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Förord 
På uppdrag av sina medlemmar arbetar Svensk biblioteksförening 
bland annat med att identifiera utvecklingsbehov inom biblioteks-
verksamheten samt att bidra till att öka kunskapen om bibliotekens 
funktioner inom olika samhällsområden. Denna rapport belyser fram-
för allt hur förutsättningarna för den regionala biblioteksverksamheten 
påverkats av kultursamverkansmodellen. 

Sedan cirka 85 år har regionbiblioteken haft en strategisk roll för 
de kommunala bibliotekens utveckling och fungerat som mellanled 
mellan den centrala och den lokala biblioteksnivån. Det övergripande 
syftet har varit att utjämna standardskillnaderna och att verka för 
en likvärdig tillgång till bibliotekstjänster. Den regionala biblioteks-
verksamheten har efterhand förändrats, såväl organisatoriskt som 
verksamhetsmässigt. Teknikutvecklingen har inneburit omvälvande 
förändringar av verksamhetens innehåll. Kultursamverkansmodellen 
har för flertalet regionbibliotek inneburit avsevärda organisatoriska 
förändringar. Inte alltid till det bättre. Till exempel förefaller det finnas 
vissa svårigheter att inordna den regionala biblioteksverksamheten i 
en organisation med tunga kulturproducerande verksamhetsområden. 
Det förtjänar dock att framhållas att kultursamverkansmodellen är ett 
förhållandevis nytt fenomen och att modellen kanske ännu inte funnit 
sina former. 
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Svensk biblioteksförening vill med denna rapport fästa uppmärk-
samhet på att det finns oroande tendenser. De förhoppningar om 
utveckling av den regionala biblioteksverksamheten som uttrycktes 
i förarbetena till den nya bibliotekslagen, förefaller ännu inte ha fått 
genomslag. I stället för utveckling pågår på många håll snarast en 
avveckling. 

Svensk biblioteksförening vill med rapporten också uppmärksamma 
regionbibliotekens specifika uppgifter att stödja utvecklingen av den 
mest besökta lokala kulturinstitutionen – nämligen folkbiblioteken. 

Det är min förhoppning att rapporten ska bidra till en omprövning 
och att den regionala biblioteksverksamheten ges större utrymme 
vid de regionala dialogborden samt att den ges förutsättningar för 
att kunna utvecklas.  

   Niclas Lindberg
   Generalsekreterare
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Inledning
Bedömningarna grundar sig på aktuella kulturplaner från samtliga 
landsting/regioner samt på uppföljningar och redovisningar från fram-
för allt Kungliga biblioteket, Statens kulturråd och Myndigheten för 
kulturanalys. Kulturutskottets uppföljning (2015) har också varit ett 
stöd för bedömningarna. Besök har gjorts i ett tiotal län, där samtal 
förts med regionbiblioteksföreträdare samt i ett par fall även med den  
regionala kulturchefen. 

De slutsatser som presenteras är av generell karaktär. Det finns en stor 
variation avseende vilket utrymme den regionala biblioteksverksam-
heten fått inom kultursamverkansmodellen. Och det finns flera goda 
exempel. Men det är inte de som dominerar.

”Region” används som sammanfattande begrepp. I vissa sammanhang 
används också ”län”. Begreppet ”regionbibliotek” används genom- 
gående. Termerna ”centralbibliotek” respektive ”länsbibliotek” används  
när sammanhanget så kräver. 

Informationsmaterial från länsbiblioteket i Norrbotten.
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Sammanfattning
Den regionala biblioteksverksamheten har inte någon framträdande 
plats inom kultursamverkansmodellen. Inte heller har den någon fram-
trädande position i den regionala kulturorganisationen. Regionbiblio-
teket återfinns ofta långt ned i hierarkin, under ett varierande lager av 
chefer och direktörer. För många regionbibliotek har handlingsutrym-
met blivit mer begränsat. Budget- och personalansvar tenderar att flyt-
tas uppåt i hierarkin. Överlag förefaller de mindre verksamhetsområ-
dena, till exempel arkiv, hemslöjd och regional biblioteksverksamhet, 
vara svårplacerade i den regionala kulturorganisationen. En lösning har 
varit att sammanföra dem i större enheter, till exempel Konst- och kul-
turfrämjande, Kulturutveckling eller liknande. 

Integration och samordning med andra verksamhetsområden förefaller 
emellanåt ha högre prioritet än de kärnuppgifter som, enligt biblio-
tekslagen, åligger den regionala biblioteksverksamheten. I konstområ-
desöverskridandets namn har bibliotekarieprofessionen blivit mer kon-
turlös. Ett ytterligare led i avidentifieringen av yrkeskategorin är att, i 
många fall, ordet ”bibliotek” raderats från tjänstebenämningarna. Läns-
bibliotekarier, regionbibliotekschefer och bibliotekskonsulenter har  
ersatts av områdesansvariga, funktionsansvariga och utvecklare. Att fästa 
avseende vid organisatorisk placering och tjänstetitlar kan uppfattas 
som uttryck för bakåtsträveri och skråtänkande. Det kan med visst fog 
hävdas att det avgörande är vilka resurser som tilldelas verksamheten. 
Inget tyder dock på att kultursamverkansmodellen generellt inneburit 
något ekonomiskt uppsving för den regionala biblioteksverksamheten. 
Sedan 2010 pekar anslagen i riktning nedåt. Så även antalet årsverken. 
Här finns ett mörkertal med anledning av att alla regioner inte särredo-
visar regional biblioteksverksamhet. Från och med 1999 utmönstrades 
länsbiblioteken från den officiella biblioteksstatistiken. Det finns därför 
inga jämförbara och offentligt tillgängliga siffror som visar utvecklingen 
över tid. 
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Kulturrådets uppföljningar visar att det finns stora variationer i ansla-
gen - skillnader som knappast enbart kan förklaras av att ”regionerna 
är så olika”. Detta är inget nytt fenomen och kan heller inte helt kopplas 
till samverkansmodellen. Men sammantaget förefaller modellen inte ha 
gynnat den regionala biblioteksverksamheten. Om utvecklingen skulle 
fortsätta i samma riktning kan staten återigen bli huvudfinansiär. 

Kulturrådet fördelar statsbidrag – nu utan detaljerade krav på motpres-
tation. Kungliga biblioteket ska, som central biblioteksmyndighet, ha 
nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet, men saknar 
mandat att följa upp huruvida den regionala biblioteksverksamheten 
ges förutsättningar för att uppfylla bibliotekslagens krav. Var gränsen 
går för att statsbidraget eventuellt ska omprövas – eller omdirigeras - är 
en öppen fråga.
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Den osynliga handen
I den nya bibliotekslagen (2014) ersätts begreppet ”länsbibliotek” med 
begreppet ”regional biblioteksverksamhet”. Skälet var att tydliggöra att 
det inte rör sig om en fysisk byggnad och att verksamheten inte riktar 
sig direkt till allmänheten. Den primära målgruppen för den regionala 
biblioteksverksamheten är de kommunala biblioteken inom länet.  Re-
gionbiblioteken är nu en del av den regionala kulturpolitiken. Men de 
är också en komponent i ett nationellt bibliotekssystem – med såväl 
kultur- som kunskapsförmedlande uppgifter. Som en del av systemet 
ska regionbiblioteken verka för att alla medborgare ska få tillgång till 
landets samlade biblioteksresurser. Huvuduppgiften - kompletterande 
medieförsörjning - innebar ursprungligen att sända ut vandringsbiblio-
tek till biblioteken i länet samt att som första led i lånekedjan effektuera 
individuella lånebeställningar. 

Tyngdpunkten har efterhand förskjutits från låneförmedling till mer stra-
tegiska insatser, såsom länsgemensamma katalog-, låne- och beställ-
ningsrutiner. Ofta kompletterade med transportsystem för distribution 
av böcker och annat material mellan biblioteken i länet. Många region-
bibliotek svarar också för samordning och upphandling av e-resurser.

En viktig del i utvecklingsarbetet är att svara för kompetenshöjande 
insatser. Regionbiblioteken är den utan jämförelse största utbildnings-
anordnaren inom bibliotekssektorn.  Även inom området läsfrämjande 
torde regionbiblioteken vara den största aktören. De läsfrämjande in-
satserna riktas framför allt till barn och unga - en målgrupp med hög 
prioritet i de regionala kulturplanerna. Sedan 1980-talet har regionbib-
lioteken också verkat för ett ökat utnyttjande av ny teknik i biblioteks-
arbetet. Numera ligger tyngdpunkten på insatser för att minska den 
digitala klyftan. 

