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Abstract 
In Sweden, the libraries are an establishment with high trust. The library constitutes a meeting 

place where many activities take place, not just reading-promoting activities. Despite this, a 

development is seen where libraries are closing. This study examines various advantages and 

challenges for libraries in terms of three perspectives that are often discussed in urban and 

spatial planning: collaboration, accessibility and meeting places. The purpose of this study is to 

investigate the libraries’ conditions from a regional perspective and understand how these are 

developed in a changing society. In the study, representatives from six regional libraries were 

interviewed. The results show that libraries in both smaller and larger municipalities have 

challenges and advantages, although they may look different. Closures are not always evil, 

accessibility can extend beyond the physical sphere and new groups in society seek to libraries, 

which increases the importance of meeting places. Political changes can also lead to conflicts 

between political will and legislation. 

 

Key words: Library planning, regional libraries, accessibility, collaboration, meeting places. 
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Sammanfattning 
I Sverige är biblioteken en kulturinstitution med högt förtroende och utgör en mötesplats för 

läsfrämjande och andra aktiviteter. Trots detta syns en utveckling där många bibliotek lägger 

ner. I denna uppsats undersöks fördelar och utmaningar hos bibliotek sett till tre perspektiv som 

ofta diskuteras inom samhällsplanering: samverkan, tillgänglighet och mötesplatser. Syftet är 

att undersöka bibliotekens förutsättningar och uppdrag ur ett regionalt perspektiv och förstå hur 

dessa utvecklas i ett föränderligt samhälle. I undersökningen har tjänstepersoner från sex 

regionbibliotek intervjuats. Resultatet visar att bibliotek i både mindre och större kommuner 

har utmaningar även om de kan se lite olika ut, att nedläggningar inte alltid är av ondo, att 

tillgänglighet kan sträcka sig bortom det fysiska och att nya grupper söker sig till biblioteken, 

vilket ökar betydelsen av mötesplatser. Politiska förändringar kan också leda till att det uppstår 

konflikter mellan den politiska viljan och lagstiftning.  

 

Nyckelord: Biblioteksplanering, regionbibliotek, tillgänglighet, samverkan, mötesplats.  

  



3 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................................................ 4 

1.2 Syfte och frågeställningar .......................................................................................................................... 5 

1.3 Avgränsningar............................................................................................................................................. 5 

1.3.1 Varför folkbibliotek och regioner? ........................................................................................................ 5 

1.3.2 Statistik som använts ............................................................................................................................. 5 

1.4 Bakgrund ..................................................................................................................................................... 5 

1.4.1 Vad är ett folkbibliotek? ........................................................................................................................ 5 

1.4.2 Regional biblioteksplanering ................................................................................................................. 6 

2. Teori ................................................................................................................................................................... 7 

2.1 Tidigare forskning ...................................................................................................................................... 7 

2.2 Teoretiska begrepp ..................................................................................................................................... 7 

2.2.1 Samverkan ............................................................................................................................................. 7 

2.2.2 Tillgänglighet ........................................................................................................................................ 8 

2.2.3 Mötesplats ............................................................................................................................................. 9 

3. Metod och material ......................................................................................................................................... 11 

3.1 Kartläggning av regioner ......................................................................................................................... 11 

3.2 Dokumentanalys: kvalitativ innehållsanalys .......................................................................................... 12 

3.3 Kvalitativa intervjuer ............................................................................................................................... 12 

3.3.1 Förberedelser ....................................................................................................................................... 12 

3.3.2 Realisering av intervju ......................................................................................................................... 13 

3.3.3 Tematisk analys ................................................................................................................................... 13 

3.4 Kritisk reflektion av metod ...................................................................................................................... 14 

3.5 Källkritik ................................................................................................................................................... 15 

4. Resultat och analys .......................................................................................................................................... 16 

4.1 Kartläggning ............................................................................................................................................. 16 

4.2 Intervjuer och dokumentanalys............................................................................................................... 19 

4.2.1 Samverkan - fördelar och utvecklingsområden ................................................................................... 19 

4.2.2 Tillgänglighet ur nya perspektiv .......................................................................................................... 20 

4.2.3 Biblioteken som mötesplats - ett förändrat behov ............................................................................... 24 

4.2.4 Politiska utmaningar sett till uppdraget ............................................................................................... 27 

5. Slutsatser .......................................................................................................................................................... 29 

6. Referenser ........................................................................................................................................................ 31 

6.1 Tryckta källor ........................................................................................................................................... 31 

6.2 Muntliga källor ......................................................................................................................................... 33 

7. Appendix .......................................................................................................................................................... 35 

7.1 Bilaga 1: Exempelmodell över tematisk analys ...................................................................................... 35 

7.2 Bilaga 2: Informationsbrev ...................................................................................................................... 35 

 



4 

 

1. Inledning 
Biblioteken är en kulturinstitution med högt förtroende hos allmänheten. En studie visar att över 

80 procent av deltagarna var positivt inställda till biblioteken (Svensk biblioteksförening & 

Novus, 2018). Det är den kulturinstitution med störst nationell spridning och bibliotekens 

samhälleliga funktion utgör en grogrund för demokrati och utveckling såväl som en mötesplats 

där människor kan läsa, studera och umgås (Baker & Evans, 2011). Enligt Kungliga biblioteket 

(2018) (i fortsättningen förkortat KB) gjordes 81,8 miljoner fysiska besök på de offentligt 

finansierade biblioteken år 2018, vilket motsvarar åtta besök per invånare. Drygt sex av dessa 

besök gjordes på något av landets folkbibliotek.  

 

KB (2016) framhåller att biblioteken under de senaste tio åren genomgått en förändring där 

besökarnas behov av möten mellan människor ökat. Detta i takt med att fler och fler medier 

blivit tillgängliga på annat sätt. KB (2018) menar att biblioteken genom bibliotekslagen också 

fått fler uppgifter än att vara litteratur- och medieförmedlande. Biblioteken anordnar ett stort 

antal aktivitetstillfällen för användarna i syfte att informera, utbilda och stimulera. Dessa 

aktivitetstillfällen har ökat de senaste åren. Det kan röra sig om språkträning, bokbytardagar, 

advokatjour eller lästävlingar. Baker & Evans (2011) framhåller att biblioteken har potential att 

bli centrala punkter i ett samhälle där många andra sociala mötesplatser förlorat sin position 

eller krympt, exempelvis kyrkor, fritidsgårdar och politiska förbund. Dock tycks bibliotekens 

förutsättningar i ett föränderligt samhälle med nya behov hos besökarna vara ett relativt 

outforskat område inom vetenskaplig forskning. 

 

Trots det höga förtroendet och det samhällsviktiga uppdraget har antalet biblioteksenheter i 

Sverige minskat sedan 1990-talet (SKL, 2018). Sedan 1995 har mer än 400 folkbibliotek runt 

om i landet lagt ner (KB, 2018). Det finns dock inte mycket källmaterial som förklarar vilka 

orsakerna är till att kommuner lägger ner bibliotek eller vad nedläggningarna resulterat i. Enligt 

SKR (2018) kan det på kommunal nivå röra sig om ekonomi eller svårigheter i att hitta lämpliga 

lokaler. Beslutet att öppna eller stänga ett bibliotek ligger på kommunal nivå, men regionerna 

har enligt bibliotekslagen ett ansvar när det kommer till att främja verksamhetsutveckling, 

tillgänglighet och kvalitet när de gäller regionens folkbibliotek (2013:801). Den regionala nivån 

kan också bidra med en helhetsbild som sträcker sig längre än kommungränserna. De många 

frågetecknen kring varför bibliotek läggs ner, hur detta påverkar tillgängligheten samt den 

förändrade betydelsen av mötesplatser i samhället gör biblioteken till ett spännande område att 

utforska ur ett samhällsplanerarperspektiv. Det är mot denna bakgrund uppsatsen har för avsikt 

att undersöka aspekter som tillgänglighet, samverkan och bibliotekens funktion som mötesplats 

i ett föränderligt samhälle.   

 

Granskning av flera regioner gör det möjligt att ta del av områdesspecifika förutsättningar som 

finns i olika delar av landet. Detta gör resultatet relevant för exempelvis kommuner, regioner 

och forskare i hela landet. Det är svårt att avgöra om resultatet är relevant för andra länder 

eftersom regioner och bibliotek i Sverige måste förhålla sig till svensk lagstiftning, men för de 

som vill veta mer om vad exempelvis tillgänglighet kan innebära kan resultatet vara intressant 

även internationellt. Som samhällsplanerare är det viktigt att förstå var i samhället människor 

rör sig, hur och var de möts och vad olika samhällsgrupper har för behov. Biblioteken utgör en 

plats där många samhällsgrupper samlas, inte minst de som kanske har svårt att göra sig hörda 

i planeringen annars som barn, nyanlända och människor med funktionsvariationer. Man kan 

säga att uppsatsen är ett exempel på mer generella frågor om social hållbarhet och hur man kan 

resonera för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett sätt som är anpassade efter utmaningar som 

finns idag.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka bibliotekens förutsättningar och uppdrag ur ett regionalt 

perspektiv, och förstå hur dessa utvecklas och anpassas i ett samhälle som förändras.    

 

De frågeställningar som kommer att behandlas är följande: 

• Hur beskriver regionerna tillgänglighet, samverkan och mötesplatser i relation till 

biblioteksverksamhet? 

• Vilka möjligheter har regionerna att stötta kommunernas arbete för att möta 

biblioteksbesökarnas behov i dessa frågor?  

• Vilka möjligheter och utmaningar har regionerna identifierat hos biblioteken med 

avseende på samverkan, tillgänglighet och mötesplatser?  

 

1.3 Avgränsningar  

1.3.1 Varför folkbibliotek och regioner? 
Det finns ett stort antal bibliotekstyper i Sverige som universitetsbibliotek och skolbibliotek 

(SKR, 2018). Folkbibliotek är dock den bibliotekstyp som står för majoriteten av alla lån och i 

gällande lagstiftning står att folkbibliotek ska finnas i varje kommun (Bibliotekslag 2013:801). 

Även om folkbibliotek är det huvudsakliga studieobjektet förekommer andra biblioteksenheter 

än folkbibliotek i resultatet. Avgränsningen till folkbibliotek handlar primärt om att kunna göra 

ett initialt urval baserat på tillgänglig statistik.  

 
En annan avgränsning är att utgå från regional nivå, eftersom regioner kan förmedla en större 

bild. I och med att regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska 

områden (SKR, 2019) har de också större möjlighet att anlägga ett bredare helhetsperspektiv 

och se fördelar och utmaningar som går över kommungränserna. I och med att vi har starka 

kommuner med planmonopol i Sverige är det också intressant att undersöka vilka verktyg 

regionen har för att påverka och tillgodose kommunernas och invånarnas behov. 

 

1.3.2 Statistik som använts 
KB kommer årligen ut med statistik över antalet folkbibliotek i varje region. Jag har använt mig 

av statistik från 2010 och 2018 och jämfört dessa två för att se potentiell förändring. Äldre 

statistik finns inte lika tydligt dokumenterad. 2018 valdes för att det är det senaste året som KB 

har redovisat statistik från. I arbetet har sex olika regioner samt tillhörande biblioteksplaner 

granskats: Kalmar, Kronoberg/Blekinge, Dalarna, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och 

Skåne. Hur urvalet gjordes beskrivs i senare del av arbetet. Alla som intervjuats är 

tjänstepersoner med en central position inom regional biblioteksplanering. Sex regioner 

bedömdes som ett lämpligt antal som skulle hinnas med att undersökas utifrån arbetets 

omfattning.  

 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Vad är ett folkbibliotek? 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska folkbibliotek förekomma i varje kommun i Sverige. 

Lagen fastställer att biblioteken genom kunskapsförmedling och främjande av litteraturens 

ställning ska verka för det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen säger också att 

biblioteken ska vara avgiftsfria och anpassade efter människor med olika behov. Särskild 

uppmärksamhet ska ägnas åt nationella minoriteter, barn och ungdomar, människor med 

funktionsvariationer och de som har ett annat modersmål än svenska (Svensk 

biblioteksförening, 2020). I figur 1 ses antalet folkbibliotek i landet mellan 1995 och 2018. 
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 Figur 1: Kungliga bibliotekets statistik över antal folkbibliotek fram till 2018. 

 

1.4.2 Regional biblioteksplanering 
Sverige fick en ny bibliotekslag 2014 som ställer höga krav på det konstitutionella ansvaret som 

bibliotek har. Bibliotekslagen säger också att varje region och kommun ska ha en gällande 

biblioteksplan. Enligt KB (2013) bör den regionala biblioteksplanen bland annat innehålla 

beskrivningar av samarbeten med andra biblioteksplaner på kommunal och regional nivå, 

besked om verksamhetens inriktning och redovisning av den regionala biblioteksverksamheten. 

Det är upp till respektive huvudman att utforma sin biblioteksplan, vilket har lett till att det 

innan den nya bibliotekslagen 2014 funnits många olika uppfattningar om vad biblioteksplanen 

ska innehålla eller hur den ska vara utformad. Om regionerna vill ha stöd i sin utformning kan 

de exempelvis höra av sig till KB som erbjuder information om vad som kan vara bra att tänka 

på.  
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2. Teori 
Syftet med detta avsnitt är att redogöra för de tre teoretiska begrepp som primärt ingår i 

uppsatsen och att kort presentera två exempel på tidigare forskning inom ämnesområdet.  

