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Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning  
 

Inledning 
Vilka samarbeten kring medier finns mellan kommunerna och inom regionerna på 

folkbiblioteken? Och vilka är förutsättningarna för skolbibliotekens medieförsörjning? 

Med dessa frågor som utgångspunkt tar vi oss an området medieförsörjning i syfte att 

presentera en överblick över det nationella läget. För folkbibliotekens del ligger 

kartläggningens fokus på interkommunala samarbeten kring medier inklusive 

samarbeten inom regionen. De typer av samarbeten det rör sig om är t.ex. samverkan 

kring katalog, webb, medieplaner, fjärrlån, transporter och cirkulation. För 

skolbibliotekens del är syftet att översiktligt kartlägga skolbiblioteks- och 

mediecentraler samt skolbibliotekssamordnare.  

Noder för den kompletterande medieförsörjningen är Internationella biblioteket och 

Sveriges depåbibliotek och lånecentral, som också ingår i denna översikt.1  

Syfte 

Syftet med kartläggningen är att sammanställa en kvalitativ översikt av 

medieförsörjningen 2018. Den utgör ett komplement till den officiella 

biblioteksstatistiken. Kartläggningen görs inom ramen för Kungliga bibliotekets 

uppdrag att ha nationell överblick och främja samverkan och utveckling inom 

biblioteksväsendet. Översikten gör inte anspråk på att vara heltäckande men kan 

förhoppningsvis leda till fördjupade studier.  

Kartläggningens genomförande 

I kartläggningen av folkbibliotekens mediesamarbeten har vi utgått ifrån 

telefonintervjuer med samtliga 20 ansvariga aktörer för den regionala 

biblioteksverksamheten i Sverige. I några fall har undersökningen kompletterats med 

intervjuer kring några specifika mediesamarbeten som hanteras utanför den regionala 

biblioteksverksamheten. Vi har även genomfört intervjuer med tre enskilda kommuner 

som inte ingår i katalogsamarbete med andra kommuner. 

I kartläggningen av skolbibliotekens medieförsörjning har vi dels tagit avstamp i ovan 

nämnda intervjuer med de regionala biblioteksverksamheterna, dels samtal och 

mailförfrågningar med andra relevanta aktörer såsom t.ex. skolbibliotekarier, 

skolbibliotekssamordnare och skolbibliotekscentraler. Även studiebesök på t.ex. 

                                                 
1 Dessa noder är KB:s partnerbibliotek. Sedan 2013 har KB utsett partnerbibliotek inom det nationella 

utvecklings- och samverkansuppdraget (5 § i förordningen 2013:1050). Partnerbibliotekens uppdrag 

kopplas till KB:s uppdrag att främja utveckling och samverkan inom biblioteksområdet. 

(http://www.kb.se/bibliotek/Partners/) 
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Medioteket i Stockholm och ett webbmöte med skolbibliotekscentralen i Göteborg ingår 

i vårt material.  

Vi har även kompletterat med underlag från studiebesök hos och intervjuer med de 

nationella lånecentralerna. Dessa genomfördes i samband med revidering och 

uppdatering av överenskommelserna mellan lånecentralerna och KB. Studien baseras 

även på faktainsamling från relevanta webbplatser som kommunala bibliotek, 

mediecentraler, regionala biblioteksverksamheter samt statistiskt underlag från Sveriges 

officiella biblioteksstatistik. Dessutom ingår även regionernas verksamhetsberättelser 

(från 2017), bibliotekens aktuella medieplaner och liknande relevanta dokument (som 

en del respondenter valde att skicka in) samt undersökningen Regional 

biblioteksverksamhet 2012-20132. 

Avgränsningar 

Som vi har beskrivit ovan utgår denna kartläggning från ett regionalt perspektiv när det 

gäller hur samarbeten ser ut mellan kommuner. Utöver de få enskilda folkbibliotek som 

ingår i undersökningen omfattar kartläggningen inte samtliga kommuners 

medieförsörjning på folk- och skolbibliotek. När det gäller skolbiblioteksverksamheten 

har utgångspunkten varit två skolbibliotekscentralers kontaktnätverk och därmed kan 

vissa uppgifter om skolbibliotekscentraler och skolbibliotekssamordnare ha missats. 

Undersökningen fokuserar heller inte på interregionala samarbeten annat än i den grad 

det verkar vara relevant för medieförsörjningen, såsom när det gäller till exempel 

transporter. Stora enskilda kommuner i landet, såsom Malmö, Göteborg och Stockholm 

som alla har katalogsamarbeten (gemensamt bibliotekssystem) inom den egna 

kommunen tas heller inte närmare upp här.  