Regionbibliotekens insatser sker i huvudsak bakom kulisserna. Utanför 
strålkastarljuset, utan braskande rubriker. Och på behörigt avstånd från 
slutanvändarna. 
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Hur det började
Länsbiblioteken är den mest anrika institutionen inom den regionala 
kulturorganisationen. Inrättandet av centralbibliotek (från 1965 läns-
bibliotek) var ett statligt initiativ, i syfte att främja de kommunala biblio-
tekens utveckling.  I 1930 års författning (SFS 1930:15) angående un-
derstödjandet av folkbiblioteksväsendet infördes bestämmelser om att 
centralbibliotek skulle inrättas i varje län. Statsbidraget fastställdes till 
högst 10 000 kr. Utbyggnaden påbörjades omgående, med Karlstads 
och Malmö stadsbibliotek först ut på plan. Utbyggnaden fortskred se-
dan i långsam takt med ett par nya centralbibliotek per år. Vid krigsut-
brottet fanns 12 centralbibliotek. Under krigsåren avstannade utbygg-
naden och kunde avslutas först år 1953. 

Centralbibliotekens huvuduppgift var att supplera de lokala biblio-
tekens arbete genom direkt och kostnadsfri utlåning av böcker, som 
behövdes i studiesyfte, genom utsändandet av vandringsbibliotek och 
genom biblioteksteknisk vägledning. Skolöverstyrelsen utfärdade mer 
detaljerade föreskrifter. Centralbibliotekarien hade inspektionsskyl-
dighet och fungerade som statens förlängda arm. Vid tillsättandet av 
centralbibliotekarietjänster skulle de sökandes kompetens prövas av 
Skolöverstyrelsen. (Bestämmelsen upphävdes 1975). 

Fram till 1990-talet var länsbiblioteksverksamheten en integrerad del 
av värdkommunens huvudbibliotek – och med kommunalt huvudman-
naskap. Länsbiblioteken byggde upp egna bokbestånd, som ofta in-
tegrerades med värdbibliotekets. Därutöver förekom en omfattande 
”kvittning” av tjänster. Länsbibliotekarien var, med några undantag, till-
lika biblioteks/kulturchef i värdkommunen. 

Under lång tid var staten huvudfinansiär. Statsbidraget räknades upp 
med jämna mellanrum. Efterhand som landstingens bidrag ökade 
minskade statens andel. Vid slutet av 1960-talet täckte statsbidragen 
cirka 40 procent av kostnaderna. Om än med vissa variationer. När sam-
verkansmodellen infördes uppgick statens andel i genomsnitt till cirka 
30 procent. 
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Huvudmannaskapsfrågan
Under decennier var huvudmannaskapsfrågan föremål för övervägan-
den. I takt med att landstingens finansiering ökade ställdes också krav 
om större inflytande. Till exempel behandlades frågan vid dåvarande 
Landstingsförbundets kongress år 1976. Vid kongressen fastslogs att 
landstingens stöd till länsbiblioteken borde medföra större insyn och 
inflytande över verksamheten. Men kongressen enades om att det inte 
fanns anledning att bryta ut länsbiblioteksverksamheten ur den kom-
munala förvaltningen, utan rekommenderade att den fortsatt borde 
samlokaliseras med ett kommunalt bibliotek. Några år senare tog frå-
gan en annan vändning. 

Processen att inordna länsbiblioteken i landstingens kulturorganisa-
tion tog fart under 1980-talet. Efterhand överfördes huvudmannaska-
pet till landstingen och länsbiblioteksfunktionen inordnades i lands-
tingets kulturförvaltning. I många fall flyttades också personalstyrkan 
till landstingets förvaltningslokaler. Vid slutet av 1990-talet hade den 
övervägande delen länsbibliotek landstinget som huvudman. Ytterli-
gare steg i riktning mot ett ökat regionalt ansvarstagande togs genom 
kultursamverkansmodellen. Beslut om fördelning av de statliga verk-
samhetsbidragen överfördes nu till regionerna. Därmed upphörde de 
sista resterna av det tidigare direkta statliga inflytandet. Den regionala 
biblioteksverksamheten regleras nu i bibliotekslagen. Det hittills enda 
lagreglerade området inom den regionala kulturverksamheten. 
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Reglerade i lag 
Sedan 1997 har länsbiblioteksverksamheten reglerats i lag. (Dessförin-
nan i statsbidragsförordning.) Den nya bibliotekslag som trädde i kraft 
år 2014 innehåller bestämmelser (§3, §11) om att landstingen ansvarar  
för den regionala biblioteksverksamheten och att varje landsting ska 
bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samar- 
bete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek 
som är verksamma i länet. De regionala biblioteken och kommunerna 
ska tillsammans med den statliga myndigheten (Kungliga biblioteket) 
följa upp hur de biblioteksplaner som antagits utformats och hur de 
används (§18). 

Vad betyder det? 
Bibliotekslagen är en ramlag. Bestämmelserna i lagen är kortfattade.  
I förarbetena (Ds 2012:13, Prop. 2012/13:147 samt 2013/14:KrU2) redo- 
visas de överväganden och motiv som ligger till grund för biblioteks-
lagens bestämmelser om den regionala biblioteksverksamheten. 

Mer strategiska uppgifter
I förarbetena konstateras att den kompletterande medieförsörjningen 
har förändrats och att den regionala biblioteksverksamheten i stället 
fått alltmer strategiska uppgifter kring medieplanering, kompetensut-
veckling, verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning – något som 
också bedömdes öppna för ytterligare förnyelse och utveckling. Lands-
tingen ska därför bedriva regional biblioteksverksamhet med syftet att 
främja folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet 
inom regionens biblioteksverksamhet. 

Kvalitet
Enligt den nya bibliotekslagen ska folkbibliotekens utbud av medier 
och tjänster präglas av allsidighet och kvalitet. Förslag om kvalitetskrav 
på tjänster hade framförts av flera remissinstanser, som menade att 
lagen borde innehålla bestämmelser om bibliotekspersonalens kom-
petens. Med anledning av riksdagsmotioner blev frågan föremål för 
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behandling i kulturutskottet. Utskottet delade uppfattningen att det är 
viktigt att bibliotekspersonalen har adekvat kompetens, men avstyrkte 
motionerna med hänvisning till att den föreslagna lagen sammantaget 
uppställer krav på folkbiblioteken som knappast kan uppfyllas utan 
personal med relevant utbildning. Personal med adekvat kompetens 
finge därför anses vara en förutsättning för att upprätthålla lagens krav. 
Av förarbetena framgår inte att personal vid den regionala biblioteks-
verksamheten skulle vara undantagen.  

Uppföljning
I förarbetena påtalades behovet av uppföljning av lagens tillämpning. 
Det konstaterades att avsaknaden av en samlad uppföljning på natio-
nell nivå hade medfört att det saknades en gemensam syn på stan-
dard, kriterier för uppföljning och utarbetandet av biblioteksplaner. 
Det konstaterades också att ingen myndighet hade i uppdrag att ställa 
upp kvalitetskriterier och utvärdera biblioteksplanerna och att en myn-
dighet med nationell överblick och ansvar för samverkan därför borde 
göra det möjligt att uppnå en mer likvärdig biblioteksservice. Dessutom 
konstaterades att kommunernas biblioteksplaner såg olika ut och att 
ambitionsnivåerna skiftade. Bristen på uppföljning bedömdes vara 
en bidragande orsak till att många kommuner underlåtit att upprätta 
planer och att de utformats så olika. Kommunala och landstingskom-
munala bibliotekshuvudmän föreslogs därför få ett vidgat uppdrag att 
samverka med den nationella biblioteksmyndigheten med uppföljning 
av biblioteksplanerna. 

Så länge minimikraven uppfylls
Landstingen och kommunerna är i hög grad fria att själva utforma hur 
de vill organisera sin biblioteksverksamhet, så länge minimikraven i bib-
liotekslagen uppfylls/…./Förslaget innebär alltså inte statlig tillsyn över 
kommunal verksamhet/…/Den kommunala biblioteksservicen och den 
regionala biblioteksverksamheten får genom de föreslagna ändring-
arna större möjligheter att fortsätta att utvecklas. Bland annat innebär 
förslagen om begreppen biblioteksservice och regional biblioteksverk-
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samhet att lagen lämnar utrymme för olika alternativ för att organisera 
och bedriva verksamheten. (Ds 2012:13)

Utvecklingen under senare år tyder på att de ”större möjligheterna att 
fortsätta att utvecklas” inte till fullo tagits tillvara. Det har däremot utrym-
met för ”olika alternativ för att organisera och bedriva verksamheten”. 
Den regionala biblioteksverksamheten tenderar att uppvisa allt större 
olikheter. Genom att gränserna mellan olika verksamhetsområden bli-
vit otydligare, har det också blivit svårare att avgöra vilka resurser som 
avsätts och var gränsen går för att ”minimikraven i bibliotekslagen” ska 
anses vara uppfyllda. 