 

2.1 Tidigare forskning 
Aabø et al. (2010) undersöker i en enkätstudie hur bibliotek används som mötesplatser i tre 

norska kommuner av varierande geografi och demografi. I studien framstår biblioteken som en 

komplex mötesplats med både lågintensiva och högintensiva möten mellan vänner och 

främlingar. Aabø et al. (2010) framhåller att det finns en korrelation mellan att använda 

biblioteket som en mötesplats och låg inkomst/utbildningsnivå, vilket enligt Aabø et al. (2010) 

kan betyda att biblioteken som mötesplats har en viktig roll att spela när det kommer till att 

utjämna möjligheterna att vara en aktiv medborgare bortom ekonomiska och sociala skillnader.  

 

Pionke (2020) har intervjuat bibliotekspersonal i USA för att synliggöra attityder gentemot 

tillgänglighet och människor med funktionshinder på bibliotek. Pionje (2020) framhåller att 

bibliotekspersonal ofta känner sig oförberedd när det kommer till att anpassa verksamheten 

efter olika funktionsvariationer och att det behövs nya robusta träningsprogram som fokuserar 

på tillgänglighet på och till biblioteken.    

 

2.2 Teoretiska begrepp 
Här presenteras de begrepp som är centrala i uppsatsen. Genom att förklara och diskutera 

perspektiven på ett generellt teoretiskt plan kan man lättare förstå dem och i analysen sätta 

dem i relation till uppsatsens specifika ämne. 

2.2.1 Samverkan 

Anledningen till att samverkan spelar en viktig roll i min analys är att det är en arbetsform som 

regionerna arbetar mycket med. Det framgår både av intervjuer och regionala biblioteksplaner. 

Det står också i bibliotekslagen (2013:801) att bibliotek och bibliotekshuvudmän ska samverka 

i syfte att ge alla tillgång till landets biblioteksresurser. För att förstå regionernas arbetssätt är 

det därför viktigt att förstå vad samverkan är och hur det kan nyanseras i relation till uppsatsens 

ämne. Därför presenteras detta begrepp först. 

 
Enligt Anell & Mattisson (2009) kan samverkan definieras som gränsöverskridande arbete 

mellan olika aktörer, till exempel region och kommun, för att uppnå definierade mål. Det kan 

handla om interprofessionell samverkan mellan olika yrkesgrupper, intersektoriell samverkan 

mellan huvudmän och interorganisatorisk samverkan mellan olika organisatoriska enheter. Det 

finns flera olika former för samverkan, men den vanligaste är avtal och överenskommelser där 

graden av formalisering kan variera från allt från muntlig överenskommelse till formellt 

beslutande dokument (Anell & Mattisson, 2009). Enligt Statens offentliga utredning (1995) 

skiljer sig samverkan från samarbete. Samarbete sker på individnivå medan samverkan sker 

mer på organisationsnivå mellan exempelvis myndigheter, förvaltningar eller, som i detta fall, 

mellan region och kommun. Anell & Mattisson (2009) framhåller att man skulle säga att 

samverkan är lite som ett äktenskap: “Efter uppvaktning och stort engagemang uppstår en 

situation där “parterna” upptäcker att man har olika mål, synsätt och planer. Om dessa kan 

balanseras kan en djupare och förtroendefull relation uppnås” (Anell & Mattisson, 2009, s. 78). 

Även Ring & van de Ven (1994) framhåller att balans mellan olika samverkande parters 

intressen är centralt, och att det ofta rör sig om cykliska processer.  
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Det är bra att på förhand känna till vilka generella utmaningar och fördelar som kan förekomma 

i samverkan eftersom man då lättare kan identifiera dem i analysen. Huxham & Vangen (2005) 

belyser flera positiva aspekter med samverkan, till exempel att organisationer ofta samverkar i 

de fall där det är svårt att uppnå ett mål med enbart de egna resurserna. Att föra samman olika 

kompetenser och resurser kan göra att ett mål lättare uppnås. Samverkan innebär också en delad 

risk, organisationer eller andra aktörer samverkar när konsekvenserna av ett misslyckande 

riskerar att bli så pass stora att de blir omöjliga att hantera själv. En annan fördel med samverkan 

är att lärande och kunskapsutbyte möjliggörs när olika kompetenser från olika områden möts 

och arbetar tillsammans. Huxham & Vangen (2005) menar dock att den kanske viktigaste 

anledningen till att främja god samverkan är moralisk, och att ingen organisation ensam kan ta 

sig an de riktigt stora samhälleliga frågorna och utmaningarna:  
This rests on the belief that the really important issues facing society – poverty, crime, drug abuse, 

conflict, health promotion, economic development and so on – cannot be tackled by any 

organization acting alone. These issues have ramifications for so many aspects of society that they 

are inherently multi-organizational” (Huxham & Vangen, 2005, s. 7).  

Trots flera fördelar är samverkan är inte heller utan sina utmaningar. Anell & Mattisson (2009) 

framhåller att samverkan ofta tar tid och att framgångarna kan vara osäkra. Den primära orsaken 

till att konflikter vid samverkan uppstår är att de inblandade aktörerna har olika intressen och 

målsättningar och att det kan finnas oenigheter sett till olika aktörers insatser. Det är därför 

viktigt att gemensamma mål utvecklas, eller åtminstone att olika målsättningar inte står i 

konflikt med varandra. Detta är viktigt att ha i åtanke vid frågor som rör exempelvis samverkan 

mellan kommun och region, eftersom olika intressen kan ha olika ambitioner med samverkan. 

Huxham & Vangen (2005) belyser att förtroendefrågor är en aspekt som ofta belyses av 

deltagare i samverkan. Förtroende betraktas ofta som en förutsättning för framgångsrik 

samverkan, men Huxham & Vangen (2015) menar att utgångspunkten ibland är misstanke 

snarare än förtroende hos olika parter, i synnerhet då det inte är praxis att de som ska ingå i 

samverkan får välja sina partners.  

 

Samverkan är ett ord som kan dyka upp i olika planeringskontexter. En anledning till att 

samhällsplanerare bör besitta kunskaper om samverkan och hur god samverkan kan gå till är 

att det är ett fenomen som blir allt vanligare i samhället idag, i synnerhet inom planering 

(Kirschner & Peltan, 2019). Som planerare bör man ha förmåga att identifiera utmaningar och 

lyssna till lokala röster för att tillsammans med andra professioner föreslå potentiella lösningar, 

och för att träna sin förmåga bör man enligt Kirschner & Peltan (2019) träna på olika formar av 

samverkan redan under studietiden.  

 

2.2.2 Tillgänglighet 

Tillgänglighet tycks vara ett mångfacetterat begrepp som kan betyda olika saker beroende på 

vem som tillfrågas. Anledningen till att tillgänglighet är ett relevant begrepp för uppsatsen är 

att det ofta förekommer när man tar del av olika texter om vad som är viktigt för bibliotek och 

hur bibliotek ska arbete. Dock förklaras det sällan i dessa texter vad tillgänglighet innebär rent 

konkret i dessa frågor. Genom att förklara och förstå tillgänglighet både på en övergripande 

nivå och vilka definitioner som finns i relation till bibliotek kan man enklare skapa sig en bild 

av vad tillgänglighet innebär i olika frågor.  

 

Enligt Solá et al. (2018) är tillgänglighet ett ord som är laddat med många betydelser. Solá et 

al. (2018) framhåller att några fundamentala dimensioner av tillgänglighet är människors egen 

möjlighet att röra sig, markanvändningen i det egna lokalsamhället och tillgång till 

transportsystem. När Boverket använder begreppet tillgänglighet i sin författningssamling (BFS 

2013:14) avser de först och främst tillgänglighet för personer med nedsatt eller begränsad 

rörelseförmåga. Även SKR (2014) framhåller att tillgänglighet handlar mycket om att 
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underlätta och anpassa samhället efter människor med funktionshinder, och menar att 

tillgänglighet i grund och botten handlar om en demokratisk rätt att verka och röra sig fritt i 

samhället, vilket går i linje med bibliotekens uppdrag om att vara tillgängliga för alla.  

 

Dock verkar det inte existera någon enhetlig definition utan att begreppet anpassas efter olika 

verksamheters och organisationers uppdrag. Bristen på en enhetlig nationell definition har 

också identifierats som ett bristområde på politisk nivå, och under 2019 inkom en motion till 

Riksdagen om en nationell definition av tillgänglighet. Motiveringen till förslaget är att 

avsaknaden av en tydlig nationell definition gör att varje region har en egen definition av vad 

begreppet innebär, vilket gör det svårt att jämföra regioner och hur väl de lever upp till olika 

tillgänglighetsmål. Det blir också svårt att göra rättvisa analyser kring hur och var tillgänglighet 

behöver förbättras (Motion 2019/20:2529).  

 

Inom samhällsplaneringen tycks tillgänglighet vara ett begrepp som primärt förekommer i 

diskussioner och undersökningar om transporter, infrastruktur och rörelsemönster. Det den 

vetenskapliga litteraturen lyfter fram handlar överlag om fysisk tillgänglighet och hur man kan 

planera för att medborgarna på ett hållbart och säkert sätt ska kunna ta sig från punkt A till B. 

Enligt Páez et al. (2012) kan tillgänglighet betraktas som en av de huvudsakliga utgångarna 

med rumslig planering, ett gemensamt resultat av den geografiska distributionen av 

samhällsfunktioner och aktiviteter och det existerande transportnätet. van Wee (2016) 

framhåller att tillgänglighet är ett nyckelbegrepp inom transportplanering globalt sett och att 

huvudmålet för transportmyndigheter och ministerier är att öka och förbättra tillgängligheten.  

Eftersom denna uppsats behandlar bibliotek behöver vi också förstå vad som kan menas med 

tillgänglighet i relation till bibliotek. I bibliotekslagen (2013:801) står det att 

biblioteksverksamhet ska vara tillgänglig för alla och anpassade till användarnas behov. Det 

står dock inte vad som menas med tillgänglighet mer konkret i detta sammanhang, vilken typ 

av tillgänglighet det rör sig om eller hur begreppet kan tolkas. Kommunförbundet (2016) 

framhåller att tillgänglighet ofta förknippas med egenskaper i den fysiska miljön även på 

bibliotek, men att det också täcker aspekter som kommunikation, internettjänster och 

jämlikhetsfrågor. Även Yücel (2016) framhåller att tillgänglighet på bibliotek handlar om mer 

än de fysiska villkoren. Tillgängligheten på bibliotek har ställts inför nya utmaningar med 

brister i genomförande och otillräckliga verktyg, samtidigt som det pratas allt mer om 

tillgänglighet i biblioteksvärlden (Kommunförbundet, 2016). Min förhoppning är att denna 

uppsats kan hjälpa till att vidare belysa vad tillgänglighet innebär för bibliotek. 

 

Efter att ha tagit del av olika texter som förklarar tillgänglighet kan jag konstatera att även om 

det är ett mycket brett begrepp handlar tillgänglighet generellt om är hur väl en verksamhet är 

anpassad efter människors olika behov. Denna definition kan sedan anpassas till olika specifika 

områden som samhällsplanering eller bibliotek, men själva kärnan är möjligheten att anpassa 

sig så att alla människors olika behov blir tillgodosedda.  

 

2.2.3 Mötesplats 

Vad en mötesplats är, hur de skapas och används kan innebära många olika saker. I likhet med 

samverkan och tillgänglighet tycks det handla om olika definitioner beroende på i vilken 

kontext som begreppet används. I detta arbete undersöks bibliotekens funktion som mötesplats, 

och eftersom biblioteken är en plats dit alla människor i samhället är välkomna är det offentliga 

platser för möten som kommer att presenteras och diskuteras här.  

 

Vad menas då med en offentlig mötesplats? Enligt Costamagna et al. (2019) är ett offentligt 

utrymme en plats som kännetecknas av fri tillgänglighet och som är användbar för alla 
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människor. Det kan både röra sig om inomhus- och utomhusytor där människor kan samlas, 

passera eller sitta ner, till exempel parker, gallerior eller torg. En mötesplats kan också vara 

digital, till exempel öppna forum och grupper på internet. Offentliga ytor och mötesplatser har 

alltid varit en del av städer och samhällen, men Madanipour (2010) framhåller att privatisering 

och individualisering under 1900-talet ledde till att offentliga ytor ibland betraktades som en 

belastning i städer eftersom de inte var inkomstbringande eller kunde säljas:  
This was a widespread phenomenon and became known as the privatization of public space. It 

generated a fear that the city had become private territory in which people could not move easily 

and the democratic aspirations of liberty and equality would be undermined [...] The loss of public 

space symbolized the loss of the idea of the city (Madanipour, 2010, s. 3-4).  
 

En annan utmaning som offentliga mötesplatser har är att det ibland endast är vissa grupper 

som söker sig till dem, trots att tanken är att alla ska vara välkomna. Många ytor används också 

som passager där kontaktmöjligheterna är begränsade (Peters et al., 2010). En annan aspekt 

som Peters et al. (2010) belyser är att människor vanligtvis inte interagerar på offentliga platser 

om det inte finns en uppenbar anledning till att göra det. Dock framhåller Peters et al. (2010) 

interaktioner på offentliga platser har en positiv påverkan på en stads sociala sammanhållning, 

bara det att människor har en plats att samlas på ett avslappnat och icke krävande sätt är 

betydelsefullt.  

 

En annan intressant aspekt med platser där alla får vistas tas upp av Johnson & Glover (2013), 

nämligen att en del platser som är privatägda uppfattas av allmänheten som offentliga, till 

exempel restauranger och gallerior. Flera av de aktiviteter som vanligtvis kopplas till offentliga 

platser sker också på dessa kommersiella platser: “Older adults and teenagers […] view the 

shopping mall as much a public setting as more traditional public spaces” (Johnson & Glover, 

2013, s. 192). Johnson & Glover (2013) framhåller till och med att det kan vara så att invånarna 

känner sig mer bekväma i en galleria än på exempelvis ett bibliotek eftersom öppettiderna ofta 

är generösa och att man inte behöver vara tyst. Detta är intressant ur ett biblioteksperspektiv, 

eftersom det kanske säger något om vilka uppfattningar som finns om biblioteken som 

mötesplats. 