Vi har undersökt bibliotekens systemlösningar för katalog, webb och e-medier ur ett 

antal aspekter, men däremot har vi inte belyst användningen av appar och tjänster såsom 

Biblio, Bibblix, Legimus, Världens bibliotek eller andra liknande tjänster. 

Sjukhusbibliotek och universitetsbibliotek kan också delta i mediesamarbeten med 

folkbibliotek i viss mån, men dessa har vi valt att inte gå närmare in på då fokus har 

varit just folk- och skolbibliotek.3 

Kartläggningen ger en bild av medieförsörjningen som den ser ut till och med 2018. 

Förändringar i verksamheterna som gäller från och med 2019, finns inte med i 

kartläggningen. 

 

                                                 
2 Kungliga biblioteket, Regional biblioteksverksamhet 2012-2013, 2013, 

http://www.kb.se/Dokument/Rapport_Regional_biblioteksverksamhet.pdf (Hämtad 2018-11-09). 

3 Exempel på sådana samarbeten är Bibliotek Värmland, V8 i Västerbotten, och Götabiblioteken i 

Östergötland. 

http://www.kb.se/Dokument/Rapport_Regional_biblioteksverksamhet.pdf
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Sammanfattning folkbibliotek 

Det finns i nuläget 18 interkommunala mediesamarbeten kring gemensam katalog i 

regionerna. Dessa omfattar totalt 128 av landets 290 kommuner (44 %). Några 

kommuner och katalogsamarbeten har tillkommit sedan 2013, där Bibliotek Västra 

Skaraborg är det senaste exemplet. Det finns indikationer på att en handfull nya 

samarbeten kan vara på gång.  

Katalogsamarbetena varierar i storlek och omfattar allt från två kommuner till 16 som 

mest. Samarbetena håller sig inom en region, med undantag för Götabiblioteken i 

Östergötland som innefattar en kommun från region Jönköping. De regioner som idag 

har en gemensam katalog för samtliga kommuner är: Norrbotten, Östergötland, 

Gävleborg, Gotland4 och Värmland. Kommunerna driver samarbetena självständigt men 

det finns också regional biblioteksverksamhet som i hög grad är inblandad i samarbeten, 

som i Östergötland och Norrbotten.  

Ungefär två tredjedelar av alla katalogsamarbeten har en egen integration av e-böcker, 

medan resterande använder en Elib-portal.  

Det finns elva samarbeten kring en gemensam webbplats (d.v.s. utan gemensam 

katalog) mellan ett antal kommuner eller för en region. Det kan skilja sig i omfattning 

från webbplatser som riktar sig mot slutanvändare och erbjuder alla biblioteksfunktioner 

men inte har gemensamt lånekort eller cirkulation, till rena samsökningswebbplatser 

som framför allt riktar sig till bibliotekarier för att underlätta fjärrlån. 

Det finns några exempel på interregionala samarbeten vad gäller transporter såsom 

Örebro/Västmanland och Kalmar/Blekinge Kronoberg. Övriga fall av samarbete över 

regioner handlar i regel inte om medieförsörjning, som i Norrbotten och Västerbotten 

med flera. Ett gemensamt bibliotekssystem, katalog och gemensam teknisk infrastruktur 

är en nyckel till utveckling av mediesamarbete samt beständighet i det. Gemensam 

medieplanering, transporter och liknande följer naturligt på ett gemensamt bestånd, men 

förekommer även i regioner utan gemensamt bibliotekssystem. 

För enskilda kommuner som inte ingår i något katalogsamarbete med andra kommuner 

är det inte givet att man har behov av ett sådant. De lokala förutsättningarna spelar 

förstås roll. Man ser fördelar med ett gemensamt grundbestånd och att slippa 

hanteringen av fjärrlån inom den egna regionen/länet, samtidigt som man som kommun 

kanske har satsat på att vara självförsörjande. Det kan finnas en vilja att hjälpas åt 

mellan kommuner samtidigt som ett katalogsamarbete också kan upplevas leda till 

orättvist utnyttjande, varför en gemensam medieplan kan vara en viktig förutsättning. 