Genom kultursamverkansmodellen har vapnen vridits ur bidragsbe-
viljande myndighets hand. Kungliga biblioteket ska som central bib-
lioteksmyndighet ha nationell överblick, men inte något tillsynsansvar. 
Vem som avgör huruvida minimikraven uppfylls är en öppen fråga. 
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Del av den regionala kulturpolitiken  
Hösten 2009 beslutade riksdagen om en ny modell för fördelning av 
de statliga verksamhetsbidragen till regional kulturverksamhet. Regio-
nala kulturplaner skulle utgöra underlag för statens beslut om med- 
finansiering. Avsikten med kultursamverkansmodellen var att det regio-
nala inflytandet skulle öka, samtidigt som ansvars- och rollfördelningen 
skulle tydliggöras.

Under beredningen av ärendet fanns förslag om att de regionala biblio- 
teksbidragen skulle undantas från modellen och fördelas av Kungliga 
biblioteket (KB). Remissopinionen var emellertid stark för att de regio-
nala verksamhetsbidragen oavkortade skulle ingå i modellen. Från 
länsbibliotekshåll framhölls vikten av att vara en del av den regionala 
kulturpolitiken och att ingå i de regionala kulturplanerna. Resultatet 
blev att även bidragen till regional biblioteksverksamhet skulle ingå i 
kultursamverkansmodellen. Med sig i boet medförde länsbiblioteken 
bortemot 30 statliga miljoner.

Kultursamverkansmodellens effekter
Kort tid har gått sedan kultursamverkansmodellen sjösattes. Det är där-
för vanskligt att avgöra i vilken omfattning modellen påverkat förutsätt-
ningarna för den regionala biblioteksverksamheten. Blev det en styrka 
att ingå i en samlad regional kulturpolitik? Fick man större möjligheter 
att fortsätta att utvecklas?  Fick man del av landstingens ökande kultur-
satsningar? Och var i kulturorganisationen placerades den regionala 
biblioteksverksamheten?  

Enligt planerna
Med regional kulturplan avses en beskrivning av de prioriteringar som 
landstinget vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få 
statligt stöd, prioriteringarnas förhållande till de kulturpolitiska målen 
samt uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering 
av verksamheten. (Förordning 2010:2012)
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Kulturplanerna är överlag mycket omfattande dokument. De har arbe-
tats fram i dialog med kommuner och med övriga regionala intressen-
ter. Nulägesbeskrivningar upptar stor del av utrymmet. Generellt har 
planerna ofta påfallande instrumentella inslag: kultur som redskap för 
regional utveckling, för att sätta regionen på kartan, för marknadsföring 
av regionen och för att gynna besöksnäringarna. Terminologin visar 
stor följsamhet till av regeringen uttalade mål, så som de omformats 
i regleringsbrev till Kulturrådet. Sammantaget innehåller kulturplaner-
na ett koncentrat av trendbegrepp såsom: nyskapande, jämställdhet, 
mångfald, delaktighet, tillgänglighet och inte minst – konstområdes-
överskridande. 

Inledningsvis redovisas mål och strategier. I de inledande avsnitten kan 
också horisontella satsningar lyftas fram, det vill säga sådana som skär 
igenom flera – eller samtliga - verksamhetsområden. Föremål för horison-
tella satsningar är främst barn och unga – inte sällan med hänvisning till 
barnkonventionen. Andra exempel är kultur och hälsa samt mångfald 
och tillgänglighet. Om bibliotek lyfts fram i det inledande avsnittet är 
det oftast i anslutning till de horisontella satsningarna – företrädesvis 
barn- och ungdomssatsningar. I de strategiska/visionära avsnitten 
utpekas ett antal utvecklingsområden, eller områden för särskilda 
satsningar. Åtgärderna beskrivs företrädesvis i termer av att främja, att 
eftersträva eller att genom samarbeten uppnå önskat resultat. Prislap-
par saknas. Kulturplanerna ligger till grund för Kulturrådets fördelning 
av de regionala verksamhetsbidragen (ca.1,3 mdr kr). Hittills har inga 
väsentliga omfördelningar av verksamhetsbidraget gjorts.

Biblioteksverksamhet
Efter de inledande avsnitten följer vanligtvis konstområdesvisa beskriv-
ningar. Först ut är scenkonsten. Biblioteksavsnittet är sällan det mest 
omfattande och återfinns i allmänhet mot slutet av kulturplanen. Men 
det förekommer också att den regionala biblioteksplanen i sin helhet 
ingår i kulturplanen. Omfattningen av regionbibliotekens – och kom-
munbibliotekens - delaktighet i kulturplanearbetet varierar. Målgrupp 
för den regionala biblioteksverksamheten är de kommunala biblio-
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teken inom länet. I några fall ingår även skolbibliotek och sjukhusbib-
liotek i uppdraget. Vikten av samverkan med övriga regionala aktörer 
betonas.  

I koncentrat ska den regionala biblioteksverksamheten, enligt pla-
nerna, vara en sammanhållande aktör i ett regionalt nätverk, svara för 
samordning och utveckling samt verka för en jämlik tillgång till bib-
lioteksresurser inom länet. Den regionala biblioteksverksamheten ska 
kunna erbjuda innovativa tjänster och personal med bred kompetens, 
svara för kompetensutveckling, kvalificerad omvärldsbevakning och 
strategisk framtidsplanering.

Barn och unga har genomgående hög prioritet, då i synnerhet som mål-
grupp för läsfrämjande insatser. Ett annat prioriterat område är insatser 
för att öka den digitala delaktigheten. Återkommande inslag är också 
att regionbiblioteket ska verka för att utveckla biblioteken till mötes-
platser. Sammanfattningsvis ska den regionala biblioteksverksamheten 
på frivillighetens bas vara en sammanhållande, verksamhets- och kom-
petensutvecklande aktör i ett regionalt och nationellt biblioteksnätverk.
 
…och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 
Från 2015 har, i statsbidragsförordningen, området bibliotek utvidgats 
till att även omfatta läs- och litteraturfrämjande verksamhet. Det är en 
nygammal uppgift. Länsbiblioteken har under årtionden verkat för att 
föra ut kunskap om den lokala litteraturen, till exempel genom utgiv-
ning av skrifter, sammanställning av länsbibliografier mm. Länsbiblio-
teken har också svarat för att bygga upp specialsamlingar med litteratur 
om länet. Under senare tid har ny teknik utnyttjats för litteraturfrämjan-
de insatser. Ett sådant exempel är barnens polarbibblo.se, som drivs av 
Norrbottens länsbibliotek i samarbete med kommunbiblioteken i länet. 
Länsbiblioteken har också svarat för länsomfattande författarturnéer, lit-
teraturfestivaler eller andra litteraturevenemang.

Tillägget i statsbidragsförordningen har gett avtryck i kulturplanerna. 
Den läsfrämjande delen har också tidigare funnits med – då ofta med 
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en självklar koppling till bibliotek. Påfallande är att litteraturen nu fått 
större utrymme. Här är kopplingen till bibliotek dock mindre självklar. 
I kulturplanerna lyfts nu en rad åtgärder fram i syfte att stärka litteratu-
rens ställning. Det kan handla om att uppmuntra till skrivande, att skapa 
fristadszoner för författare och att lyfta fram författarskap med anknyt-
ning till länet. I det sistnämnda fallet finns inte sällan ett mer eller mindre 
uttalat motiv - nämligen att främja besöksnäringarna. I många planer 
uttrycks en ambition att skapa en arena för möten mellan olika aktörer 
inom litteraturområdet.  Till exempel genom ett litteraturcentrum, eller 
genom en särskild litteraturkonsulent. Med det utvidgade uppdraget 
följde inte någon uppräkning av det statliga verksamhetsbidraget.
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Den regionala kulturorganisationen 
De uppföljningar som gjorts pekar entydigt på att de regionala kultur-
anslagen ökat under senare år. Till exempel visar siffror från Kulturana-
lys att de regionala kulturutgifterna under perioden 2007-2013 ökade 
med 18 procent. Kulturrådets årliga uppföljningar pekar i samma rikt-
ning; att de regionala och kommunala kulturanslagen har ökat kraftigt 
sedan 2010, medan statens andel av finansieringen har minskat. Ökade 
satsningar kan ha föranlett administrativa och organisatoriska föränd-
ringar. Förändringar i förvaltningsorganisationen och i den politiska or-
ganisationen kan också ha aktualiserats i samband med bildandet av 
region eller regionförbund.