 

Vad menas då med att biblioteken är mötesplatser? Det har förstås alltid skett möten på 

bibliotek, men enligt SKR (2019) har biblioteken delvis en annan roll idag. Biblioteken utgör 

ett viktigt offentligt rum där människor träffas, studerar, lånar datorer, läser eller deltar i någon 

aktivitet eller arrangemang, aktiviteter som många kanske inte föreställer sig när de tänker på 

den traditionella bilden av ett bibliotek. Lindberg (i Eliasson, 2010) belyser att man kanske inte 

besöker ett bibliotek på samma sätt som man exempelvis besöker en teaterföreställning dit alla 

går av ett bestämt skäl och upplever samma sak. Istället är biblioteken en plats där man kan 

vara ensam tillsammans med andra, vilket också är betydelsefullt. På vissa håll i världen har 

bibliotekens funktion som mötesplats utvecklas ytterligare, till exempel i Medellín där en 

intressant modell utvecklats till ett framgångsrikt fall av stadsplanering som förser utsatta 

områden med nya centrum för kultur och utbildning. Modellen kallas för Medellín Library 

Parks (MLP) och har inspirerat flera beslutsfattare, primärt i Sydamerika, och inspirerat till 

samtal och diskussion inom biblioteks- och informationsvetenskap. Kanske kan modeller som 

MLP representera en ny konceptualisering av bibliotek på andra platser i världen också. 

  



11 

 

3. Metod och material 
I denna del presenteras de metoder för datainsamling och analysmetoder som tillämpats i 

forskningsprocessen. Både tillvägagångssätt och begränsningar redovisas och diskuteras för att 

ge en tydlig bild av hur forskningsprocessen gått till.  

 

Arbetet med uppsatsen är primärt grundat i en kvalitativ forskningsprocess. Kvalitativ 

forskning avser ord snarare än kvantifiering i insamling och analys av data, ord som vanligen 

uttrycker information om attityder och känslor (David & Sutton, 2016). Kvalitativ analys 

förekommer primärt inom samhällsvetenskaplig forskning och några av de vanligaste 

metoderna är intervju, deltagande observation och fältstudier (Svensson & Starrin, 1996). 

Enligt David & Sutton (2016) är djupvaliditet framför generalisering ett centralt perspektiv 

inom kvalitativ forskning. Istället för att intressera sig för det kvantifierbara och generaliserbara 

anläggs ett mikrofokus där det intressanta är innebörd och mening. I arbetet har både de 

kvalitativa metoderna dokumentanalys och intervju tillämpats, men också en kartläggning av 

antal folkbibliotek i respektive region som är mer kvantitativ i sin utformning. Att använda en 

kombination av metoder kan enligt Denscombe (2017) förbättra forskningsfynden genom att 

ge en mer komplett bild av de som undersöks där data från olika metoder kan komplettera 

varandra. Det går att tillämpa både kvalitativa och kvantitativa metoder vid metodkombination 

och i detta arbete är de kvalitativa elementen dokumentanalys och kvalitativa intervjuer, medan 

det kvantitativa är kartläggningen som genomförts för att välja ut vilka regioner som ska ingå i 

undersökningen. Denscombe (2017) framhåller vidare att metodkombination kan vara ett sätt 

att utveckla och fördjupa analysen, eftersom olika metoder kan användas för att inhämta 

information åt andra. De nackdelar som finns med metodkombination är att det kan vara 

tidskrävande att lära sig tillämpa flera olika metoder och att det inte är säkert att resultat från 

olika metoder går i linje med varandra (Denscombe, 2017). 

 

3.1 Kartläggning av regioner 
För att göra ett urval av vilka regioner som skulle ingå i undersökningen inleddes arbetet med 

att en övergripande kartläggning av antal folkbibliotek i landet gjordes. I och med att data i 

detta moment analyserats och uttryckts i numerisk form är den att betrakta som kvantitativ. 

Enligt David & Sutton (2016) innehåller all samhällsvetenskaplig forskning kvantitativa 

element, eftersom all forskning inom samhällsvetenskapen kräver någon typ av mätning. Den 

kvalitativa forskaren måste ägna sig åt mätningar i något avseende för att se om vissa kvaliteter 

är närvarande och i vilken omfattning. I detta fall rör det sig om att undersöka den procentuella 

förändringen i antal folkbibliotek i Sverige mellan två referensår.  

 

Data inhämtades från KB:s årliga statistikrapporter över landets folkbibliotek och lades in i ett 

Exceldokument. Därefter jämfördes regionernas förändring i antal folkbibliotek mellan de två 

referensåren och den procentuella förändringen beräknades. Eftersom intresset för regional 

biblioteksplanering grundar sig i rapporter om att ett stort antal folkbibliotek försvunnit de 

senaste 25 åren var det intressant att göra ett urval baserat på vilka regioner som haft en stor 

minskning, men också att undersöka åtminstone en region som tvärtom haft en liten positiv 

utveckling och öppnat folkbibliotek. Denna avgränsning gjorde att sex regioner valdes ut för 

granskning: Kalmar, Kronoberg/Blekinge, Dalarna, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och 

Skåne. Förutom att de valda regionerna är geografiskt utspridda i landet existerar också 

variationer i exempelvis demografi. En del regioner har flera tätbefolkade tillväxtkommuner 

med högt invånarantal, exempelvis Skåne. Många andra av kommunerna har däremot mycket 

liten befolkning, kanske endast ett par tusen. Detta gör att man kan ställa frågor om skillnader 

beroende på vilken typ av kommun som förekommer. Det detaljerade resultatet av 

kartläggningen återfinns längre ner i arbetet.  
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3.2 Dokumentanalys: kvalitativ innehållsanalys 
Dokumentanalys är en form av kvalitativ innehållsanalys där kontextuella ledtrådar tolkas och 

används för att skapa mening och förståelse (Bergström & Boréus, 2012). Bergström & Boréus 

(2012) framhåller att tolkningen i en kvalitativ innehållsanalys kan vara mer eller mindre 

komplicerad men alltid ingår i någon utsträckning. Inom kvalitativ innehållsanalys är kodning 

ett centralt begrepp. Det innebär att forskaren väljer ut centrala aspekter av materialet att 

fokusera på och fördjupa sig i. Initialt skapas ett kodschema som anger vad i materialet som ska 

noteras, till exempel ord, teman eller formuleringar. Därefter görs tolkningar utifrån koderna.  

 

Syftet med att genomföra en dokumentanalys av respektive regions regionala biblioteksplan är 

framför allt att komplettera och jämföra data som framkommit under de intervjuer som 

genomförts. Genom att undersöka regionplanerna möjliggörs också en större förståelse för hur 

regionerna arbetar med olika frågor, vilka områden och grupper som är prioriterade och vad det 

är som får utrymme i planerna. Innehållsanalysen av de regionala planerna är deduktiv i det att 

det är förekomsten av de specifika teoretiska perspektiven samverkan, tillgänglighet och 

mötesplatser som undersökts i planerna. Detta för att kunna sätta de regionala planernas innehåll 

om dessa perspektiv i relation till de resultat som framkommit vid intervjuerna. Resultatet från 

dokumentanalysen är inte presenterad som en separat del i resultatet utan används löpande och 

som en integrerad del av resultatet från intervjuerna. Detta för att bättre förstå regionernas 

uppdrag och hur planerna kan skilja sig åt beroende på vilka förutsättningar respektive region 

har. Initialt lästes varje plan igenom för att skapa en helhetsbild. Därefter bröts texten ner i 

mindre, mer lätthanterliga enheter som ord, fraser och meningar som sedan kunde ordnas i ett 

kodschema. 

 

3.3 Kvalitativa intervjuer 
Den metod för datainsamling som primärt tillämpas i detta arbete är personliga intervjuer. Det 

lämpar sig att använda intervjuer när arbetet är ett småskaligt forskningsprojekt som utforskar 

komplexa fenomen som erfarenheter, känslor och privilegierad information (Denscombe, 

2017). Kvalitativa intervjuer kan se ut på olika sätt men i detta arbete används semistrukturerade 

intervjuer med sex tjänstepersoner verksamma inom respektive regions regionala 

biblioteksverksamhet. Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en lista med ämnen 

som ska behandlas, men intervjuaren är flexibel med ämnenas turordning och att låta de som 

intervjuas svara öppet, utveckla egna idéer och tala mer utförligt (Denscombe, 2017).  Den 

semistrukturerade intervjun möjliggör också varje enskild intervjus djupvaliditet där 

informanterna ges en möjlighet att relativt fritt berätta sin egen historia (David & Sutton, 2016). 

Intervjusituationen är en social interaktion där båda parter spelar en viktig roll. Metoden kräver 

att forskaren är mycket noggrann när det kommer till aspekter som plats, tidpunkt och frågornas 

karaktär. Det är också en mycket komplex uppgift att som forskare ställa öppna frågor och 

skapa en miljö där den intervjuade känner sig bekväm och trygg (David & Sutton, 2016). Dett 

är viktigt med en väl genomtänkt planering för att intervjuerna och efterföljande analys ska 

kunna genomföras på ett så lämpligt sätt som möjligt. Hur detta gjordes presenteras nedan. 

 

3.3.1 Förberedelser 
Frågorna till intervjuerna formulerades utifrån fyra övergripande teman: den regionala 

biblioteksplanen; samverkan mellan region och kommuner; tillgänglighet; och bibliotek som 

mötesplats. För att underlätta intervjuprocessen formulerades också potentiella följdfrågor som 

kunde ställas beroende på hur informanterna svarade. Innan intervjuerna genomfördes fick 

informanterna ta del av ett informationsbrev där det framgick vem jag som gör arbetet är, vad 
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arbetet handlar om, varför de är intressanta som informanter och vad som kommer att ske med 

den data som insamlas i och med deras medverkan. Informationsbrevet finns bifogat som bilaga 

i slutet av arbetet. Informanterna fick även på förhand ta del av information om informerat 

samtycke, förslag på frågor som skulle kunna ställas och möjlighet att ställa frågor. I och med 

att intervjuer utgör ett samspel mellan människor med olika roller där dialogen finns till för att 

samla information är det viktigt att den som intervjuar förstår sin ansvarsposition (Lantz, 2013). 

Genom att vara transparent och tidigt i kommunikationen förse informanterna med detaljerad 

information kunde en bra kommunikation upprättas. För att bättre förstå respektive region 

gjordes också en genomläsning av alla regioners regionala biblioteksplaner samt att 

grundläggande information som antal kommuner och geografisk utbredning för att bättre förstå 

respektive regions förutsättningar. 

 

3.3.2 Realisering av intervju 
Alla intervjuer genomfördes på distans genom programmen Microsoft Teams eller Zoom 

genom både bild- och ljudupptagning. Anledningen till att allt skedde på distans är att denna 

uppsats skrevs under våren 2020 när det rådde en global Coronapandemi, vilket förhindrade ett 

stort antal fysiska möten. Att inte ses ansikte mot ansikte vid intervjuer kan vara en nackdel 

eftersom kommunikationen blir ännu mer beroende av teknik. Man riskerar också att gå miste 

om små förändringar i kroppsspråk och uttryck. Å andra sidan blir det lättare att täcka in ett 

större geografiskt område. Distansintervjuer möjliggjorde också att alla informanter kunde 

genomföra intervjun på sin arbetsplats eller i hemmet, vilket kan ha fördelen att det inger 

trygghet och lugn (David & Sutton, 2016). Denscombe (2017) menar att internetbaserade 

intervjuer har samma hållpunkter som intervjuer ansikte mot ansikte, till exempel att 

intervjuaren är uppmärksam, lyhörd och följer upp intressanta ämnen men att man undgår 

reserelaterade olägenheter.  

 

Intervjuerna inleddes med att jag berättade lite mer om mig själv och varför jag är intresserad 

av området som arbetet handlar om. Intervjun påbörjades också med en allmän fråga där 

informanterna fick berätta lite om sig själva och sin roll inom den regionala 

biblioteksplaneringen. Detta tillvägagångssätt ger både informanterna en möjlighet att slappna 

av och tillåter mig som intervjuare att samla in värdefull bakgrundsinformation (Denscombe, 

2017). Intervjuerna tog ungefär en timme vardera att genomföra, och parallellt med intervjun 

förde jag anteckningar över vad som sades för att redan i detta stadie kunna notera och markera 

ord och meningar som bedömdes vara värdefulla och intressanta för resultatet. Så snart alla 

intervjuer var genomförda påbörjades transkriberingen. Vid transkriberingen lyssnades alla 

intervjuer igenom med sänkt uppspelningshastighet för att det skulle bli lättare att samtidigt 

skriva ner vad som sades. Vissa delar utelämnades vid transkriberingen, till exempel de delar 

där informanterna berättade lite mer generellt om sig själva och sina arbeten. Informanterna 

hade även möjlighet att ta del av transkriberingen om så önskades. 

