringar 
står vi inför? Och vilka möjligheter ger det biblioteken att fungera som näring för och kraft åt 
det omgivande samhället.  
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Hur ser vi på omvärlden? Vilka förändringar väntar och vad ändrar det för oss? 
 
Sedan en längre tid tillbaka har vi reagerat på och agerat utifrån informationsteknologins 
explosionsartade framväxt, satsningen på ett kunskaps- och utbildningssamhälle och den 
alltmer ansträngda offentliga ekonomin med en tydlig obalans mellan resurser och behov. Allt 
detta har vi med skiftande framgång tagit till oss och försökt anpassa oss efter. Vi har varit 
duktiga på mycket, tidigt datoriserade och alltid informationskompetenta, rationella, effektiva 
och ytterst kostnadsmedvetna. Men frågan är om vi lyckats bevisa det för så många fler än oss 
själva. Detta att vi har en betydande styrka med vilken vi kan och vill tackla nya utmaningar. 
 
Vad väntar då bakom kröken. Viktiga begrepp som skickar ut signaler från statsmakten är – 
hållbar utveckling, ökad tillväxt, välfärdsåtagande, medborgarinflytande , likvärdighet. Man 
har bett Ansvarskommittén att analysera och bedöma om strukturer och uppgiftsfördelning 
inom staten och mellan staten, landstingen och kommunerna behöver förändras. Man önskar 
vidare förslag på vilka uppgifter som den kommunala nivån bör ansvara för samt om det 
kommunala uppdraget skall vara fördelat på en eller två direktvalda nivåer. Frågan är -  
behövs landstingen och behövs det överhuvudtaget något ytterligare steg mellan stat och 
kommun. Många nivåer gör beslutsfattandet trögt och svåröverskådliga och är också 
kostnadsdrivande. 
 
Blir resultatet, vilket man redan tydligt spekulerar i, att en kommunal nivå försvinner vad får 
då det för konsekvenser? Kommunerna antas då få ett allt större ansvar med fler uppgifter 
Detta pekar på att de samverkans- och samarbetsformer som trevande startat med bl.a. 
kommunförbund som ny form och ivrigt påhejat av närings- och finansdepartementen, nu inte 
kommer att räcka till. Trots regeringens tydliga markering mot nya 
kommunsammanslagningar verkar utvecklingen gå i motsatt riktning. Ett trendbrott verkar ha 
inträffat. Signalerna om detta är tydliga i den enkät som KommunAktuellt genomförde under 
senvåren och som presenterades i nr 22 den 24 juni. Där räknar sju av tio ledande 
kommunpolitiker med samgående. I vårt grannland Danmark genomförs den s.k. 
strukturreformen som innebär att inga kommuner skall ha färre än 30.000 invånare. 
 
Vad kommer detta att få för konsekvenser för folkbiblioteken vad gäller resurser och antal 
enheter? Vad kan man vidare räkna med för effekter om läns- och regionnivån förändras eller 
försvinner. Har länsbiblioteken en framtid? 
 
Hur kommer storkommunerna att organiseras. Blir det fler eller färre nämnder och politiker?  
Hur tacklar våra politiker de allt mer komplexa områdena och blir det i realiteten ett allt större 
tjänstemannastyre? Vem vill överhuvudtaget bli politiker i dag? Enfrågeengagemanget växer 
på de etablerade partiernas bekostnad.  
 
Man talar vidare om variationer inom landet som en nödvändig möjlighet. Vilka sådana kan 
accepteras inom ramen för en likvärdig samhällsservice?  Alla kommer inte längre att göra 
allt och likadant. Får vi då en kommun som satsar på vård, en annan på omsorg, en tredje på 
utbildning och en fjärde på kultur? Visst det är väl att hårddra det hela, men lyckas inte vi  
bevisa samhällsnyttan av bibliotek så kan konsekvensen bli att man i den sammanslagna 
storkommunen väljer att – allt enligt lagen - endast ha en biblioteksenhet. 
 
Ytterligare ett område som alltmer berörs och analyseras är vad man kallar 
medborgarinflytande. Ambitionen är att öka medborgarnas insyn och deltagande samt därmed 
låta dem ta ett större ansvar. Detta för att fördjupa och vidga demokratin men också för att de 
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offentligt styrda verksamheterna inte kommer at kunna klara sig utan ett aktivt 
medborgarengagemang. Något som öppnar för mer föreningsdrift och privata alternativ. Blir 
detta till hjälp eller ”stjälp”? 
 
Hur ser omvärlden på biblioteken?  
 
Positivt. Men det räcker inte. Det är en bra utgångspunkt att ta avstamp från för att 
åstadkomma ett förändrat och fördjupat synsätt. En till intet förpliktigande välvilja som skall 
förvandlas till en tydlig insikt om vad biblioteksverksamheten är och kan åstadkomma. 
 
Man behöver bara säga doften av bibliotek för att en hel bibliotekariekår skall få gåshud av 
obehag. Men ständigt får vi höra detta som exempel på bibliotekserfarenhet från våra 
politiker. Sagt för att vara uppskattande men är istället avslöjande. För det visar vilken dålig 
kunskap om dagens bibliotek man har. Hur kommer detta sig ? Varför är inte biblioteken den 
självklara platsen för informationsinhämtning, omvärldsorientering, kunskapsinhämtande och 
lustfylld avkoppling för våra beslutsfattare? Varför har vi misslyckats med att ge en 
rättvisande bild av det moderna biblioteket? Eller har vi inte förmått anpassa verksamheten 
efter de politiska riktlinjer och prioriteringar som styr samhällsutvecklingen. 
 