Mer administration?
Styrningen inom stat, landsting och kommuner har under de senaste 
decennierna präglats av olika ekonomiska metoder och modeller, som 
inspirerats av idéer som ibland sammanfattas med begreppet New 
Public Management. De åtgärder som var tänkta att effektivisera verk-
samheten har i många fall fått ett motsatt resultat: den administrativa 
bördan har ökat och de yrkesprofessionellas roll har försvagats. (Prop. 
2014/15:1. Utg.omr.2. s.66).

Det saknas uppföljningar av vilka förändringar som kan ha skett i den 
regionala kulturadministrationen sedan samverkansmodellen infördes. 
Inget tyder på att den minskat. Snarare tvärtom. De bedömningar som 
gjorts tyder på att modellen medför betydande administrativa insat-
ser. Under 2015 genomförde Kulturutskottet en uppföljning av sam-
verkansmodellen. Utredningsgruppen konstaterade att det saknades 
uppgifter om administrativa kostnader, men att det finns en oro för att 
modellen leder till att pengar går från kulturverksamhet till adminis-
tration. Flera aktörer menade att modellen lett till ökad byråkrati, att 
konsulenternas roll förändrats och att specialistkompetens ersatts av 
mer generella befattningar. Liknande bedömningars har gjorts av Kul-
turanalys, dock med förbehållet att det saknas studier som visar om 
kostnaderna för administration förändrats genom samverkansmodellen. 
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Det är därför, enligt Kulturanalys, svårt att se om pengar flyttats från 
kulturverksamhet till administration. 

Vad som kan vara effekter av kultursamverkansmodellen är således 
oklart. Däremot finns en samstämmighet att framtagandet av kulturpla-
ner är en tidskrävande (och cyklisk) process. Den involverar ett stort 
antal kultur- och kommunikationschefer, strateger och utvecklare – re-
gionalt såväl som lokalt. Modellen ställer också krav på en omfattande 
redovisning och uppföljning. För Kulturrådet har modellen inte inne-
burit mindre arbete, utan snarare mer. 

Organisation
Organisationsstrukturen är inte enhetlig, utan skiljer sig bland annat 
utifrån regionens storlek, antalet institutioner, eller verksamhetsmäs-
siga faktorer. Inte heller här finns någon studie över de senaste årens 
utveckling. Den regionala kulturverksamheten domineras av scenkon-
sten. Museiområdet är i allmänhet det näst största området. Dessa 
institutioner har ofta en fristående ställning som bolag, stiftelse eller 
annan form. De verksamhetsområden som inordnats i förvaltnings- 
organisationen är företrädesvis de små områdena – arkiv, bibliotek, 
film och hemslöjd. Inordnandet av dessa heterogena verksamheter i en 
sammanhållen kulturadministration har lösts på olika sätt. Ett genom-
gående drag är att man eftersträvat en integration genom att föra in 
dem under en gemensam rubrik. Budget- och personalansvar tenderar 
att flyttats uppåt i organisationen. Beslutsfattandet har blivit mer cen-
traliserat. 

Anslagsmässigt hör den regionala biblioteksverksamheten till de mins-
ta områdena, med cirka tre procent av de regionala kulturmedlen och 
cirka en procent av de statliga. Personalstyrkan uppgår i genomsnitt till 
en handfull personer. Stora variationer förekommer dock.  Den regio-
nala biblioteksverksamheten har ofta inordnats i den kulturfrämjande 
verksamheten, med placering under ”Kultur och bildning”, ”Kultur och 
utbildning,”, ”Kulturutveckling” eller liknande.
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Generellt har den regionala biblioteksverksamheten pressats nedåt i 
organisationen – ofta med flera beslutsnivåer över sig. I något fall med 
tre lager direktörer och en kulturchef som överbyggnad. Men det finns 
också exempel där regionbiblioteket finns högre upp i hierarkin och 
där verksamhetschefen har budget- och personalansvar, ingår i led-
ningsgruppen, eller på annat sätt är delaktig i beslutsprocessen. En 
allmän uppfattning är att den regionala biblioteksverksamheten fått en 
mer administrativ karaktär, blivit mer byråkratisk och att kärnverksam-
heten fått mindre utrymme. 
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Regionbibliotek - verksamhet och kostnader
Den mest omfattande kartläggningen av den regionala biblioteksverk-
samheten under senare tid har genomförts av KB och avser verksam-
hetsåret 2013. Redovisningen bygger på enkäter samt på uppgifter 
från Kulturdatabasen. Exakta uppgifter om antal anställda har dock inte 
kunnat hämtas från alla län eftersom den regionala biblioteksverksam-
heten inte alltid är renodlad från annan kulturell verksamhet. 

Av KB:s sammanställning framgår bland annat att den regionala biblio-
teksverksamheten har breda kontaktytor. Regionbiblioteken ingår ofta i 
länsöverskridande, tvärsektoriella eller nationella samarbeten. Dessut-
om deltar man i en rad EU-projekt. I regionbibliotekens regi genomförs 
ett stort antal utbildnings- och informationstillfällen. Eller totalt cirka 
tvåtusen organiserade möten under ett år. Många regionbibliotek sva-
rar för handfasta samordningsinsatser inom området medieförsörjning. 
Till exempel samordning av biblioteksdatasystem, transporter, inköp av 
e-resurser samt länsgemensamma webblösningar. Vanligt är också att 
regionbiblioteket samordnar information och marknadsföring av kom-
munbiblioteken i länet.

Stor del av verksamheten avser projektsamordning och uppföljning. 
Utvecklingsarbetet avser i stor utsträckning läsfrämjande insatser för 
barn och unga – i samarbete med kommunbiblioteken, skolan eller an-
dra aktörer. Men det kan också handla om litteraturfrämjande insatser, 
till exempel samordning av olika litterära evenemang. 

En del av utvecklingsprojekten resulterar i tjänster av nationellt intresse 
och som borde få permanent karaktär. Här finns ofta svårigheter att 
hitta en långsiktig finansiering. Kulturrådets utvecklingsbidrag är tids-
begränsade. Det kan också vara svårt att få till stånd en gemensam re-
gional finansiering. Resultatet blir inte sällan att tjänsten avvecklas efter 
att ha gått på kryckor några år. Sammanfattningsvis konstateras i KB:s 
rapport att förhållandevis få anställda åstadkommer en rik variation av 
aktiviteter som fungerar kvalitetshöjande för biblioteksverksamheten i 
kommunerna. 
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Kostnader
Landsting som fördelar statsbidrag enligt denna förordning ska årligen 
följa upp och redovisa till Statens kulturråd hur de statliga medlen har 
använts och vilka effekter som uppnåtts. (Förordning 2010:2012.)

Redovisningen ska innehålla en redogörelse för hur landstinget har för-
delat de statliga medlen mellan de sju områden som anges i kultursam-
verkansmodellen 8 § första stycket. (Riktlinjer för uppföljning. Kvantita-
tiv redovisning på områdesnivå.)

Regeringen har angett att det är viktigt att uppföljningen visar hur myck-
et av de statliga medlen som fördelats till respektive verksamhet men 
också hur andra nationellt kulturpolitiskt viktiga aspekter fått genomslag 
– exempelvis tillgänglighet i form av publik och geografisk spridning 
(www.regeringen.se).

De ökade regionala kulturanslagen har inte hamnat hos regionbiblio-
teken. De sammanställningar som gjorts av Kulturanalys och av Kultur-
rådet visar att de regionala anslagen till bibliotek minskat under senare  
år. Enligt Kulturanalys (2015) hade under perioden 2007-2013 de  
regionala anslagen för bibliotek, litteratur och läsande minskat från 137 
miljoner kr till 119 miljoner kr omräknat i 2013 års priser. De statsbidrag 
för regional biblioteksverksamhet som bakades in i kultursamverkans-
modellen har dock inte naggats i kanten av staten.

Kulturrådets årliga uppföljningar bekräftar de bedömningar som 
gjorts av Kulturanalys. Uppföljningen för år 2014 visar att de offentliga 
bidragen, i fasta priser, minskat med 5,3 procent mellan år 2010 och 
2014. Eller från 82,3 miljoner kr till 78 miljoner kr. (De statliga bidragen 
särredovisas inte i uppföljningen.) Tre regioner saknas i underlaget, då 
de redovisat biblioteksverksamheten under konst- och kulturfrämjande 
verksamhet.

Fram till år 1998 redovisades länsbiblioteken i den officiella statisti-
ken. Då uppgick kostnaden för de dåvarande 24 länsbiblioteken till 
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cirka 110 miljoner kr (1997 års penningvärde). Från och med år 1999 
utmönstrades den regionala biblioteksverksamheten ur den officiella 
statistiken. Utan att ersättas av något annat. 