 

3.3.3 Tematisk analys 
Den analysmetod som tillämpats i detta arbete är tematisk analys. Precis som dokumentanalys 

är det en form av kvalitativ innehållsanalys där man låter teman framträda ur data snarare än att 

tillskriva data teman på förhand. Målet med denna metod är att utveckla en fördjupning av 

teman snarare än ytliga koder (David & Sutton, 2016). Metoden är också relativt enkel i sin 

grundläggande utformning: data identifieras, analyseras och presenteras. Braun & Clarke 

(2006) menar att ett tema innebär att något centralt i datamaterialet fångas upp och sätts i 

relation till de aktuella forskningsfrågorna. Det kan röra sig om aspekter som framträder 

frekvent eller uttrycks på ett speciellt sätt. Data organiseras systematiskt i olika led, först till 

initiala koder och sedan till mer omfattande teman. En fördel med att tillämpa en sådan metodik 
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som Starrin (i Svensson & Starrin, 1996) belyser är att frågorna kan formuleras på ett öppet sätt 

och att problempreciseringen inte är en initial förutsättning, snarare en slutprodukt. Till en 

början sker en öppen kodning (vad uttrycker min tillgängliga data?) som sedan avgränsas mot 

en specifik huvudkategori. Denna kodning kan gå till på olika sätt: rad för rad; sats för sats; 

eller hela dokument. Det har enligt Starrin (i Svensson & Starrin, 1996) riktats kritik mot denna 

typ av forskningsansats, till exempel att den är för induktiv och att den endast leder fram till 

ytligheter, och vill man tillämpa en sådan bör man också vara medveten om ansatsens 

tillkortakommanden. Vi återkommer till detta längre ner. 

  

Vid analysen delades arbetet upp i faser enligt Tuckets (2005) process för tematisk analys, där 

den första fasen är att bekanta sig med data genom att många gånger läsa igenom materialet 

från intervjuerna. I samband med de många läsningarna fördes anteckningar för att på ett tydligt 

sätt registrera nya tankar och intryck som dök upp. Därefter följde kodning och kategorisering 

av data. Koderna kunde bestå av enskilda ord och fraser, men primärt utgjordes de av meningar 

eller stycken som beskrev en viss handling eller en åsiktsriktning. Varje mening eller stycke 

tilldelades en kod eller flera koder baserat på föraningar om vad som intressant och användbart 

för analysen. Identifierade koder sattes först ihop till större delteman, som sedan granskades 

och definierades till stora slutgiltiga teman. För att exemplifiera processen kan vi titta på 

följande citat från en av intervjuerna:  
Där är det också mycket kompetensfrågor och kompetensutveckling vilket också är en slags 

tillgänglighet. Däri ligger också mycket bemötandefrågor, kan du bemöta människor på ett 

adekvat sätt? Då blir din tjänst tillgänglig. Sen handlar det också olika dialogformer man har med 

sina användare, hur väl kommunicerar du med dina målgrupper? (D, 2020-04-02).  

Här har de initiala koderna som identifierades markerats med en färg. Därefter har varje färgkod 

tilldelats ett tema. I detta fall är grönt = tema kompetens, blått = tema bemötande och gult = 

tema kommunikation. För att förtydliga denna process ytterligare finns en modell över hur ett 

slutgiltigt tema togs fram bifogat som bilaga i slutet av arbetet.  

 

3.4 Kritisk reflektion av metod 
En utmaning med att tillämpa intervjuer och andra kvalitativa metoder är validitet. Validitet är 

den kvalitet på resultaten som gör att de kan betraktas som sanna, forskningen mäter det som 

är avsett att mätas (Krippendorff, 2013). Insamlade data från intervjuer baseras på vad 

informanterna säger snarare än vad de gör, och det kan vara så att ord och handling skiljer sig 

åt, det kan inte automatiskt antas återspegla sanningen (Denscombe, 2017). Precis som Boréus 

& Bergström (2013) beskriver kan ord vara mångtydiga och vaga, innebörden kan skifta över 

tid eller ej vara tydligt definierad.  

 

Det är också relevant att nämna utmaningar med att induktivt utforma teori. Det är svårt helt att 

generera teori induktivt från data, det är nästintill omöjligt att ha en helt oförutfattad mening 

om det man undersöker. Seldén (1999) belyser att förförståelse är omdiskuterat och det är svårt 

med förutsättningslöshet. Vidare menar Seldén (1999) att en annan utmaning är att kodning 

innebär att kontext och relationer bryts ner, vilket Seldén (1999) jämför med att undersöka 

tonerna snarare än melodin. Detta är relevant eftersom mina frågeställningar är skapade utifrån 

något slags tema eller teori. Jag kan inte påstå att jag gått in i uppsatsabetet som en tabula rasa, 

jag har ju på förhand bestämt vilka begrepp jag vill undersöka.  

 

En annan utmaning är att intervjuer kan också vara en mycket tidskrävande metod där det öppna 

formatet vid semistrukturerade intervjuer kan leda till mycket stor datamängd, vilket innebär 

att transkribering och kodning är en tidskrävande arbetsuppgift. I detta fall handlar det om sex 

intervjuer på omkring en timme vardera vilket innebär mycket data att bearbeta. Som oerfaren 

intervjuare är det också svårt att på förhand veta om det upplägg man utformat är optimalt. Som 
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tidigare nämnt kräver forskningsintervjuer mycket koncentration, planering och ansträngning 

för att bli framgångsrika, och när man är ovan vid att intervjua kan det exempelvis vara svårt 

inte känna oro kring tystnad eller att ställa de rätta följdfrågorna (Denscombe, 2017). Dock är 

det mycket lärorikt att genomföra intervjuer, precis som Denscombe (2017) lyfter fram kan 

undersökningens inriktning justeras och utvecklas under arbetets gång och ju fler intervjuer 

man genomför desto tryggare blir man i rollen.  

 

3.5 Källkritik 
I inledningen nämndes att ämnet som behandlas i denna uppsats tycks vara relativt outforskat 

inom den vetenskapliga forskningen, inte minst ur ett samhällsplanerarperspektiv. Dock finns 

det gott om vetenskaplig litteratur som förklarar och tolkar de tre teoretiska begreppen. Flera 

av dessa källor presenteras i kapitlet om teoretiska begrepp men i resultatet förekommer även 

andra källor som bedömts som intressanta för analys och diskussion.  

 

Majoriteten av litteraturen hittades via Linköpings universitets söktjänst Unisearch genom 

sökord som: biblioteksplanering, mötesplatser, samverkan, tillgänglighet, regioner. Källorna 

består primärt av artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, böcker och rapporter. 

Inledningsvis i arbetet förekommer mycket information från KB, och även om de inte är 

vetenskapliga är de informativa och används primärt för att kunna ge relevant 

bakgrundsinformation. Några av källorna som förekommer i analys och diskussion är inte 

vetenskapliga, till exempel Brisander (2017) som är en del av Regionbibliotek Stockholms 

skriftserie.  Dock upplevdes det intressant att diskutera vad andra aktörer verksamma inom 

området har för tolkningar och erfarenheter även om de inte är direkt vetenskapliga, eftersom 

de kan bidra med intressanta perspektiv och tankar som hjälper den egna diskussionen.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Kartläggning 
Den kartläggning som genomfördes för att selektera vilka regioner som skulle undersökas 

resulterade i att kommunerna i figur 2 valdes ut, vilket finns presenterat nedan. I figur 3 syns 

förändringen mellan 2010 och 2018 för alla regioner i Sverige. De sex regionerna, med 

undantag av Jämtland Härjedalen, hade enligt KB en procentuell minskning på minst nio 

procent, med undantag av Jämtland Härjedalen som istället ser ut att haft en liten ökning. 

Egentligen kan det sägas att sju regioner undersökts eftersom Kronoberg och Blekinge är två 

egna regioner, men när det kommer till regional biblioteksplanering har de två regionerna gått 

ihop och gjort en gemensam regional biblioteksplan, den enda i Sverige som är gemensam för 

två separata regioner.  

 

Figur 2: De regioner som undersökts, hur många kommuner de består av och antal 

invånare i respektive region. 

Region Antal kommuner Antal invånare 

(SCB, december 

2019) 

Antal folkbibliotek 

i regionen (KB, 

2018) 

Kronoberg/Blekinge 13 361 075 70 

Kalmar 12 245 446 47 

Dalarna 15 287 966 44 

Jämtland Härjedalen 8 130 810 37 

Västerbotten 15 271 736 49 

Skåne 33 1 377 827 149 
 

Figur 3: Tabell över antal folkbibliotek i Sverige mellan de två referensåren 2010 och 

2018. 
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De utvalda regionerna är intressanta både för att de har stora variationer i geografi, men också 

för att de skiljer sig åt demografiskt. I Region Skåne finns exempelvis Sveriges tredje största 

stad med stor befolkning, men regionen har också betydligt mindre kommuner.  Jämtland 

Härjedalen och Västerbotten är klart störst sett till yta, men har betydligt lägre invånarantal än 

vissa regioner som är mindre. Regionernas olika förutsättningar både med avseende på yta och 

befolkning gör att de bedöms utgöra ett intressant underlag för uppsatsens syfte. Regionernas 

lokalisering i landet går att se figur 4. I figur 4 går också att se antal invånare per folkbibliotek 

i regionen.  
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Figur 4: De undersökta regionernas placering i landet. Kronoberg och Blekinge har 

tilldelats samma färg då de delar regional biblioteksplan.  

 

Karta skapad 2020-04-24 av Sara Vedin. Data över kommungränser hämtad från 

https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/digitala-

granser/   

https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/digitala-granser/
https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/digitala-granser/
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4.2 Intervjuer och dokumentanalys 
I denna del presenteras och diskuteras de resultat som framkommit i den tematiska analysen. I 

den löpande texten benämns respektive regions informant enligt modellen i figur 5. 

  

Figur 5: Hur regionernas tjänstepersoner presenteras i resultatet: 

Region Informant 

Kronoberg/Blekinge A 

Kalmar B 

Jämtland Härjedalen C 

Dalarna D 

Västerbotten E 

Skåne F 

 

4.2.1 Samverkan - fördelar och utvecklingsområden 
I och med att vi i Sverige har kommunalt självstyre (SKR, 2019) har regionerna inget mandat 

att tala om för kommunerna vad de ska göra. Istället handlar det regionala biblioteksuppdraget 

om att få till samverkan på olika vis. Det är genom samverkan som regionerna når ut både till 

kommuner och andra regioner, och därför har regionerna ett stort intresse av att få fungerande 

samverkan med kommunerna:  
Det vi kan hjälpa till med är att ställa de rätta frågorna […] Men vi ska nog akta oss för att påverka 

kommunala politiska beslut (B, 2020-04-01).  

Det framgår också när man granskar regionernas biblioteksplaner att samverkan är ett centralt 

och återkommande uppdrag. Regionernas generella bild är att kommunerna uppskattar och har 

nytta av att samverka med regionen i olika frågor men att kommunerna ibland tycker att 

regionen kan bli lite för drivande, vilket exempelvis region Västerbotten belyser:  
Vi försöker ha hela den regionala bilden. Vi har en tät samverkan, både gentemot chefer och 

personal. Förtroendet för regionbiblioteket är högt hos kommunerna upplever jag, men att de 

ibland tycker att vi är lite för på” (E, 2020-04-06).  

Om man utgår från det Huxham & Vangen (2005) belyser, nämligen att förtroende är en viktig 

aspekt av samverkan, så är det positivt att höra att regionerna upplever att det finns ett 

ömsesidigt förtroende mellan de olika nivåerna, eftersom det är en viktig förutsättning för 

fungerande samverkan. Dock ser man i de regionala biblioteksplanerna exempel på att 

samverkan på sina håll behöver förbättras. Region Skåne (2017) skriver att det behövs få till 

stånd bredare samverkan kring det läsfrämjande uppdraget lokalt i kommunerna med 

exempelvis förskola och skola. Region Västerbotten (2016) framhåller att samverkan med den 

samiska befolkningen och de nationella minoritetsgrupperna behöver utökas för att stärka deras 

litteratur och språk. Region Kronoberg/Blekinge (2018) framhåller att regionbiblioteken 

behöver testa nya metoder för samverkan. Jag tror att det är nyttigt för regionerna att inte bara 

lyfta fram exempel på framgångsrik samverkan i sina regionala biblioteksplaner, utan att också 

identifiera konkreta områden där samverkan skulle kunna bli bättre. Samverkan är regionernas 

primära verktyg för att påverka, och då är det viktigt att också identifiera och problematisera 

förbättringsaspekter. Här tror jag att man också skulle kunna ha nytta av den lista på faktorer 

som kan hämma samverkan som Danermark & Kullberg (1999) sammanställt för att lättare 

identifiera var samverkan i olika frågor brister. Enligt Danermark & Kullberg (1999) kan det 

röra sig om exempelvis dålig samordning, oklar ansvarsfördelning eller vagt formulerade mål. 
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Genom att identifiera var samverkan brister rent konkret kan man kanske också identifiera vilka 

lösningar som behövs.  

 

För att skapa en tydligare bild av vad samverkan kan innebära i praktiken fick informanterna 

ge exempel på olika aktuella projekt. Region Kronoberg/Blekinge lyfte fram ett projekt där 

rollerna fördelas mellan de olika aktörerna och hur man kan arbeta utan att det finns lagstiftning 

eller krav i ryggen:  
Vi är projektägare, vi har talat om vad vi ska åstadkomma och de har talat om vad de ska göra. 

Det är ju ett sätt att samarbeta, det är inget avtal eller kontrakt utan en avsiktsförklaring som alla 

skrivit under på, att göra vissa insatser i projektet. Det är ju ett sätt att formalisera samverkan utan 

att det blir helt formellt” (A, 2020-04-01).  
Detta tror jag är en viktig aspekt av att få till lyckad samverkan där mål verkligen uppnås. Även 

om det inte finns grund för att upprätta kontrakt kan man formalisera samverkan på andra sätt, 

vilket gör projektet tydligt och definierar vilka roller de olika aktörerna har. Detta belyser även 

Anell & Mattisson (2009), att någon typ av avtal är centralt för att förstå vilka ramar och mål 

som samverkan har för avsikt att uppfylla. Det verkar också som att regionen är en viktig aktör 

när det kommer till att skapa kontakter mellan kommuner, något som annars inte hade 

förekommit lika naturligt:  
Vi är litegrann som Säpo, vi ska verka men inte synas utan finnas där som den osynliga handen 

runt biblioteken, hjälpa till, finnas till och skapa saker så det blir synergieffekter. Ibland är vi lite 

match makers och pytsar ihop kommuner som vi ser kan ha nytta av varandra” (E, 2020-04-06).  