I de fall det finns en gemensam katalog förekommer inte fjärrlån mellan de 

samarbetande kommunerna. Lån mellan biblioteken i samarbetet räknas då som lokala 

                                                 
4 Gotland är en region bestående av endast en kommun. Det har inte alltid varit möjligt att särskilja 

Gotland som region och kommun i vår kartläggning. Vi har i huvudsak försökt att betrakta företeelser ur 

ett regionalt perspektiv även om det i praktiken i många fall är kommunen som hanterar området. 
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lån och endast böcker som beställs från bibliotek utanför de ingående kommunerna 

kategoriseras som fjärrlån. Flera regioner med katalogsamarbeten menar att antalet 

fjärrlån över regiongränsen har minskat. Det bestånd som blir resultatet av en 

sammanslagen katalog gör att biblioteken inom samarbetet blir mer självförsörjande och 

behovet av att söka litteratur från andra bibliotek minskar.  

När det gäller samarbete kring förvärv av fysiska medier så bidrar den regionala 

biblioteksverksamheten med stöd vid upphandling samt ordnar med arenor för 

diskussion kring förvärv alternativt kommunövergripande arbetsgrupper för 

medieinköp. Det förekommer även i vissa fall att de bidrar med ekonomiskt stöd, oftast 

då för kompletterande förvärv av mångspråkslitteratur, eller genom att de har ett avtal 

med någon/några kommuner i regionen om inköp av vissa typer av litteratur. Den 

kompletterande medieförsörjningen är dock på väg att fasas ut. 

Det är vanligt att det finns en central transportlösning som omfattar alla folkbibliotek i 

en region oavsett om det finns gemensam katalog eller inte. I många fall rör det sig om 

en etablerad samordning av transporter som existerat under längre tid. Det kan vara den 

regionala biblioteksverksamheten som står för transporterna genom upphandling och 

finansiering, eller finansiering i samverkan med andra regionala aktörer. I flera fall 

används en för regionen central logistiklösning som exempelvis en transportbil som kör 

mellan vårdcentralerna. 

I den mån det finns samarbete kring katalogisering så hänger det ofta samman med att 

alla bibliotek i regionen har gått med i Libris, och att man vill säkerställa en hög och 

konsekvent kvalitet på sin Libriskatalogisering. Det finns dock exempel på enskilda 

kommuner som också är anslutna till Libris. Idag finns fyra regioner/län där alla 

ingående kommuner är med i Libris-samarbetet: Gävleborg, Norrbotten, Värmland, 

Östergötland. Samtliga har gemensam katalogisering finansierade av de ingående 

kommunerna tillsammans. 

I dagsläget finns 129 Libris-anslutna folkbibliotek. Under 2019 väntas ytterligare 153 

kommuner ansluta sig. Flertalet via BTJ som registrerande resurs, men ett tjugotal på 

egen hand. Efter det kommer det i praktiken vara åtta kommuner som inte är med i 

Libris-samarbetet. Av de totalt 18 katalogsamarbetena så är elva idag anslutna till 

Libris. Under 2019 kommer de övriga sju också bli det via BTJ:s lösning. 

Många regionala biblioteksverksamheter fungerar som initiativtagare och igångsättare. 

De startar projekt, handhar bidragsansökningar, driver på folkbibliotekens anslutning till 

Libris med mera. De har ofta även rollen som avtalspart vid upphandling, en 

verksamhet som tycks trappas ned och istället läggas ut på ett kommunbibliotek i 

regionen. I övrigt samordnar/sammankallar de till arbetsgrupper och nätverk exempelvis 

inom områdena stöd till prioriterade grupper och barn och unga. De gör också 

verksamhetsöversyner i syfte att undersöka hur verksamheten kan utvecklas, exempelvis 

med katalog- och medieförsörjningssamarbeten. 
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Framtida utmaningar som regional biblioteksverksamhet ser framöver omfattar framför 

allt områdena e-medier, mångspråk och minoritetsspråk. 

Läs mer i avsnittet Folkbibliotek som börjar på sidan 11. 

Sammanfattning skolbibliotek 

Enligt vår kartläggning finns skolbibliotekscentraler i 40 kommuner spridda över i stort 

sett alla län/regioner. Skolbibliotekscentralerna har minskat i antal sedan 1999 då de 

uppskattades till ett 60-tal. 

Uppdragen varierar från kommun till kommun. En sorts miniminivå är de som erbjuder 

klassuppsättningar till kommunernas skolor. Det finns även de som utöver 

klassuppsättningar erbjuder digitala medier, fortbildning, rådgivning och som driver 

skolbiblioteksutvecklingsfrågor. Sex centraler erbjuder också mångspråkslitteratur men 

det är inte vanligt att e-medier ingår i serviceutbudet. En del skolbibliotekscentraler 

riktar sig även direkt mot skolor. 