Enligt regeringens anvisningar ska uppföljningar visa hur de statliga 
medlen fördelats till respektive verksamhet. Även i statsbidragsförord-
ningen ställs krav om att landstingen årligen ska redovisa hur statsbi-
drag inom kultursamverkansmodellen använts och vilka effekter som 
uppnåtts. Kulturanalys har konstaterat att det vore önskvärt att mer i de-
talj kunna följa orsakerna till förändringar i de olika delområdena inom 
kulturbudgeten, för att utifrån detta kunna analysera politikens effekter. 
För att kunna göra bedömningar om anslagens utveckling över tid be-
höver, anser myndigheten, nya studier göras av anslagens storlek i rela-
tion till utvecklingen av löner, hyror och övriga kostnader. Anvisningar 
till trots har det sedan kultursamverkansmodellen infördes blivit svårare 
att följa pengarna. 
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Sammanträde med regionbibliotek, KB och Kulturrådet. Foto: Cecilia Redemo.

Regionbibliotekskonferens i Söderköping. Foto: Elisabet Ahlqvist.
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Bemanning
Som nämnts ingick länsbiblioteken fram till 1998 i den officiella statisti-
ken. Där framgår bland annat att personalstyrkan vid slutet av 1990-talet 
totalt uppgick till cirka 150 årsverken. Eller i genomsnitt 7,5 årsverken/
länsbibliotek. I den kartläggning som genomfördes av KB uppskatta-
des personalstyrkan år 2013 till cirka 120 personer. Exakta uppgifter 
hade emellertid inte kunnat hämtas från alla län. 

Kulturrådets årliga uppföljningar tyder på att antalet årsarbetskrafter 
under senare år minskat. För år 2014 redovisades 91,8 årsverken. Året 
dessförinnan redovisades 103 årsverken. Minskningen avser framför 
allt personal med kärnkompetens, till exempel bibliotekarier, projekt-
ledare och konsulenter. Denna grupp minskade från 80,2 årsverken år 
2013 till 70 årsverken år 2014. Eller runt 13 procent. Även om redovis-
ningarna är ofullständiga indikerar de att den regionala biblioteksverk-
samheten befinner sig i ett utsatt läge. 

Kompetens
Att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet ställer höga 
kompetenskrav. Rimligen bör den instans som ska bistå de kommunala 
biblioteken ha minst lika stor ämneskompetens som föremålen för in-
satserna. Under senare årtionden har det skett en avsevärd kompetens-
höjning vid de kommunala biblioteken. Praktiskt taget samtliga kom-
munbibliotek har i dag fackutbildad personal. Detta ställer också krav 
på biblioteksutvecklarna. På den punkten ger kulturplanerna uttryck för 
högt ställda ambitioner. Till exempel ska den regionala biblioteksverk-
samheten erbjuda innovativa tjänster och personal med bred kompe-
tens, svara för kompetensutveckling, kvalificerad omvärldsbevakning 
och strategisk framtidsplanering. 

Den regionala biblioteksverksamheten är en kunskapsorganisation. 
Med kompetens som ”varumärke”. För att uppfylla de mål som uttrycks i 
kulturplaner och i bibliotekslag krävs gedigen ämneskompetens, kom-
plettrad med kunskap inom andra områden. Utvecklingen förefaller gå 
i motsatt riktning.
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Kompetensutveckling av kompetensutvecklarna
En kunskapsorganisation som ska ligga i framkanten och driva utveck-
lingen behöver fortlöpande utveckla sin kompetens. De som svarar 
för kompetensutveckling för kommunbiblioteken i länet måste också 
själva få tillgång till fortbildning. Hittills är det framför allt Föreningen 
Sveriges Länsbibliotekarier (SLB) som svarat för detta. Föreningens 
möten är ett forum för erfarenhetsutbyte, diskussion och inspiration. Till 
mötena inbjuds ofta externa medverkande, till exempel myndighets-
företrädare eller forskare. En annan kompetenshöjande insats är det 
systematiska kvalitetsarbete som drivs inom KB och där representanter 
för den regionala biblioteksverksamheten deltar. I övrigt är utbudet av 
kompetensutveckling för gruppen regionbiblioteksanställda magert.  
I den mån konstområdesgemensamma utbildningar förekommer regio- 
nalt, till exempel projektledning, ledarskapsfrågor eller utvärderings-
metodik, är de relevanta också för regionbibliotekspersonalen. 

Men en yrkesgrupp med en nyckelroll för strategisk biblioteksutveck-
ling behöver också en anpassad fortbildning. Då det handlar om en 
liten och avgränsad grupp vore en samordnad nationell insats det mest 
rationella. Fortbildning är ett arbetsgivaransvar. Det borde därför ligga 
i de regionala huvudmännens intresse att gemensamt medverka till att 
en systematisk och skräddarsydd fortbildning kommer till stånd. Till ex-
empel genom att ge SLB uppdrag och mandat att utforma förslag till 
ett fortbildningsprogram för regionbiblioteksanställda. Det förtjänar att 
påpekas att det också är ett arbetsgivaransvar att se till att målgrup-
pen ges möjlighet att delta i fortbildning och andra kompetenshöjande  
aktiviteter.

Rekrytering
Den regionala biblioteksverksamheten utgör en liten del av den re-
gionala kulturorganisationen, i genomsnitt med en handfull anställda 
- helt eller delvis avdelade för biblioteksrelaterade arbetsuppgifter.  De 
som nu verkar inom den regionala biblioteksverksamheten har ofta 
en mångsidig yrkeserfarenhet och/eller specialistkunskaper inom nå-
got område. Det har varit ett framgångsrecept. Kunskap och insikt i de 
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kommunala bibliotekens uppgifter och förutsättningar har gett den  
regionala biblioteksverksamheten legitimitet. 

Kompetensbehov skiftar från tid till annan. Det kan uppstå nya behov 
med anledning av omvärldsförändringar, till exempel teknikutveck-
ling, ökande flyktingströmmar eller annat. Bibliotekserfarenhet/-kunskap  
kan därför behöva kompletteras. Så har också ofta skett. Bemanningen  
av små och strategiskt betydelsefulla enheter kräver en särskilt  
omsorgsfull rekryteringsprocess. För att ge den regionala biblioteks-
verksamheten förutsättningar att på bästa möjliga sätt verka i enlighet 
med bibliotekslagens krav, bör det i varje region finnas en rekryterings-
plan för den regionala biblioteksverksamheten. Planen bör uppdateras 
fortlöpande. Att arbeta med regional biblioteksverksamhet har tidigare 
uppfattats som attraktivt. De som önskat arbeta med mer övergripande  
utvecklings- och metodfrågor har betraktat befattningarna som en  
karriärväg. Det har i allmänhet inte funnits några rekryteringssvårighe-
ter. Så är det inte längre. Flera regioner har vittnat om svårigheter att 
rekrytera kompetent personal. Något som borde mana till eftertanke, 
men framför allt föranleda en närmare analys av orsakerna. 

Konstområdesöverskridandets pris
Ett fenomen som sammanfaller med införandet av kultursamverkans-
modellen är att mer produktiv verksamhet fått ge plats åt mer visio-
nerande, strategiserande, planerande, administrerande och kommu-
nicerande insatser. Ofta med titelinflation som följd. Uppgradering 
av tjänstebenämningar är inget nytt fenomen. Det förekommer inom 
många områden att yrkesgruppers status (och lön) höjs genom nya 
tjänstebenämningar. Till exempel har laboratorieassistenter uppgra-
derats till biomedicinska analytiker och personalassistenter blivit HR-
specialister. Titelfrågan drivs ofta mycket aktivt från fackligt håll. 

Sedan kultursamverkansmodellen infördes har resan för regionbiblio-
teken gått i motsatt riktning. Länsbibliotekarier/regionbibliotekarier 
och bibliotekskonsulenter ersätts efterhand av funktionsansvariga,  
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områdesansvariga, utvecklare eller liknande. Ofta utan ”bibliotek” som 
förtydligande prefix eller suffix.

Titeln saknar inte betydelse för en yrkesgrupps status, legitimitet 
och identitet. Därom vittnar befattningsnomenklaturen högre upp i 
pyramiden. I den nya bibliotekslagen har benämningen ”länsbiblio-
tek” ersatts av ”regional biblioteksverksamhet”. Att länsbibliotekarie- 
och bibliotekskonsulenttitlarna avvecklas kan dock knappast förklaras 
av ändringen i lagen. Motivet kan snarare vara en strävan att skapa en 
enhetlig befattningsnomenklatur i en diversifierad kulturorganisation. 
Men det kan också vara ett led i en strävan att avidentifiera professioner 
i syfte att åstadkomma en mer konstområdesöverskridande verksam-
het.