Min uppfattning är att regionerna inte har några större problem att nå upp till vad 

bibliotekslagen (2013:801) föreskriver att de ska göra när det kommer till samverkan, utan att 

samverkan mellan både kommun och andra regioner fungerar bra även om det finns områden 

som behöver förbättras. Kanske kan den fungerande samverkan delvis förklaras med det som 

Danermark & Kullberg (1999) framhåller, nämligen att det bland annat finns tvingande 

lagstiftning, att huvudmannaskap bestämts på ett lämpligt sätt och att man lyckas åstadkomma 

ett lagarbete mellan de olika aktörerna. Dock kan det vara bra att vara medveten om att det 

endast är regionernas bild av samverkan som belyses här, kanske är det så att vissa kommuner 

har en annan bild. Det är dock en fråga för en annan undersökning. 

 

4.2.2 Tillgänglighet ur nya perspektiv 

Bortom fysisk tillgänglighet 

Som tidigare nämnt har regionerna ingen möjlighet att fatta beslut åt kommunerna eller säga åt 

dem vad de ska göra, vilket även gäller fysisk tillgänglighet till bibliotek. Detta är exempelvis 

Region Kalmar tydlig med, och belyser att den tillgänglighet regionen arbetar med är av ett 

annat slag än de mer fysiska aspekter som primärt diskuteras inom samhällsplanering:  
Vad det gäller den fysiska tillgängligheten så finns det tydliga riktlinjer som är ett strikt 

kommunalt ansvar, däremot pratar vi mer om vilka de prioriterade grupperna är enligt lagen och 

hur gör vi verksamheten tillgänglig för de personerna” (B, 2020-04-01).  

Flera av regionerna belyser att den fysiska utformningen och tillgängligheten är mycket viktig 

för hur biblioteken upplevs, och även om regionen inte är ansvariga i dessa frågor bidrar de 

med många intressanta perspektiv på hur tillgänglighet möjliggörs för olika grupper. Till 

exempel att det generellt inte planeras utifrån variation, vilket Region Kronoberg/Blekinge 

belyser:  
En del är lite längre än normaten eller väger lite mer eller ser lite sämre. Alla miljöer utgår från 

detta och anpassas efter en normat snarare än variation. Det är verkligen intressant för det finns så 

många aspekter. Går det att anpassa en verksamhet efter alla? Går det att anpassa avstånd till 

bibliotek för alla? Är miljön välkomnande och inbjudande? Man ska inte heller hitta på för mycket 

själv, man ska fråga de som är berörda” (A, 2020-04-01).  

Det är ett intressant perspektiv att mycket planeras utifrån en given mall som användare får 

anpassa sig till snarare än att verksamheten är anpassad från början, men samtidigt kan man 
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undra om det verkligen är praktiskt genomförbart att verkligen planera och anpassa efter alla 

individuella behov? Här framgår också ett intressant sätt att se på biblioteksplanering som även 

är högaktuell inom samhällsplanering, nämligen att man måste vara beredd på att fråga de som 

faktiskt berörs av besluten som fattas och att detta kräver en hel del kunskap och strategier för 

dialog. Detta belyses av exempelvis Alkan Meshur (2013), som framhåller att istället för att 

förse människor med funktionsvariationer med separat service bör alla gemensamma ytor 

planeras så att de kan användas av alla. Det är inte meningen att de med funktionsvariationer 

ska särbehandlas, deras behov ska vara en integrerad del av planeringen. Alkan Meshur (2013) 

framhåller vidare att det kan få motsatt effekt om människor med funktionsvariatoner upplever 

att det gjorts särskild planering just för dem, och att de då kan bli obenägna att använda dessa 

platser då de upplevs som diskriminerande.  Därför är det viktigt att man i både biblioteks- och 

samhällsplanering inte utformar separata lösningar utan har med de i planeringen från början: 
Vi har inte råd att sitta och gissa vad folk behöver utan man måste ut. Det tror jag att biblioteken 

kommer ha stor nytta av för ska man vara ärlig så kan det ibland vara så att man gör något jättebra 

för de som redan går dit, men vad behöver de prioriterade grupperna?” (D, 2020-04-02).  

Om man planerar utifrån ett behov som kanske inte är tydligt artikulerat riskerar man både 

ekonomiska förluster och att personer stängs ute från verksamheten. Att faktiskt prata med de 

som berörs av olika beslut är centralt även inom samhällsplaneringen, och medborgardialog ses 

som ett viktigt verktyg för att minska social ojämlikhet i olika processer. Soneryd & Lindh 

(2018) framhåller att en utmaning med medborgardialoger är att de riskerar att reproducera 

mekanismer av exkludering om de som arbetar med praktisk medborgardialog inte är medvetna 

om maktstrukturer baserade på kön, klass och etnicitet. Det är mycket intressant att se att även 

biblioteken arbetar med detta, och kanske kan biblioteken och samhällsplaneringen lära av 

varandra i dessa frågor.  

 

Hur kan då regionernas arbete för att öka tillgängligheten se ut?  Jag upplever att denna fråga 

primärt besvarades genom intervjuerna även om alla regionala planer nämner tillgänglighet i 

något avseende. Region Dalarna (2019) skriver till exempel att prioriteringar är att fortsätta 

utveckla tillgänglighet och att fysisk tillgänglighet måste förbättras. Region 

Kronoberg/Blekinge (2018) skriver att tillgänglighet till biblioteksverksamhet ska genomsyra 

arbetet oavsett om det handlar om bibliotek som mötesplatser, digitalisering, tillgång till medier 

eller litteratur.  Region Kalmar (2016) skriver i sin plan att regionen ska stödja den fysiska och 

digitala tillgängligheten till bibliotekets utbud och tjänster. Å andra sidan kan man fundera på 

om tillgänglighet är något som verkligen behöver belysas i den regionala biblioteksplanen eller 

om det är en fråga för andra dokument, till exempel lokala verksamhetsplaner. Om man ser till 

vad bibliotekslagen (2013:801) säger så är det faktiskt inte något som beskrivs utförligt i 

uppdraget, vilket skulle kunna vare en förklaring till att det inte nämns så mycket i de regionala 

planerna.  

 

Vad säger då informanterna om tillgänglighet? Flera av informanterna belyser att det rör sig 

mycket om kompetensfrågor, arrangera fortbildningsdagar och att hjälpa folk att se på sin 

verksamhet med nya ögon. En aspekt som flera av informanterna belyser för att öka 

tillgängligheten är bemötandefrågor, att göra tjänster tillgängliga genom bemötande på 

biblioteken. Detta belyser exempelvis Region Jämtland Härjedalen:  
Vi arbetar med ett företag som arbetar med bemötandeutbildningar som de kan skräddarsy efter 

verksamheten. Det handlar om att du ska kunna få just det bemötande du behöver just där och då. 

Vi måste vara till för alla och måste därför vara tillräckligt trygga yrkesrollen och i vårt bemötande 

(C, 2020-04-02).  

Det handlar med andra ord om att tillgänglighet möjliggörs genom att aktivt arbeta med att få 

besökare att känna sig inkluderade och välkomnande, en sorts social tillgänglighet snarare än 

en fysisk. Det är intressant bredda synen på vad tillgänglighet kan vara, och att det ofta rör sig 
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om så mycket mer än lokaler och transporter. Ett annat område där regionerna har goda 

möjligheter att öka tillgänglighet är genom digitala tjänster, som att upprätta avtal om 

elektroniska medier och databaser med exempelvis dagstidningar på en mängd olika språk. 

Detta arbete kanske är allra viktigast i de regioner med små kommuner och långa avstånd, 

platser där den fysiska tillgängligheten är begränsad: ”I och med att vi har små kommuner med 

små personalgrupper som inte kan åka de långa avstånden försöker vi bli mer digitala och ägna 

oss åt digital fortbildning” (D, 2020-04-02). Jag tror att det är viktigt att man som planerare 

verkligen lägger tid på att förstå de begrepp som ofta förekommer i planeringssammanhang och 

försöker se de ur olika perspektiv. Många begrepp är komplexa, och det är mycket nyttigt att se 

vilka olika tolkningar som finns.  

 

Skillnader mellan landsbygdskommuner och kommuner med större städer 

En aspekt som regionerna lyft fram är huruvida det skiljer mellan olika förutsättningar sett till 

kommunstorlek. Det kan vara lite lurigt angående vad som åsyftas när man pratar om 

kommunstorlek, en stor kommun kan till exempel vara stor geografiskt men ha liten befolkning 

och en till ytan liten kommun kan ha högt invånarantal. De skillnader som de regionala 

aktörerna belyst har primärt handlat om stad- respektive landsbygdskommuner, där 

landsbygdskommuner generellt har ett betydligt lägre invånarantal än kommunerna med större 

städer. Det går att identifiera både fördelar och utmaningar hos de olika kommunvarianterna 

sett till tillgänglighet, men dessa kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar. I de lite 

mindre landsbygdskommunerna tycks det framför allt röra sig om ekonomiska begränsningar 

som påverkat utbudet men också att långa avstånd påverkar den fysiska tillgängligheten. Detta 

påpekar Region Dalarna:  
Kommunstorleken påverkar jättemycket förstås, vi har två kommuner som är under 7000 invånare 

och de är väldigt få, de ekonomiska utmaningarna är jättestora vilket blir kännbart när det är en så 

liten organisation. Många av dem har också väldigt vidsträckt yta med långa transporter. Det är 

nästan omöjligt att nå alla invånare när de är så utspridda” (D, 2020-04-02).  

Tillgänglighetsutmaningar för mindre kommuner tycks inte förekomma i någon större 

utsträckning i de regionala biblioteksplanerna utom för Region Jämtland Härjedalen (2018) som 

belyser att möjligheten att ha tjänster med särskilt ansvar för tillgänglighet är begränsad i de 

mindre kommunerna. Detta ställer i sin tur krav på flexibilitet, samverkan och behovet av 

gemensamma lösningar och utbildningsinsatser.  

 

Det framgår också av intervjuerna att nedläggningar av bibliotek tas negativt av 

lokalbefolkningen, vilket kan hänga ihop med en större utveckling där landsbygden redan 

känner sig marginaliserad och där tillgängligheten till olika samhällsviktiga funktioner 

begränsats. Glesbygden lämnas om det inte finns jobb, och då blir kommunerna mer utsatta. 

Kanske har andra samhällsfunktioner som post och bank lagt ner, och även om de inte tillhör 

samma organisation som bibliotek blir det en ackumulerad känsla av svek, vilket Region 

Dalarna framhåller:  
Man tänker som boende inte på att det rör sig om olika aktörer utan känner bara att allt på orten 

försvinner. Det är ju en besvikelse och ett problem. Det gör något med den lilla ortens identitet, 

det är skadligt för den” (D, 2020-04-02).  

Att verksamhet försvinner och påverkar tillgängligheten negativt är en utmaning även inom 

samhällsplaneringen i stort, det är inte en utmaning som bara biblioteken upplever. Syssner 

(2015) diskuterar fler konsekvenser som en krympande kommun kan uppleva, till exempel att 

populationen blir mer homogen och att det sker en förlust av sociala och kulturella resurser. 

Vidare framhåller Syssner (2015) att bristen på strategier för hur man ska hantera krympande 

kommuner grundar sig i två faktorer: brist på förståelse för bästa praxis och brist på transparens. 

När verksamhet stänger ner lokalt blir avstånden till nödvändig service längre, tillgängligheten 

försämras. Detta skulle jag säga är tillgänglighetsutmaningar som primärt präglar de mindre 



23 

 

landsbygdskommunerna, inte minst när det kommer till bibliotek. Regionerna lyfter dock också 

fram att man kan använda sig av mobila lösningar i glesbygdskommunerna för att underlätta 

tillgängligheten, till exempel genom bokbussar. I Region Jämtland Härjedalen (2018) belyses 

detta även i den regionala biblioteksplanen:  
För att öka bibliotekens tillgänglighet finns även mobila lösningar. Östersund och Krokom har 

bokbuss, Bräcke hyr in bokbusstjänster, Strömsund har bokbilsverksamhet. Det finns också andra 

mobila tjänster med syftet att göra biblioteken tillgänglig” (Region Jämtland Härjedalen, 2016, s. 

8).  

Jag tror att regionerna har rätt i att mobila lösningar kan komma att bli ännu viktigare i framtiden 

för att tillgodose god tillgänglighet. Detta har även KB (2017) identifierat och menar att olika 

mobila lösningar har stor utvecklingspotential, inte minst i samarbete över kommungränser.  

 

Även om det händer att bibliotek läggs ner verkar det dock som att det automatiskt inte är något 

enkelt beslut och att biblioteken inte behöver vara den verksamhet som försvinner först. Det 

kan snarare handla om att biblioteken är en viktig symbol för lokalsamhället:  
Jag tror inte att man lättvindigt lägger ner bibliotek någonstans. Det finns mycket annat som man 

lägger ner före bibliotek. Ibland tror jag att skolor lägger ner före faktiskt, för man kan bussa barn 

till större orter. Det är inte någon kommun som tar lättvindigt på att man lägger ner bibliotek, jag 

tror att alla ändå förstår att det är viktigt” (E, 2020-04-06).   