Visst har vi i alla tider klagat över ett bristande politiskt intresse för biblioteken. Vi har buntat 
ihop dem alla, dessa politiker och sagt att de hör inte, de förstår inte, de intresserar sig inte. 
Men hur ofta har vi ställt oss frågan varför inte??? 
 
Man kan se resultatet från den marknadsundersökning som Bibliotekstjänst lät göra våren 
2003 som en bekräftelse på ovanstående. 30 stycken kommunalråd, väl utspridda över landet, 
representerande olika kommunstorlekar och politiks färg, djupintervjuades under en timma. I 
dessa intervjuer framkom det att man i grunden hade en positiv syn på bibliotek, men att man 
mycket lite kände till dess verksamhet. Bilden av bibliotek var endimensionell och 
traditionell. Ett trevligt ställe att vistas på. Bra för barn, stimulerande för pensionärer och 
flitigt använt av kvinnor i medelåldern. Men oumbärligt –nja, tveksamt. Tvekade gjorde man 
däremot inte vid förfrågan om man kunde tänka sig att lägga ner enheter och dra ner på 
verksamheter under ekonomiskt kärva tider. Det kunde man! Nej något prioriterat område i 
klass med vård, skola och omsorg såg man det inte som. 
 
Däremot efterlystes mer och tydligare information om biblioteken och dess verksamhet. Man 
erkände sig kunna för lite och ville gärna veta mer. Bättre marknadsföring av biblioteken och 
mer utåtriktade och tuffa bibliotekarier var ett genomgående önskemål. 
 
Här finns alltså möjlighet att mötas. Istället för att låta sig nedslås av bristande kunskap skall 
vi istället se vår möjlighet i behovet och önskan om mer och bättre information. Det är hög tid 
att kasta av sig osynlighetsmanteln. 
 
Överlevare- det är vad vi är! 
 
Så såg vi på oss och på uppdraget  - att inte förtröttas utan ständigt på nytt och på nytt komma 
igen. Att föra fram en positivt välgrundad bild av biblioteket – det nya biblioteket eller den 
nya bilden av biblioteket. Det är flera, nya och nyanserade, bilder av biblioteket som behöver 
lyftas fram. Sådana som man vanligtvis inte förknippar med bibliotek, som i en kombination 
både överraskar och övertygar. 
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Vår idé och tanke är att utifrån de trender vi ser i samhället samt de av politiker fokuserade 
och prioriterade områden visa fram bibliotekens positiva potential. Vad är vårt bidrag till 
välfärden, för en hållbar utveckling, till ökad tillväxt för lika eller likvärdiga 
levnadsbetingelser och livskvalité?  
 
Vid samtal under senhösten 2003 mellan regering och näringsliv kom man fram till fyra 
centrala begrepp som skulle krävas för god utveckling och fortsatt välfärd – Tillväxt – Hälsa – 
Lärande – Integration. Vi beslöt att göra dem till våra och att ta avstamp från dem då vi ville 
synliggöra den nya bilden av biblioteket för våra politiker. Mantrat – vård, skola och omsorg 
kan vi låta vila nu. Det är väl använt och kultur kom ju aldrig med i den uppradningen. Låt oss 
istället använda oss av de nya områdena och låt dem spegla de resurser som biblioteken kan 
bidra med. Visa våra redskap för att inom dess fyra områden förverkliga de politiska och 
samhälleliga ambitionerna. 
 
”…inte i gamla hjulspår” 
 
blev en av rubrikerna på den broschyr som vi beslöt skulle vara bibliotekens ”visitkort” ut mot 
omvärlden och som vi ville arbeta med och genom. Med de fyra begreppen, tillväxt, hälsa, 
lärande och integration som utgångspunkt ordnade vi en brainstorming med 
verksamhetserfarna bibliotekarier och flera representanter med specialkompetens inom dessa 
områden. Faktainsamling, goda exempel och tydliga bilder kompletterade detta och gavs till 
journalisten Astrid Hasselrot som på vårt uppdrag utformade text och bild. 
 
Nu har den distribuerats till samtliga kommunalråd i landet med uppmaning att vidarebefordra 
den till politikerkolleger ansvariga för resp. område samt till sin bibliotekschef. Vi har 
markandsfört den och våra tankar kring den på Demokrativeckan i Sundsvall, under Bok – 
och biblioteksmässan i form av seminarier och monteraktiviteter m.m. Bibliotekstjänst 
anordnar en konferens på detta tema lite senare i höst. Omnämnd, presenterad och 
marknadsförd har den varit och blir den i samband med Kulturrådets länsmöte och regionala 
träffar, vid Kommunförbundets olika konferenser med politiker under hösten liksom vid 
DIK:s alla fackliga kurser. 
 
Hur väl vi lyckats med genomslag i massmedia vet vi i skrivande stund inte men ambitionen 
är hög liksom insikten om det svåra med att nå fram i tidningar, radio och TV. 
 
Vi är få, ni är många. Utan allas medverkan, inget resultat. 
 
Förhoppningen är att vår broschyr skall inspirera och stimulera er på folkbiblioteken att 
reagera och agera. Det är i det lokala sammanhanget och i dialog med de egna politikerna som 
en förändring och förbättring är möjlig. Vi hoppas att såväl broschyren som aktiviteterna 
kring den skall ses som en hjälp i det dagliga marknadsföringsarbetet. Något som ger ett 
incitament till vidare kontakter och fördjupad dialog. 
 
Låt oss gärna få ta del av era synpunkter och erfarenheter liksom era politikers reaktioner.  