Adekvata tjänstebenämningar fungerar som information och ger en 
tydlig signal om tjänsteinnehåll och ansvarsområde. Det underlättar 
kontakterna med omvärlden. Att en kulturorganisation expanderar är 
knappast ett hinder för tydliga tjänstebeteckningar. Det finns betydligt 
större organisationer, där tjänsteinnehållet anges med mycket hög de-
taljeringsgrad. Sjukvården är ett sådant exempel. I konstområdesöver-
skridandets namn pågår nu, inom den regionala kulturorganisationen, 
en avidentifiering av en profession. Från fackligt håll förefaller frågan 
inte att ha uppmärksammats. 

80 procent
Det finns en samstämmighet i bedömningen att kultursamverkansmo-
dellen ställer omfattande krav på redovisning och uppföljning. Enligt 
Kulturrådets riktlinjer för uppföljning ska regionerna bland annat lämna 
uppgift om könsfördelningen vid de verksamheter som ingår i model-
len. (Anställda vid den regionala kulturadministrationen undantagna.)
Kulturrådets årliga uppföljningar visar att andelen kvinnor inom den re-
gionala kulturverksamheten generellt är högre än andelen män. Störst 
är kvinnodominansen inom den regionala biblioteksverksamheten - 
med 80 procent kvinnor. Det speglar i stort sett yrkeskårens könssam-
mansättning. Ur ett jämställdhetsperspektiv är redovisningen därför i 
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det närmaste uddlös.  Mer upplysande vore att redovisa andelen kvin-
nor/män på ledande befattningar inom hela den regionala kulturorga-
nisationen; chefsbefattningar på högre nivå, på mellannivå och/eller 
med budget- och personalansvar. En könsuppdelad redovisning av 
lönenivåer skulle också ge information om jämställdhetsgraden. I sin 
nuvarande form är redovisningen inte omistlig. 

Länsbokbuss från centralbiblioteket i Borås. Bilden tillhör Biblioteksmuseet. Fotograf okänd.



38 Den osynliga handen

Regionbibliotekens stödtrupper 
Som en del av det allmänna biblioteksväsendet har regionbiblioteken 
ett mer eller mindre uttalat stöd från olika biblioteksaktörer. De mer spe-
cifika regionbiblioteksfrågorna drivs framför allt av föreningen Sveriges 
Länsbibliotekarier (SLB). SLB är en yrkesförening med syftet att utifrån 
ett regionalt perspektiv främja utvecklingen av landets biblioteksväsen. 
Medlemskapet är individuellt; länsbibliotekarie eller motsvarande kan 
bli medlem. SLB bildades år 1993. En bidragande orsak till bildandet 
var att fylla det tomrum som uppstod när Kulturrådets länsbiblioteks-
konferenser avvecklades.

SLB företräder den regionala verksamheten i olika sammanhang, bland 
annat som remissinstans. Föreningen samarbetar också direkt med 
olika centrala instanser, såsom Kungliga biblioteket, Statens kulturråd, 
Myndigheten för tillgängliga medier, Skolverket, Sveriges Kommuner 
och Landsting och Folkbildningsförbundet.  Ett aktuellt exempel är att 
SLB tillsammans med Kulturrådet identifierat gemensamma åtgärder 
för samverkan kring läsfrämjande insatser. 

Inom föreningen finns en rad arbetsgrupper för aktuella utvecklings-
frågor. Föreningen medverkar även i projektledning samt samordning 
av projektfinansiering, Det senare framför allt rörande projekt som 
bedöms få permanent status men där långsiktig finansiering saknas. 
Ett exempel är Bokcirklar.se. Som tidigare nämnts spelar SLB en avgö-
rande roll för fortbildning av regionbibliotekspersonalen. Föreningens 
möten är också ett forum för information och erfarenhetsutbyte. 

Efterhand har SLB blivit en etablerad aktör. Inom yrkesgruppen har för-
eningen ett starkt stöd. Från omvärlden är stödet inte fullt så massivt.  
En invändning är att föreningen saknar politisk förankring och mandat 
och därför bör avstå från att agera i vissa frågor. Invändningar förekom-
mer också mot att föreningen har direktkontakt med centrala aktörer 
– en avvikelse från den nu upptrampade tjänstevägen - där kontakten 
med centrala myndigheter sköts av regionala kulturchefer och region-
politiker.
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Som obunden professionell förening fyller SLB en funktion som sam-
manhållande kraft inom den regionala biblioteksverksamheten. Ett 
problem är den begränsade rekryteringsbasen. Något som kan vara en 
bidragande orsak till att vissa av föreningens insatser emellanåt ifråga-
sätts. Motsvarande föreningar inom andra kulturområden förefaller inte 
möta liknande invändningar. Ett exempel är Riksförbundet Sveriges 
Museer, som driver museigemensamma intressen. Dock med skillna-
den att de drygt 200 medlemmarna är institutionella.

Det kan finnas anledning för SLB att ompröva formerna för medlem-
skap. Möjligen finns det också anledning att överväga om man i högre 
grad bör koncentrera verksamheten och fokusera på mer strategiska 
insatser, till exempel att följa utvecklingen av den regionala biblioteks-
verksamheten, att formulera gemensamma utvecklingsområden och 
att pröva former för kvalitetsutveckling, till exempel genom kollegial 
granskning.

Stödtrupp! Bilden tillhör regionbiblioteket i Stockholm. Fotograf okänd.
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Informationsmaterial från länsbiblioteket i Norrbotten.
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Under radarn
Den regionala biblioteksverksamheten har hamnat under radarn. Kul-
turrådets årliga uppföljningar ger en översiktlig, men långt ifrån hel-
täckande bild. Uppföljningarna bygger på uppgifter som redovisats i 
Kulturdatabasen. Kulturdatabasen drivs i bolagsform av Region Skåne 
och samfinansieras av de regioner som ingår i kultursamverkansmodel-
len. Kulturdatabasen fungerar främst som ett webbverktyg för redovis-
ning och för bidragsansökningar. Uppgifterna i kulturdatabasen är inte 
allmänt tillgängliga. Organisationer kan i ”dialog” med sitt landsting/
region få möjlighet att använda verktyget.

I rapportserien ”Kulturfakta” presenterar Myndigheten för kulturanalys 
årliga sammanställningar av den regionala kulturverksamheten. Också 
här är redovisningen av den regionala biblioteksverksamheten knapp-
händig. Kulturanalys har sedan 2011 gjort årliga uppföljningar av mu-
seernas verksamhet. Liknande studier av den regionala biblioteksverk-
samheten saknas. KB satte år 2012/2013 regionbiblioteken under lupp. 
Syftet med kartläggningen var framför allt att beskriva verksamhetens 
inriktning och omfattning. Från regionalt håll möttes insatsen av vissa 
invändningar.  

Sedan 2011 har KB ansvar för den officiella biblioteksstatistiken. Statis-
tiken omfattar bibliotek som helt eller delvis finansieras med allmänna 
medel. Med ett undantag – nämligen den regionala biblioteksverksam-
heten. En anledning till detta kan vara att verksamheten inte vänder sig 
direkt till allmänheten. Till skillnad från uppgifterna i Kulturdatabasen är 
biblioteksstatistiken allmänt tillgänglig och kan nås via KB:s hemsida.

Formerna för uppföljning lämnar således en del övrigt att önska. Den 
lösning som ligger närmast till hands vore att inkludera regionbiblio-
teken i den officiella biblioteksstatistiken. Det kan vara förenat med vissa 
svårigheter, då regional biblioteksverksamhet har en annan inriktning 
än bibliotek i allmänhet, där utlåning och utnyttjande är viktiga verk-
samhetsmått. I den tidigare länsbiblioteksstatistiken redovisades antal 
lån, depositioner samt utlåning av andra materialkategorier, till exem-
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pel talböcker. Kostnader och personal särredovisades inte. Däremot 
kunde man indirekt utläsa uppgifter om kostnader och antal anställda.
Regionbibliotekens direkta utlåningsverksamhet har efterhand minskat. 
Fjärrlån och depositioner har efterhand ersatts av länsgemensamma 
biblioteksdatasystem och bibliotekskataloger, en samordningsinsats 
som ofta är mycket tidskrävande, men knepigare att mäta i kvantitativa 
termer – och att pressa in i en statistikblankett. Även om det är svårare 
att hitta verksamhetsmått för samarbete, verksamhetsutveckling och 
kvalitet, borde det inte vara ogörligt.  