Vi ska återkomma till nedläggningar av bibliotek lite längre ner, men det är intressant att höra 

att det generellt inte tycks röra sig om enkla beslut. 

 

Hur ser det då ut i städerna? Kanske är det inte helt oväntat att de större städernas bibliotek har 

mer resurser att tillgå än landsbygdsbiblioteken. Så är läget i exempelvis Umeå:  
Umeå kan inte jämföras med någon annan kommun egentligen, jämfört med allt annat i 

Västerbotten är det en storstad. Mycket utgår från Umeå och man måste tänka på att det inte 

kommer att fungera överallt bara för att det fungerar i Umeå. Det är så skilda förutsättningar, alla 

kommuner i Västerbotten utom Umeå är i princip glesbygd (E, 2020-04-06).  

Även om städerna generellt sett tycks ha mer resurser både ekonomiskt och kunskapsmässigt  

är inte heller de fria från tillgänglighetsutmaningar. En aspekt som belyses av Region Dalarna 

är att bibliotek inne i städer inte alltid ligger precis där de skulle behövas, eftersom 

generationsväxlingar och andra demografiska förändringar gjort att en placering som tidigare 

fungerade inte längre gör det. En annan aspekt som Region Kalmar nämner är att i en stor 

kommun kan regionens arbete hamna längre ner i näringskedjan och det kan vara svårare att nå 

ut. Man kan säga att regionens arbete inte blir lika tillgängligt när regionen hamnar längre ner 

i hierarkin av beslutsfattare. Region Västerbotten belyser att det från regionalt håll ibland också 

kan finnas en övertro på de stora kommunernas och städernas kapacitet, vilket kan göra att de 

inte alltid får den uppmärksamhet de kanske behöver:  
Ibland kan Umeå nästan missgynnas för att vi tänker att de klarar sig själva, men även i Umeå har 

vi ju små filialbibliotek. Vi kan nog ibland behöva påminna oss själva om att allt i Umeå är inte 

särskilt stort (E, 2020-04-06). 

 

Är en nedläggning alltid negativt? 

När jag frågar regionerna om nedläggningar av folkbibliotek och hur denna utveckling sett ut i 

respektive region målas en annan bild upp av den statistik som jag tagit del av. Det framstår 

som att verkligheten ofta är mycket mer komplicerad än det som redovisas i statistiken, att det 

ibland kanske rör sig om en förändring snarare än en nedläggning. Det kan handla om att ett 

fysiskt bibliotek läggs ner med ersätts av en mobil lösning, men då redovisas inte förändringen 

inte i statistiken:  
Om man tittar på kommunernas nettokostnad för bibliotek så har det varit väldigt konstant de 

senaste 20 åren. [...] I verkligheten kanske verksamheten har förändrats, på en plats kan det finnas 

så lite underlag att det inte är värt att behålla filialen. Vi kan inte ha skyhöga hyror som äter upp 
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anslag och sedan inte ha några besök. Är det berättigat eller måste verksamheten omvandlas?” (B, 

2020-04-02).  

Flera av regionerna belyser att detta är en svår fråga. Det kan vara enkelt att snabbt konstatera 

att man inte ska lägga ner några bibliotek, men att det kan vara så att biblioteken faktiskt spelat 

ut sin roll i ett lokalsamhälle. En nedläggning är inte alltid av ondo, utan kan tvärtom ibland 

vara nödvändig för att möjliggöra satsningar på ett annat bibliotek som nyttjas i högre grad:  
Vi har resonerat så att ibland är det kan bra att lägga ner väldigt resurskrävande filialer som knappt 

är bibliotek utan mer är en utlåningsstation, och istället satsat på annan biblioteksverksamhet som 

är mer uppsökande eller där man prioriterar olika målgrupper” (F, 2020-04-07).  

Det verkar inte finnas något mönster i att filialer skulle läggas ner överallt utan mer handla om 

att biblioteksverksamheten ska kunna nyttjas på bästa sätt efter dagens förutsättningar, men att 

detta inte alltid redovisas i KB:s statistik. Det är intressant att se att det finns många dimensioner 

som ingår i huruvida ett bibliotek lägger ner eller inte, och att det snarare kan handla om att 

anpassa en förlegad verklighet efter hur samhället fungerar idag:  
Det här med nedläggning är liksom lite tveeggat, men man borde satsa på dem istället och satsa 

på öppettider som är anpassade efter hur vi lever och tänker idag och också att jobba mer digitalt” 

(A, 2020-04-02).  

 

Vad kan då regionen göra för att stötta ett bibliotek som faktiskt riskerar nedläggning? Även 

här handlar det om samverkan i form av stöttning till exempelvis bibliotekschef, lyfta 

grannkommuner som hittat smarta lösningar och hjälpa till att hitta argument:  
Vad vi kan göra är att ge stöd till biblioteksledningen med kompetens, vara bollplank och försöka 

hjälpa dem i strategiskt argumenterande […] Man får träda försiktigt så man inte kliver över sina 

befogenheter, kommunerna kan ju bli arga om regionen kommer och försöker säga till vad de ska 

göra” (B, 2020-04-02).  

Även om det till syvende och sist är ett kommunalt beslut att lägga ner ett bibliotek är det 

intressant att se att regionens arbete ändå spelar roll vid beslut. Det tycks finnas anledning att 

kritiskt granska vad KB:s statistik och sammanställningar faktiskt visar:  
Den här statistiken som KB sammanställer är också ganska ifrågasatt från bibliotekshåll, man 

känner att det blir väldigt trubbiga frågor där det är svårt att svara ja eller nej. Man kanske har lagt 

ner ett bibliotek men utökar på något annat sätt, och det kommer kanske inte alltid fram (B, 2020-

04-02).  

Kanske är detta något man som samhällsplanerare kan ta med sig och använda för att bättre 

förstå hur statistik tas fram och redovisas. Genom att förstå att det kan vara mer komplext än 

vad det ser ut vid första anblick kan man förbättra det kritiska tänkandet och hur man väljer att 

ta fram och använda statistiken i fråga.  

 

4.2.3 Biblioteken som mötesplats - ett förändrat behov 
Ingen av de regioner jag varit i kontakt med menar att bibliotekens grunduppdrag är förändrat, 

det finns tydlig lagstiftning som alla bibliotek ska förhålla sig till. Både informanterna och de 

regionala biblioteksplanerna lyfter biblioteken som viktiga mötesplatser. I exempelvis Region 

Skånes biblioteksplan (2017) står det att biblioteken genom att vara en mötesplats ger individen 

en möjlighet till ökad delaktighet i det offentliga samtalet. Region Västerbotten (2016) belyser 

att biblioteken kan fungera som en mötesplats för människor från olika kulturer, och Region 

Jämtland Härjedalen (2018) menar att biblioteken kan vara en kreativ mötesplats som bidrar till 

människors hälsa och välbefinnande. Informanterna framhåller också att biblioteken alltid 

utgjort mötesplatser men att man idag kan få andra typer av frågor än tidigare och att nya typer 

av möten sker. Det verkar dock som att biblioteken varit duktiga på att anpassa sig efter 

förändrade behov hos besökarna, inte minst i samband med flyktingvågen 2015 då nya grupper 

kom in på biblioteken:  
Det är inte så konstigt att nyanlända samlas på biblioteket för det är gratis, du har internet och dina 

vänner kanske är där. Biblioteken får också ta emot helt nya typer av frågor, till exempel juridisk 
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rådgivning. Men jag skulle säga att mötesplatsen har förändrats i det att det är andra grupper nu 

som möts på biblioteket vilket hänger ihop med samhällsförändringar (B, 2020-04-02).  
Det kan också röra sig om frågor på en mer samhällelig nivå, vilket Region Kronoberg/Blekinge 

belyser:  
Man har ju alltid fått andra frågor än de om böcker, folk kommer ju dit för att de vill lära sig saker. 

Det kan vara hjälp med kontakt med myndigheter eller hjälp att söka lägenhet. Man blir som ett 

slags kontor för kommuner och myndigheter, det är en diskussion om huruvida man kan hjälpa 

människor med frågor som gränsar till personlig integritet (A, 2020-04-02).  

I föregående citat är det särskilt den sista meningen som är intressant att dröja kvar vid. Hur 

kan man hjälpa sina besökare utan att riskera att känsliga uppgifter och personlig integritet? 

Här tror jag också att det går att identifiera större samhälleliga utmaningar som handlar om 

vilka brister som finns i medborgares möjligheter att aktivt delta i samhället. Kanske kan man 

se det som att många myndigheter och organisationer ibland brister i sin förmåga att tillgodose 

medborgare med kanaler som underlättar kommunikation, och då har istället biblioteket fått 

axla den rollen. 

 

Andra vanliga frågor handlar enligt regionerna om digital hjälp. Många tjänster har blivit 

digitala de senaste 10–20 åren och människor som inte riktigt hängt med i digitaliseringen har 

inte så många platser att vända sig till. Det går i linje med det som Holmberg et al. (2009) 

belyser, nämligen att biblioteken och dess service ska vara dynamiska eftersom de verkar i ett 

samhälle där förändring är naturligt. Holmberg et al. (2009) menar att internet medfört fler 

besökare till biblioteken, vilket skulle kunna vara en förklaring till att många av de frågor som 

dykt upp är internetrelaterade. Det verkar som att regionerna både i sina planer och de intervjuer 

som genomförts verkligen värnar om biblioteken som mötesplats och att anpassa verksamheten 

allt eftersom behoven i samhället förändras, men att det kanske skulle behövas mer stöd från 

andra organisationer och aktörer för att hjälpa bibliotekspersonalen med att hantera frågor som 

kanske rör hjälp med myndigheter eller personlig integritet.  

 

Biblioteken är ett av få öppna rum dit man kan gå utan att handla något, tala om vem man är 

eller ens behöva delta i något. Region Skåne belyser att bibliotekspersonalens funktion kan ha 

förändrats från en informationsförmedlande expertroll till att vara mer handledande, att 

uppdraget breddats mycket. Region Skåne lyfter också ett perspektiv som är mycket intressant 

även ur ett samhällsplanerarperspektiv, nämligen vad det är som menas med en mötesplats:  
Är det bara att öppna dörrarna eller är det så att man gör en mötesplats? Man måste faktiskt skapa 

för en mötesplats, jobba för att olika människor kan ta del av den här mötesplatsen både fysiskt 

och digitalt. Man kan vara många människor på en plats utan att det sker några möten, så jag tror 

att många jobbar med detta (F, 2020-04-07).  

Detta är en tanke som jag upplever som relevant även för samhällsplaneringen. Är det bara att 

öppna dörrarna till en plats och kalla det för en mötesplats? Kanske måste man aktivt göra 

mötesplatser och arbeta med strategier för att möten verkligen ska kunna ske om det är det man 

vill? Här vill jag också återkomma till det som Lindberg (i Eliasson, 2010) belyser, nämligen 

att biblioteken faktiskt möjliggör en chans för människor att vara ensamma tillsammans. En 

mötesplats måste inte handla om att möten aktivt ska ske mellan människor, ibland kan det 

räcka med vetskapen om att man är ensam tillsammans med andra och låta det ha ett värde. 

 

Region Västerbotten uttrycker att fler samhällsgrupper än de som primärt besöker bibliotek i 

nuläget skulle kunna använda biblioteken för möten:  
Det finns så mycket tillgång till kunskap både i rummet och digitalt och man kan fråga fritt, det 

har vi inte på så många andra ställen. Det är en unik plats på det sättet som dras med en gammal 

bild av vad det är som gör att många inte förstår vad man faktiskt kan få” (E, 2020-04-01).  

Det sista här är intressant att belysa, nämligen att det tycks råda en ganska förlegad bild av vad 

som händer på bibliotek hos många i samhället. Till och med på bibliotekarieutbildningarna 
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kvarstår många gånger en bild av att till bibliotek går man primärt för att låna böcker, men i 

verkligheten kan man behöva ägna sig åt många andra aktiviteter:  
Bibliotekens personal är nog fortfarande ganska homogen, vilka som jobbar på bibliotek. Det 

börjar komma in fler med annat modersmål än svenska så det kommer bli bättre. Jag blev ändå 

chockad när det kom studenter på studiebesök, många är stereotypen av en bibliotekarie: jag vill 

jobba på bibliotek för att jag gillar att läsa. Det är ju jättebra men du måste inte ens göra det för 

att bli en bra medarbetare på ett bibliotek” (E, 2020-04-02). 

Det verkar som att det råder lite delade meningar om vad biblioteken ska ha för funktion, om 

det verkligen ska vara en arena för möten. Här är det intressant att tänka att det ena inte behöver 

utesluta det andra utan att det handlar om hur man ser på saker och ting. I bibliotekslagen 

(2013:801) står det att folkbiblioteken särskilt ska främja läsning, men också att de ska vara 

tillgängliga för alla, anpassade till användarnas behov och utbudet av tjänster ska präglas av 

allsidighet. Det behöver inte finnas en motsättning i det litterära uppdraget och att främja möten, 

om det är det behovet som finns hos besökarna:  
Man förtar inte värdet av biblioteket som en boksamling genom att ha andra aktiviteter också. […] 

Biblioteken måste ju spegla samhället och de invånare som finns, användarnas intressen och vilka 

de är måste speglas i biblioteken” (E, 2020-04-02).  

 

En annan aspekt som har betydelse för bibliotekens arbete med att vara en mötesplats är att 

identifiera vilka behov som finns i samhället. En informant belyser att det finns en längtan hos 

besökare efter analoga möten med exempelvis bokcirklar: 
Det här är en trend i hela landet som vi ser även i vår region. Det kanske kan börja bli en liten 

renässans för det goda samtalet. Vi har ju också stora generationer av nyblivna pensionärer med 

mycket tid, och det kommer vara en fortsatt demografisk trend, att vi är fler som är ”yngre äldre” 

och då tror jag biblioteken kan ha en viktig funktion för dem. Jag tror vi kommer se mer sådant 

(D, 2020-04-02).  

Detta är en aspekt som är intressant att lyfta in även i samhällsplaneringen där det också är 

viktigt att identifiera och planera för vilka behov som kommer att dyka upp i framtiden i 

samband med demografiska förändringar. I exempelvis den regionala utvecklingsstrategin 

skulle det kunna framgå tydligare vilken roll biblioteken har som mötesplats i exempelvis 

regioner med många små samhällen. Från regionalt håll har man nämligen identifierat styrkor 

i de mindre kommunernas biblioteksverksamhet som är värda att lyfta fram för att nyansera 

bilden av landsbygdens utmaningar. Region Dalarna belyser en intressant hypotes, nämligen att 

bypolitiken på sina håll är mycket stark, att politikerna värnar om sina småorter och lägger ner 

färre biblioteksenheter:  
Det är en väldig symbolfråga att lägga ner bibliotek, och det kan ju hända att kvaliteten inte är så 

hög med begränsade öppettider, men det räknas liksom ändå” (D, 2020-04-02).  

En annan region, Skåne, belyser att det i mindre kommuner många gånger också kan handla 

om perspektiv och förhållningssätt till sin egen kommunstorlek och huruvida den kan betraktas 

som en tillgång eller utmaning:  
Jag pratade med en samordnare i en liten kommun som sa att “Jamen det är en så liten kommun 

så allt är möjligt, det är så lätt att samverka”, sen kan jag prata med en kommun av nästan samma 

storlek som säger “Vi är en så liten kommun, vi kan knappt göra någonting”. Det är inte bara 

storleken på kommunen som avgör resurserna. I vissa kommuner har man satsat jättemycket på 

att ha exempelvis föreningssamordnare, men i andra är det jättesvårt att få till samverkan” (I6, 

2020-04-02).  

Detta perspektiv belyses också av Region Jämtland Härjedalen: ”Jag tror att det inte alltid 

hänger ihop med kommunstorlek faktiskt. De större kommunerna har också ett behov men på 

ett annat sätt” (A, 2020-04-01). Vid frågan om huruvida olika kommuner behöver olika stöd 

belyser Region Kalmar följande:  
Jag skulle säga att det är mer personberoende. Vilken organisation ingår man i, vilket stöd har 

man därifrån. Man kan ha bättre stöd i en mindre kommun än i en större kommun, men det beror 

också hur mycket erfarenhet bibliotekschefen i fråga har” (B, 2020-04-01).  
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Det är intressant att ta del av att det faktiskt kan vara en fråga som handlar mycket om huruvida 

kommunerna själva betraktar storleken som en fördel eller en nackdel, att perspektiven inifrån 

kan se så olika ut. En annan intressant aspekt som Region Jämtland Härjedalen belyser är att 

biblioteken i en liten landsbygdskommun kan få en mycket viktigare funktion än att endast vara 

ett bibliotek - det blir ett nav för en mängd olika aktiviteter:  
Många av de små biblioteken är ju byns samlingspunkt, i exempelvis Åre fanns en liten filial långt 

från huvudorten men med en stark struktur där allting sker, utbildningar, datakurser, nämn det och 

det finns. Ett bycentrum. De här blir allt viktigare” (C, 2020-04-02).  

Detta skulle man kunna se som ett exempel på bibliotekens uppdrag och funktion är i förändring 

på sina håll, och att ett förändrat behov i landsbygdskommunerna kan leda till att 

biblioteksfilialerna får en viktig roll även inom andra fält. En person som framhåller detta är 

Brisander (2017). Brisander (2017) belyser att biblioteken behöver arbeta i sin kontext och 

utifrån de behov som finns på just den platsen. Detta går också i linje med det som Aabø et al. 

(2010) belyser, nämligen att lokalt samhällsengagemang är en mycket viktig förklarande faktor 

för hur biblioteken används som mötesplats. Biblioteken behöver kännedom om sitt 

lokalsamhälle och sina användare för att på bästa sätt arbeta strategiskt med att anpassa 

verksamheten efter lokala förutsättningar. Om biblioteken lyckas med detta tror jag att de har 

goda förutsättningar att skapa en stark, inkluderande verksamhet, inte minst på de orter där det 

inte finns så många platser för olika aktiviteter. Det går också att identifiera behov av 

mötesplatser i de regionala biblioteksplanerna, inte minst sett till bibliotekens demokratiska 

uppdrag. Region Skåne (2017) belyser behovet av neutrala mötesplatser för debatt och 

diskussion när samhällsdebatten präglas av okunskap och polarisering. En annan utmaning som 

region Jämtland Härjedalen (2018) belyser är att det kan saknas ekonomiska resurser för att 

utveckla biblioteken i kommuner med ansträngd ekonomi, men att det ändå kan finnas 

möjligheter att skapa engagemang och möten.  

 

4.2.4 Politiska utmaningar sett till uppdraget 
Ett tema som växte fram utifrån intervjuerna är politiska utmaningar. Det går inte att bortse från 

att politiken spelar en stor roll för hur biblioteksverksamhet i olika kommuner och regioner 

behandlas och prioriteras. Det kan handla om stora skillnader i hur politiker i olika kommuner 

och regioner ser på kultur- och biblioteksverksamhet. Ofta brister det i att biblioteken inte får 

tillräcklig politisk styrning eller medel för exempelvis sina nya utmaningar och roll som 

mötesplats: 
Just nu tillträder en utredning om hur vi kan få en ny struktur kring mångspråk, men sen behöver 

vi naturligtvis övertyga politiker om att det här är viktigt. Vi har ju ett förändrat politiskt landskap 

där många kommuner inte tycker att den här frågan över huvud taget ska behandlas. Man hamnar 

lite i kläm här mellan lagstiftning och den politiska viljan. Det är inte helt enkelt att navigera i 

detta” (B, 2020-04-01).  

Region Jämtland Härjedalen belyser diskrepansen som kan uppstå mellan den politiska viljan 

och professionen och att det inte är en helt okomplicerad situation, att det i vissa kommuner 

svajat ordentligt i politiken och att det också saknas kompetens: ”Insikten för bibliotekens 

betydelse kanske inte finns i politiken överallt. På många ställen är det kulturen som fått stryka 

på foten, och det handlar både om ekonomi och politik” (C, 2020-04-02). Det har uppstått 

situationer där enskilda bibliotekschefer blivit utsatta för att lagstiftning sagt en sak men den 

politiska viljan sagt en annan. En förklaring till detta kan vara att många politiker tycks sitta 

kvar i bilden av att bibliotek går man till för att låna böcker. Det saknas intresse eller kunskap 

för exempelvis funktionen som mötesplats. Det tycks också finnas en ganska tydlig politisk bild 

av de som vill bevara biblioteken som de är och de som ser att de behöver utvecklas och 

förändras. Ett konkret fall som florerat en del i media är exemplet Sölvesborg, där det lokala 

samstyret bestående av M, KD, SD och det lokala SoL-partiet anser att biblioteken inte längre 

ska stimulera till kreativa möten mellan idéer och kulturer och att biblioteken inte längre ska 
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driva uppsökande verksamhet (Hansson & Rottböll, Sydöstran, 2019-10-30). Även Lindkvist 

(2019-05-30) rapporterade om förslaget och hur det komplicerade bibliotekschefens uppdrag i 

Dagens Nyheter:  
Hon berättar att hon arbetat på att ta fram det tidigare förslaget till biblioteksplan under flera år. 

Enligt [bibliotekschef] Sofia Lenninger har diskussionerna med kommunalrådet väckt frågor om 

hennes uppdrag […] - Det har varit ett val, en kommun har röstat fram ett nytt styre. Jag har 

samtidigt ett uppdrag och en vilja skydda en viktig institution som biblioteket är. Jag kan inte sätta 

mig över ett valresultat. Absolut inte, det är mitt uppdrag att balansera här emellan. Det är svårt, 

men jag kanske måste lära mig hantera det, säger Sofia Lenninger (Lindkvist, 2019-05-30). 

Detta tror jag är en stor utmaning som biblioteken och regionerna står inför, att behöva navigera 

i ett eventuellt nytt politiskt landskap där det blir svårt att balansera både bibliotekslag och 

politik. En aspekt som många informanter tryckt på är bibliotekens funktion som folkbildare 

och den demokratiska betydelsen: “Vi har ett grundläggande utvecklingsområde som är 

garanter för demokratin, att stärka bibliotekens roll” (E, 2020-04-02). Detta framhålls även i 

bibliotekslagen. Finns det en risk att demokratin inskränks om bibliotekens resurser begränsas, 

om verksamheten inte anpassas efter nya behov? Kanske riskerar detta att leda till att de grupper 

som söker sig till bibliotek och som många gånger redan är marginaliserade i samhället 

begränsas ytterligare, både rörlighetsmässigt och kunskapsmässigt. 
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5. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka bibliotekens förutsättningar och uppdrag ur 

ett regionalt perspektiv och förstå hur dessa utvecklas och anpassas i ett samhälle som 

förändras. I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de slutsatser som analys och diskussion 

resulterat i utifrån uppsatsens frågeställningar. 

 

Den första frågeställningen är: Hur beskriver regionerna samverkan, tillgänglighet och 

mötesplatser i relation till biblioteksverksamhet? Regionerna beskriver samverkan som sitt 

primära verktyg i arbetet med kommunerna. När samverkan fungerar bra är det ett användbart 

verktyg för att tillsammans med andra aktörer uppnå gemensamma mål, men det förutsätter 

också att de inblandade kommer överens och är lyhörda för olika behov och förutsättningar. 

Tillgänglighet är ett område som diskuteras mycket i biblioteksvärlden men som det behövs 

pratas mer om, till exempel att begreppet tydligare definieras. Att främja tillgänglighet blir allt 

viktigare, särskilt i mindre samhällen där avstånden är långa och andra samhällsfunktioner 

försvunnit. Regionerna beskriver biblioteken som platser där möten alltid skett men att nya 

grupper på biblioteken ökat behovet av öppna och inkluderande mötesplatser. Det lagstiftade 

grunduppdraget har inte ändrats utan snarare omtolkats för att passa nya behov. I små 

kommuner kan biblioteket komma att få en ännu viktigare roll när många andra lokaler och 

aktiviteter lägger ner. På biblioteket kan man samla många olika aktiviteter under ett och samma 

tak.   

 

Den andra frågeställningen är: Vilka möjligheter har regionerna att stötta kommunerna i deras 

arbete med biblioteksbesökarnas behov i dessa frågor? Det regionerna kan göra är primärt att 

bidra med kompetens, råd och rekommendationer till de kommunala biblioteken, exempelvis 

stötta bibliotekschefer. Regionen kan också starta och driva projekt tillsammans med 

kommunerna, anordna utbildningstillfällen och kurser. Regionen har ett uppdrag som 

omvärldsbevakare, så en aspekt är att föreslå lösningar som gjorts i likartade problem på andra 

platser. När det gäller tillgänglighet belyser regionerna intressanta perspektiv som sträcker sig 

bortom det fysiska eftersom fysisk tillgänglighet är ett ansvar som ligger hos kommunerna. 

Istället arbetar regionerna med kompetens- och bemötandefrågor samt digitalisering i högre 

utsträckning, vilket också är att betrakta som tillgänglighetsfrämjande. 

 

Den tredje och sista frågeställningen är: Vilka möjligheter och utmaningar har regionerna 

identifierat hos kommunernas bibliotek med avseende på samverkan, tillgänglighet och 

mötesplatser? Även om samverkan mellan region och kommun överlag fungerar bra finns det 

områden som behöver förbättras, till exempel att nya metoder behöver utarbetas. En utmaning 

som är återkommande för alla tre perspektiv är kompetensbrist och begränsade ekonomiska 

tillgångar för biblioteken. Detta är särskilt framträdande i landsbygdskommuner som redan 

tampas med krympande befolkning och nedskärningar och där det är svårt att locka utbildad 

personal från städerna. Dock behöver en nedläggning av ett bibliotek inte vara synonymt med 

en förlust, det kan faktiskt handla om att en del bibliotek spelat ut sin roll och att det är bättre 

att lägga resurserna på en filial som används i högre utsträckning. När det gäller biblioteket som 

mötesplats kan utmaningar också handla om att personal har svårt att veta hur de ska anpassa 

verksamheten efter nya behov, men också att det ibland uppstår diskrepans mellan lagstiftning 

och den politiska viljan. Överlag verkar dock biblioteken vara mycket duktiga på att anpassa 

sin verksamhet efter nya grupper och behov.  

 

Avslutningsvis vill jag belysa att det troligtvis finns mycket mer att lära om biblioteken, delvis 

vilka utmaningar som finns men också möjligheterna att vara progressiva arenor för möten, 

lärande och demokrati. Även hur tillgänglighet anpassas efter exempelvis en kommuns geografi 
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och demografi är ett område som vore intressant att utforska vidare. Att samhällen och dess 

institutioner förändras är naturligt, och genom att förstå hur detta kan te sig i praktiken kan man 

kanske bättre förstå vilken utveckling som sker och varför.  

 

 

  



31 

 

6. Referenser 

6.1 Tryckta källor 
Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010). How do public libraries function as meeting 

places? Library & Information Science Research 32: 16–26. DOI: 

10.1016/j.lisr.2009.07.008 

Alkan Meshur, H. F. (2013). Accessibility for People with Disabilities in Urban Spaces: A 

Case Study of Ankara, Turkey. International Journal of Architectural 

Research 7(2): 43-60. 