I redovisningen till Kulturrådet ska intäkter och personalkostnader anges. 
Dessutom ska uppgift lämnas om mediekostnader, låneansökningar, 
antal kurser, konferenser, arbetsmöten och studiedagar. Omfattningen 
av verksamhet riktad till barn och unga samt graden av tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning ska också anges. I Kulturrådets 
årliga uppföljningar redovisas bland annat antal stödtillfällen och ut-
bildningsaktiviteter. Siffrorna tyder på att det finns vissa avgränsnings- 
och tolkningsproblem. Med viss uppdatering och komplettering skulle 
de uppgifter som redovisas till Kulturrådet kunna användas som under-
lag för en regional biblioteksstatistik. 

I KB:s uppdrag ingår att ha nationell överblick. Att inordna den regionala 
biblioteksverksamheten i den officiella statistiken borde vara fören-
ligt med uppdraget. Om frågan om en regionbiblioteksstatistik skulle  
bedömas vara alltför svårlöst, vore en annan lösning att KB regelbun-
det genomför separata kartläggningar av regionbibliotekens verksam-
het och kostnader. Även detta borde vara förenligt med uppdraget. En 
tredje möjlighet vore att Kulturanalys genomför regelbundna uppfölj-
ningar i likhet med vad som sker inom museiområdet.
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Strategisk medieplanering. Startsida för biblioteken i Östergötland samt Tranås.
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Foto: Annika LissenkoVandringsbibliotek Reg. bibl. i Stockholm.Foto Annika Lissenko
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Från vb:n till strategisk medieplanering
Bibliotek, föreningar och enskilda personer kan efter rekvisition erhålla 
vandringsbibliotek från centralbiblioteket. Ett vandringsbibliotek om-
fattar normalt 40-50 band. Ett stort antal centralbibliotek har tagit bok-
bussar (bokbåtar) i bruk i syfte att underlätta bokdistributionen samt ge 
de lokala biblioteken möjligheter att själva företaga urvalet av böcker.  
(Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek. 1960.)

Centralbiblioteken hade ursprungligen två mycket konkreta uppgifter. 
Den ena var att genom direkt och kostnadsfri utlåning supplera de 
kommunala biblioteken med böcker som behövdes i studiesyfte.  Detta 
uppdrag effektuerades framför allt genom distributionen av vandrings-
bibliotek (vb). Vid början av 1960-talet, då centralbiblioteksorganisa-
tionen var fullt utbyggd, förmedlades årligen drygt 500 000 volymer. 
Antalet individuella lån (fjärrlån) uppgick då till knappt 200 000. Efter 
hand som kommunbiblioteken utvecklades vände kurvorna. Behovet 
av vandringsbibliotek avtog, medan andelen individuella lån ökade. 
Vid slutet av 1990-talet förmedlades årligen närmare 400 000 fjärrlån. 
Då hade vandringsbiblioteken i det närmaste upphört. Depositioner 
kunde dock fortfarande förekomma för vissa materialkategorier, till ex-
empel talböcker och litteratur på vissa invandrarspråk.  

Den andra uppgiften var att svara för biblioteksteknisk vägledning. 
Uppgiften innebar framför allt att förmedla elementära kunskaper i klas-
sificering och katalogisering, bokurval, planering av bibliotekslokaler 
samt upprättande av inkomst- och utgiftsstat. Målgrupp för insatserna 
var den deltidsanställda bibliotekspersonalen (företrädesvis folkskol-
lärare) i de cirka 2 000 landsbygdskommunerna. Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening (SAB) svarade för ”kurslitteraturen”. Föreningen hade 
i början av 1920-talet påbörjat utgivningen av sin handboksserie, med 
publikationer om klassificering, katalogisering, bibliotekslokaler, bokur-
val och andra ämnen. (Ett exempel i raden är ”Bibliotek dess betydelse 
och skötsel. En handledning för mindre bibliotek”.) Skrifterna trycktes i 
stora upplagor och såldes för reducerat pris till statsunderstödda bib-
liotek - som motprestation för det statliga tryckningsbidraget. Staten 
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och biblioteksföreningen gjorde gemensam sak. Med centralbiblioteken  
som förlängd arm iscensattes ett landsomfattande kunskapslyft. 

Efterhand omdefinierades länsbibliotekens uppdrag. I 1960- och 70-ta-
lets stora kultur- och litteraturutredningar framhölls fortfarande den 
kompletterande medieförsörjningen som huvuduppgift. Men mot bak-
grund av de alltjämt besvärande standardskillnaderna mellan kommun-
biblioteken, framhölls alltmer länsbibliotekens utjämnande uppgift.

1980-talets folkbiblioteksutredning (FB 80) satte stora förhoppningar 
till länsbibliotekens utjämnande insatser. Uppdraget omformulerades 
och utvidgades till att omfatta rådgivning, information, fortbildning 
samt specialtjänster inom vissa områden. Folkbiblioteksutredningens  
förslag innebar i allt väsentligt en anpassning till verkligheten. Special- 
tjänster hade redan inrättats på många håll, företrädesvis för barn-
biblioteksverksamhet och för social biblioteksverksamhet. Nytt var att 
länsbiblioteken nu förväntades spela en avgörande roll för introduktio-
nen av ny teknik i biblioteksarbetet. (Med ny teknik avsågs i huvudsak 
sökning i databaser.) 

Nästa steg i samma riktning togs i förarbetena till en ny bibliotekslag.  
Där konstaterades att den kompletterande medieförsörjningen hade  
förändrats och att den regionala biblioteksverksamheten i stället fått  
alltmer strategiska uppgifter kring medieplanering, kompetensutveck- 
ling, verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning. Syftet med den 
regionala biblioteksverksamheten skulle nu vara att främja folkbiblio-
tekens samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet.

Uppdraget må ha omformulerats, men den grundläggande uppgiften 
är i en mening densamma.  Vad som skiljer är arbetsmetoderna, men 
också förutsättningarna. En avgörande skillnad är dock att uppdraget 
nu är mer öppet för tolkningar – och att den dagliga verksamheten bli-
vit svårare att beskriva i kvantitativa termer. 
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Samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet
Teknikutvecklingen har raserat den tidigare strikta fjärrlånekedjan. 
Lånevägarna är fria. Det är en frihet under ansvar. Den tekniska utveck-
lingen har också raserat de geografiska och administrativa gränserna. 
Allt fler kommunala bibliotek registrerar sina bestånd i den nationella 
bibliotekskatalogen Libris. Låneströmmarna går inte längre i en riktning 
– utan i många. Länsbibliotekens distribution av vandringsbibliotek och 
fjärrlån var enkelriktad. Strategisk medieplanering bygger på samver-
kan och ömsesidighet. Att samla kommunbiblioteken i länet kring sam-
utnyttjande av medieresurser är del av en nationell bibliotekspolitik, 
där regionbiblioteken har en nyckelroll.

Uppdraget att ge biblioteksteknisk vägledning har moderniserats och 
kan nu inordnas under begreppen ”verksamhetsutveckling” och ”kva-
litet”.” Det handlar inte längre om att sprida elementär bibliotekskun-
skap, utan framför allt om utveckling, metodfrågor samt strategiska, 
infrastrukturella och tekniska frågor. Kommunreformerna till trots är 
många kommunbibliotek fortfarande mycket små, med begränsade 
personalresurser. Tillgången till utbildningstillfällen på nära håll är ofta 
avgörande för att kommunbiblioteksanställda över huvud taget ska få 
tillgång till fortbildning och till kollegiala kontakter. 

Ett tidigt inslag i centralbibliotekens verksamhet var att regelbundet sam-
la länets kommunbiblioteksansvariga till möten för olika verksamhetsfrå-
gor. Det behovet har inte minskat – snarare tvärtom. Genom förändring-
ar i den kommunala nämnd- och förvaltningsorganisationen har många 
bibliotekschefer numera en underordnad ställning, som enhetschef/bib-
lioteksansvarig under kulturchef, kultur- och fritidschef eller annan kom-
bination. Vid de regionala dialogborden företräds kommunbiblioteken 
av kulturchef eller motsvarande. Verksamhetsansvariga för den mest 
besökta kommunala kulturinstitutionen sitter i allmänhet inte med vid 
bordet. Samordning och utveckling av länets biblioteksresurser förut-
sätter delaktighet. De som dagligen möter användarna och har kunskap 
och insikt om vad som bör utvecklas behöver en plattform för dialog. 
Här spelar regionbiblioteken en viktig roll.  
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Regional kulturpolitik – nationell  
bibliotekspolitik
Det regionala inflytandet över den regionala biblioteksverksamheten 
har ökat. Frågan är hur inflytandet har utnyttjats. Den kulturutredning 
(SOU 2009:19) som drog upp riktlinjerna för ett ökat regionalt infly-
tande drog också upp riktlinjerna för en nationell bibliotekspolitik. Kul-
turpropositionen (2009/10:3) fastslog senare behovet av en nationell 
samordning på biblioteksområdet, vilket ledde till att KB fick ett utvid-
gat uppdrag, som år 2014 upphöjdes till lag. I den nya bibliotekslagen 
infördes bestämmelser om att KB som central myndighet ska ha natio-
nell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteks-
väsendet samt att tillsammans med de regionala biblioteksverksam- 
heterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits 
har utformats och hur de används. 