Anell, A & Mattisson, O. (2009). Samverkan i kommuner och landsting - en 

kunskapsöversikt. Lund: Studentlitteratur.  

Baker, D. & Evans, W. (2011). Libraries and Society. Role, Responsibility and Future in an 

Age of Change. Kingston upon Hull: Chandos Publishing. 

Bergström, G. & Boréus, K. (2012). Innehållsanalys. I Bergström, G. & Boréus, K. (Red.). 

Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 

BFS 2013:14. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter 

och allmänna råd. Karlskrona: Boverket.  

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3:2, 77-101,  https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa  

Brisander, C. (2017). Bibliotek I samspel med lokalsamhället. Stockholm: Regionbibliotek 

Stockholm. 

Costamagna, F., Lind, R. & Stjernström, O. (2019). Livability of Urban Public Spaces in 

Northern Swedish Cities: The Case of Umeå. Planning Practice & Research, 

34(2): 131-148. DOI: 10.1080/02697459.2018.1548215 

Danermark, B. & Kullberg, C. (1999). Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsform. Lund: 

Studentlitteratur.  

David, M. & Sutton, C. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.  

Denscombe, M. (2017). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur.  

Granda, R. & Machin-Mastromatteo, J. (2018). Medellin Library Parks: A model for Latin 

American libraries and urban equipment. Information Development, Vol. 34(2) 

201–205 DOI: 10.1177/0266666918755642 

Hansson, J. & Rottböll, G. (2019-10-30). Stark oro över bibliotekens utveckling i 

Sölvesborg. Sydöstran. Tillgänglig: https://www.sydostran.se/insandare/stark-

oro-over-bibliotekens-utveckling-i-solvesborg/ 

Holmberg, K., Huvila, I., Kronqvist-Berg, M., Nivakosli, O. & Widén-Wulff, G. (2009). 

Bibliotek 2.0. Deltagarkultur i förändring. Lund: BTJ Förlag.  

Huxham, C. & Vangen, S. (2005). Managing to Collaborate. The Theory and Practice of 

Collaborative Advantage. London: Routledge. 

Johnson, A. & Glover, T. (2013). Understanding Urban Public Space in a Leisure Context. 

Leisure Sciences 35: 190–197.  DOI: 10.1080/01490400.2013.761922 

Kirschner, V & Peltan, T. (2019). Towards better cooperative learning in urban planning 

education. Journal of Geography in Higher Education, 43(4): 399–414. DOI: 

10.1080/03098265.2019.1655719 

Kommunförbundet. (2016). Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek. 

Helsingfors: Finlands Kommunförbund. 

Krippendorff, K. (2013). Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. London: 

SAGE publications.  

Kungliga biblioteket. (2013). Biblioteksplan 2.0. Stockholm: Kungliga biblioteket.  

Kungliga biblioteket. (2017). Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati, 

utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Stockholm: Kungliga biblioteket.  

https://search-proquest-com.e.bibl.liu.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/ArchNet-IJAR+:+International+Journal+of+Architectural+Research/$N/276235/PagePdf/1429826108/fulltextPDF/5E80ED42AAE24C26PQ/1?accountid=12109
https://search-proquest-com.e.bibl.liu.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/ArchNet-IJAR+:+International+Journal+of+Architectural+Research/$N/276235/PagePdf/1429826108/fulltextPDF/5E80ED42AAE24C26PQ/1?accountid=12109
https://search-proquest-com.e.bibl.liu.se/indexingvolumeissuelinkhandler/276235/ArchNet-IJAR+:+International+Journal+of+Architectural+Research/02013Y07Y01$23Jul+2013$3b++Vol.+7+$282$29/7/2?accountid=12109
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
https://www.sydostran.se/insandare/stark-oro-over-bibliotekens-utveckling-i-solvesborg/
https://www.sydostran.se/insandare/stark-oro-over-bibliotekens-utveckling-i-solvesborg/


32 

 

Kungliga biblioteket. (2016). Lägesrapport i maj 2016. Kungliga bibliotekets arbete med en 

nationell biblioteksstrategi. Stockholm: Kungliga biblioteket. 

Kungliga biblioteket. (2018). Bibliotek 2018. Stockholm: Kungliga biblioteket. 

Kungliga biblioteket. (2019). Kungliga bibliotekets årsredovisning 2019. Stockholm: 

Kungliga biblioteket.  

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur.  

Lindberg, N. (2010). I Eliasson, R. (red.). Folkbibliotekens framtid? Lund: BTJ Förlag. 

Lindkvist, H. (2019-05-30). SD i Sölvesborg: Begränsa bibliotekens böcker på andra 

modersmål. Dagens Nyheter. Tillgänglig: https://www.dn.se/kultur-noje/sd-i-

solvesborg-begransa-bibliotekens-bocker-pa-andra-

modersmal/?forceScript=1&variantType=ADBLOCKER 

Madanipour, A. (2010). Whose Public Space? International Case Studies in Urban Design 

and Development. London: Routledge.  

Motion 2019/20:2529. Nationell definition av tillgänglighet. Tillgänglig: 

https://data.riksdagen.se/fil/7325FCDC-69E1-49C8-885E-3566D3248DC8 

Páez, A., Scott, D. M. & Morency, C. (2012). Measuring accessibility: positive and 

normative implementations of various accessibility indicators. Journal of 

Transport Geography 25: 141-153. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.03.016 

Peters, K., Elands, B. & Buijs, A. (2010). Social interactions in urban parks: Stimulating 

social cohesion? Urban Forestry & Urban Greening 9: 93–100. 

Pionke, J. J. (2020). Library Employee Views of Disability and Accessibility. Journal of 

Library Administration. 60(2): 120-145. DOI: 

10.1080/01930826.2019.1704560 

Region Dalarna. (2019). Region Dalarnas biblioteksplan 2019–2022. Falun: Region 

Dalarna. 

Region Jämtland Härjedalen. (2018). Regional biblioteksplan för Region Jämtland 

Härjedalen 2019–2022. Östersund: Region Jämtland Härjedalen. 

Region Kalmar. (2016). Regional biblioteksplan Kalmar län 2017–2021. Kalmar: Region 

Kalmar.  

Region Kronoberg/Blekinge. (2018). Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 

2019–2021. Växjö/Karlskrona: Region Kronoberg/Blekinge.  

Region Skåne. (2017). Regional biblioteksplan 2017–2020 Region Skåne. Malmö: Region 

Skåne. 

Region Västerbotten. (2016). Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2016–2019. 

Umeå: Region Västerbotten.  

Ring, P.S. & van de Ven, A. (1994). Developmental processes of cooperative 

interorganizational relationships. Academy of Management Review, 19(1): 90–

118.  

SCB: (2020). Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2019 och 

befolkningsförändringar 2019. Hämtad 2020-04-17 från: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik-

-kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-

2019-och-befolkningsforandringar-2019/ 

Seldén, L. (1999). En kontrovers om grundad teori. Svensk Biblioteksforskning/Swedish 

Library Research 1999: 3–4 

SFS 2013:801. Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet.  

https://www.dn.se/kultur-noje/sd-i-solvesborg-begransa-bibliotekens-bocker-pa-andra-modersmal/?forceScript=1&variantType=ADBLOCKER
https://www.dn.se/kultur-noje/sd-i-solvesborg-begransa-bibliotekens-bocker-pa-andra-modersmal/?forceScript=1&variantType=ADBLOCKER
https://www.dn.se/kultur-noje/sd-i-solvesborg-begransa-bibliotekens-bocker-pa-andra-modersmal/?forceScript=1&variantType=ADBLOCKER
https://data.riksdagen.se/fil/7325FCDC-69E1-49C8-885E-3566D3248DC8
https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.03.016
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-2019-och-befolkningsforandringar-2019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-2019-och-befolkningsforandringar-2019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-2019-och-befolkningsforandringar-2019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-2019-och-befolkningsforandringar-2019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-2019-och-befolkningsforandringar-2019/


33 

 

Solá, A. G., Vilhelmson, B. & Larsson, A. (2018). Understanding sustainable accessibility 

in urban planning: Themes of consensus, themes of tension. Journal of 

Transport Geography 70: 1-10. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2018.05.010 

Soneryd, L & Lindh, E. (2019). Citizen dialogue for whom? Competing rationalities in urban 

planning, the case of Gothenburg, Sweden. Urban Research & Practice, 12(3): 

230–246. DOI: 10.1080/17535069.2018.1436721. 

SOU 1995:142. Att röja hinder: samverkan, egenmakt, arbetslinjen. Stockholm: Fritzes 

offentliga publikationer.  

Starrin, B. (1996). Grounded Theory - En modell för kvalitativ analys. I Svensson, P.G. & 

Starrin, B. (Red.). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Svensk biblioteksförening & Novus. (2018). Novusrapport: Svensk biblioteksförening. 

Hämtad 2020-03-02 från: 

https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/05/novus-

rapport-svensk-biblioteksfrening-final1.pdf 

Svensk biblioteksförening. (2020). Fakta om bibliotek. Hämtad 2020-03-23 från 

https://www.biblioteksforeningen.se/fakta-om-bibliotek/ 

Svensson, P-G. & Starrin, B. (1996). Introduktion. I Svensson, P.G. & Starrin, B. (Red.). 

Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Sveriges kommuner & Regioner. (2019). Myter om folkbibliotek. Hämtad 2020-04-20 från 

https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibliotek/myteromfolkbibliotek.154

09.html 

Sveriges Kommuner och Regioner. (2014). Tillgänglighet för alla. En inspirationsskrift. 

Stockholm: Sveriges kommuner och Regioner.  

Sveriges Kommuner och Regioner. (2018). Varför lägger man ner biblioteksfilialer? En 

studie om orsaker och konsekvenser av biblioteksnedläggning. STockholm: 

Sveriges Kommuner och Regioner. 

Sveriges Kommuner och Regioner. (2019). Kommunalt självstyre. Hämtad 2020-04.16 från 

https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kom

munaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen.380.html 

Syssner, J. (2015). Planning for shrinkage? Policy implications of demographic decline in 

Swedish municipalities. Journal of depopulation and rural development 

studies 20: 7-31. DOI: 10.4422/ager.2015.14 

Tuckett, A. (2005). Applying thematic analysis theory to practice: A researcher’s experience. 

Contemporary Nurse 19:1-2, 75-87, DOI: 10.5172/conu.19.1-2.75  

van Wee, B. (2016). Accessible accessibility research challenges. Journal of Transport 

Geography 51: 9-16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.10.018 

Yücel, G. (2016). Libraries and Accessibility: Istanbul Public Libraries Case. International 

Journal of Architecture & Planning, Vol. 4(2), 81-95 DOI: 

10.15320/ICONARP.2016.10 – E-ISSN: 2147-9380 

 

6.2 Muntliga källor 
Informant A. Anställd vid Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. (2020-04-01). 

Enskild intervju. 

Informant B. Anställd vid Biblioteksutveckling Region Kalmar Län. (2020-04-01). Enskild 

intervju.  

https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2018.05.010
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/05/novus-rapport-svensk-biblioteksfrening-final1.pdf
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/05/novus-rapport-svensk-biblioteksfrening-final1.pdf
https://www.biblioteksforeningen.se/fakta-om-bibliotek/
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibliotek/myteromfolkbibliotek.15409.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibliotek/myteromfolkbibliotek.15409.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen.380.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen.380.html
https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.10.018


34 

 

Informant C. Anställd vid Biblioteksverksamhet Region Jämtland Härjedalen. (2020-04-

02). Enskild intervju. 

Informant D. Anställd vid Länsbibliotek Dalarna. (2020-04-02). Enskild intervju. 

Informant E. Anställd vid Regionbibliotek Västerbotten. (2020-04-06). Enskild intervju. 

Informant F. Anställd vid Regional Biblioteksverksamhet Region Skåne. (2020-04-07). 

Enskild intervju.  



35 

 

7. Appendix 

7.1 Bilaga 1: Exempelmodell över tematisk analys 

 

7.2 Bilaga 2: Informationsbrev 
Hej! 
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Jag heter Sara och läser tredje året på samhällsplanerarprogrammet vid Linköpings universitet.  

Just nu håller jag på att skriva min kandidatuppsats och mitt problemområde behandlar regional 

samverkan för biblioteksverksamhet, bibliotekens tillgänglighet och funktion som mötesplats. 

Jag blev intresserad av regional biblioteksplanering i samband med att jag tog del av statistik 

som visar att många bibliotek runt om i landet stängt de senaste 25 åren, och det vore mycket 

intressant att veta mer om hur din region ser på denna utveckling och vad regionen har för roll 

när det gäller planering kring bibliotek. Jag skulle vilja intervjua dig i egenskap av någon som 

har stor insikt i området. Jag är intresserad av att höra dina tankar och resonemang om regional 

biblioteksplanering i just din region utifrån att du är en person med god insikt. De områden jag 

är intresserad av är samverkan kring regional biblioteksplanering, tillgänglighet och mötesplats, 

och jag kommer ställa ett par frågor på dessa teman. Om du är intresserad kan jag skicka 

exempel på frågor jag är intresserad av att få svar på.  

Intervjun beräknas ta ca circa 50 minuter och sker online, förslagsvis via Microsoft Teams. 

Meddela gärna mig så snart som möjligt om du föredrar att höras på något annat sätt. Innan 

intervjun kommer jag att i god tid skicka ut ett informationsblad om samtycke som du tar del 

av och godkänner innan intervjun påbörjas. Du får mer än gärna höra av dig om du har frågor.  

Tack på förhand!  

/Sara Vedin 

 