Under 2015 fick KB i uppdrag att utforma en nationell biblioteksstra-
tegi. Uppdraget innebär att KB, utifrån bibliotekslagens bestämmelser, 
ska föreslå långsiktiga mål och strategier för att främja samverkan och 
kvalitetsutveckling i det allmänna biblioteksväsendet. I uppdraget in-
går också att belysa bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar samt 
bibliotekens roll för att främja litteraturen och för att främja det demo-
kratiska samtalet och den fria åsiktsbildningen. 

Under senare år har statsmakterna således fattat en rad beslut om åt-
gärder i riktning mot ett sammanhållet biblioteksväsen. Ett mycket kon-
kret exempel är KB:s uppdrag att utveckla Libris till ett nationellt biblio-
teksdatasystem. Det övergripande syftet med de statliga insatserna har 
varit att garantera en likvärdig tillgång till bibliotekstjänster. 

Sedan kultursamverkansmodellen infördes tenderar den regionala 
biblioteksverksamheten att bli mindre likvärdig. Ett ledmotiv i regio-
naliseringen var att ge större utrymme för regionala skillnader och 
variationer. Något som fått stort genomslag vad gäller den regio-
nala biblioteksverksamheten. Det fanns förvisso olikheter även innan 
samverkansmodellen infördes. Dessa olikheter tenderar att öka.



49

En annan effekt är att biblioteksperspektivet tenderar att bli otydligare. 
Den regionala biblioteksverksamhetens kulturförmedlande uppgifter 
har fått stark slagsida. Detta framgår tydligt i kulturplanerna. Biblioteks-
lagens ändamålsparagraf, att biblioteken ska verka för det demokra-
tiska samhällets utveckling genom att bedriva kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning, har fått en mindre framträdande plats. 

Det är uppenbart att kombinationen nationell bibliotekspolitik och re-
gional kulturpolitik orsakar skavsår. Det är också uppenbart att om ett 
ökat regionalt inflytande ska kombineras med en nationell biblioteks-
politik måste formerna för uppföljning skärpas. Det finns också anled-
ning att tydliggöra att regional biblioteksverksamhet är en byggsten i 
en nationell bibliotekspolitik - inte enbart en statsbidragsinbringande 
verksamhet. 
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Inte optimal
Under 2013 lät Svensk biblioteksförening genomföra en undersökning 
av kultursamverkansmodellen utifrån ett biblioteksperspektiv. Under-
lag för bedömningen var bland annat kulturplaner från de fem regioner 
som bildade förtrupp inför genomförandet av modellen. 

Det konstaterades då bland annat att biblioteksföreträdarna inte haft 
någon självklar roll vid utformningen av kulturplanerna, att den orga-
nisatoriska placeringen spelade roll för bibliotekschefers/ansvarigas 
möjlighet att medverka och att regionerna prioriterat samverkan med 
regionala och lokala politiker och med kommunala kulturchefer. Orga-
nisatorisk placering påverkade även den regionala biblioteksföreträda-
rens möjlighet till medverkan. Det fanns också regionala företrädare 
som inte såg bibliotek som en självklar del av samverkansmodellen. I 
samtliga kulturplaner framhölls biblioteksverksamheten utifrån ett as-
pektpolitiskt perspektiv, till exempel folkhälsa, tillgänglighet samt barn 
och unga. Det noterades att enskilda verksamhetsområden kraftigt 
tonats ned eller helt försvunnit. En positiv effekt som framhölls var att 
biblioteken synliggjorts i olika utvecklingssammanhang. Men det kon-
staterades också att biblioteksperspektivet försvagats och att det fanns 
risk för att biblioteksfrågorna glömdes bort.

Inget tyder på att utvecklingen efter 2013 tagit en annan riktning. Det 
finns förvisso röster som framhåller positiva effekter av samverkansmo-
dellen. Till exempel att samarbetet mellan olika regionala aktörer har 
underlättats. Men det har också framkommit att samverkan gått ut över 
kärnuppgifterna och att förutsättningarna för att verka i enlighet med 
bibliotekslagens krav har försvårats. Till exempel ska, enligt lagen, den 
centrala biblioteksmyndigheten tillsammans med regionbiblioteken 
och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har 
utformats och hur de används. Det kan då tyckas självklart att de som 
har detta uppdrag också bör vara delaktiga i utformningen av biblio-
teksavsnitten i de regionala kulturplanerna. Så är inte alltid fallet.
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Kort tid har gått sedan samtliga län (utom Stockholm) inlemmades i 
modellen. Det kan vara för tidigt att dra tvärsäkra slutsatser. Utveck-
lingen hittills tyder emellertid på att modellen, för regionbibliotekens 
vidkommande, inte varit optimal. Att inlemma regionbiblioteken i kul-
tursamverkansmodellen, utan tydliga krav på huvudmännen, var möj-
ligen feltänkt. Eller åtminstone dålig timing. Att vrida klockan tillbaka 
vore knappast politiskt möjligt. Däremot borde det inte vara omöjligt 
att utnyttja den potential av korrektionsmedel som står till buds: anvis-
ningar, riktlinjer, rekommendationer och uppföljning. Det finns också 
anledning att närmare belysa problematiken kring att regionbiblio- 
teken inordnas i en kulturorganisation med övervägande kulturprodu-
cerande – och mer glansfulla verksamhetsområden.
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Foto: Bo Mattsson Foto: Annika Lissenko

Foto: Annika Lissenko
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Sist och slutligen
Med bibliotekslagen som rättesnöre  
Den regionala biblioteksverksamheten behöver stagas upp och bli mer 
likvärdig (obs. inte likriktad). Resurser måste stå i rimlig proportion till 
uppgifterna. Riktlinjer för resurser och bemanning bör fastställas med 
bibliotekslagen som rättesnöre. Regionala skillnader som bör vägas in 
är framför allt geografi, demografi och kommunstruktur. Att bedriva re-
gional biblioteksverksamhet i ett län med 49 kommuner kräver större 
bemanning än i grannlänet, med sex relativt välutvecklade biblioteks-
kommuner. I de nordligaste länen bör avståndsfaktorn vägas in. 

Stöd från huvudmännen
Att skapa förutsättningar för en likvärdig regionbiblioteksverksamhet 
kräver ett aktivt stöd från huvudmännen i kombination med en insikt 
om att regionbibliotekens uppgifter är av en annan karaktär än den kul-
turproducerande verksamheten. 

Biblioteksperspektivet behöver synliggöras
Biblioteksperspektivet behöver synliggöras och biblioteken bör bere-
das plats vid dialogbordet.  Den regionala biblioteksverksamheten bör 
också få en tydligare placering i kulturorganisationen. 

En regional komponent i en nationell infrastruktur
En väl fungerande regional biblioteksverksamhet är en komponent i 
den nationella infrastrukturen. KB:s uppdrag att utforma en nationell 
biblioteksstrategi innebär bland annat att utifrån bibliotekslagens be-
stämmelser formulera långsiktiga mål och strategier för att främja sam-
verkan och kvalitetsutveckling. Ett tillfälle som inte bör försummas för 
att definiera den regionala biblioteksverksamhetens roll i ett regionalt 
– och nationellt bibliotekssamarbete.
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Vässa kompetensen 
En kunskapsorganisation, som ska ligga i framkanten, behöver ständigt 
förnya sin kompetens. Frågan om kvalificerad och systematisk kompe-
tensutveckling för de regionbiblioteksanställda behöver därför lösas.
 
Ta större plats i debatten 
Den regionala biblioteksverksamheten verkar utan att synas. För slutan-
vändaren är de administrativa gränserna av ringa intresse. Däremot be-
höver regionbiblioteken bli bättre på att beskriva sin verksamhet för den 
lokala, regionala och nationella politiken. Regionbiblioteksansvariga, 
regionbibliotekschefer, länsbibliotekarier, bibliotekskonsulenter, om-
rådesansvariga, funktionsansvariga och utvecklare behöver ta större 
plats i debatten. 
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