I de flesta län finns en eller ibland flera mediecentraler (som inte ska förväxlas med 

skolbibliotekscentraler vars målgrupp huvudsakligen är skolbiblioteksverksamhet) 

varav vissa har ett uppdrag för skolor i en särskild kommun, medan andra kan ha 

uppdrag att ge service till skolor i hela länet. Det kan finnas en samordning av sådan 

verksamhet på regional nivå men utförandet ligger vanligen hos kommunalförbund. 

Mediecentralerna riktar sig mot lärare och pedagoger på skolor och tillhandahåller film 

och andra digitala medier eller läromedel. Det finns även mediecentraler som har ett 

uppdrag mot skolbibliotek specifikt och förser dem med e-böcker, artiklar, 

klassuppsättningar, mångspråksmedier, talbokstillstånd och kompetensutveckling i 

exempelvis digitala verktyg och medie- och informationskunnighet (MIK). En 

mediecentral kan alltså utgöra såväl en samlad pedagogisk resurs som en 

medieleverantör och rikta sig antingen direkt mot skolans pedagoger eller till 

skolbiblioteket.  

Internationella biblioteket och Sveriges depåbibliotek och lånecentral är också resurser 

för spetskompetens och kompletterande medieförsörjning till skolbiblioteken. Då det 

gäller mångspråksmedier ska skolbiblioteket dock om möjligt gå genom sitt lokala 

folkbibliotek för tjänster från Internationella biblioteket.  

En funktion som är relativt ny och som blir allt vanligare är skolbibliotekssamordnare. 

Vår kartläggning visar att det finns skolbibliotekssamordnare i 59 kommuner, spridda 

över i stort sett alla län/regioner. Samordnaren kan tänkas ha en viktig roll för en ökad 

likvärdighet vad gäller elevernas tillgång till skolbiblioteksverksamhet i kommunerna. 

De kan också utgöra en viktig kontaktlänk mellan skolbiblioteken i kommunen och de 

regionala och statliga insatserna för skolbibliotek. Funktionen ökar också möjligheterna 

att samordna medieförsörjningen till de kommunala skolbiblioteken.  

Utmaningar som skolbibliotekssamordnare och skolbibliotekarier ser framöver är främst 

för låga och ojämlika medieanslag samt ojämlik tillgång till skolbiblioteksservice i stort. 
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Graden av bemanning i skolbiblioteken upplevs också den som ojämlik, vissa 

skolbibliotek saknar bemanning helt, andra har personal utan bibliotekariekompetens 

och ytterligare andra har utbildad personal. Man upplever att det finns för få 

mediecentraler/skolbibliotekscentraler och menar att det är något som alla skolbibliotek 

borde ha tillgång till. Tillgången till vissa typer av medier är bristfällig, i synnerhet när 

det gäller kvalitativa e- och mångspråksmedier.  

Även strukturen och styrningen har brister i och med att man på många håll verkar 

under skilda kommunala förvaltningar. Skolbiblioteken är ofta inte integrerade i övrig 

skolverksamhet, något som medför bristande förståelse mellan verksamheterna. Några 

av respondenterna anser att en brist är för lite samverkan mellan folk- och skolbibliotek, 

men vi har i vårt material även stött på uppfattningen att skolbibliotek bör avskiljas från 

folkbiblioteken för att kunna utvecklas utifrån sina egna behov. Ett par av 

respondenterna uttrycker uppfattningen att skolledningen kan undkomma ansvar för 

skolbiblioteket genom att hänvisa till folkbibliotekets resurser. 

En av grunderna till många av de utmaningar och brister som framkommer i 

kartläggningen är att det saknas en tydlighet kring vad ett skolbibliotek ska vara och 

göra. De åtgärder som enligt undersökningens respondenter skulle kunna förbättra 

skolbibliotekens möjligheter till jämlik medieförsörjning är bland annat tydliga 

nationella krav eller riktlinjer för skolbibliotek, samt en centralt angiven minimibudget 

per elev. Idag avgörs skolbibliotekets bemanning, mediabudget och verksamhet till stor 

del av den enskilda rektorns prioriteringar. Skolbiblioteken och deras medieförsörjning 

bör samordnas bättre på kommunal eller regional nivå. Detta genom exempelvis centralt 

stöd för och upphandling av mångspråks- och e-medier samt genom att alla 

skolbibliotek har tillgång till en medie- eller skolbibliotekscentral. Det bör finnas krav 

på fackutbildad skolbibliotekspersonal och personalen inom både skola och 

skolbibliotek behöver få bättre kunskap om varandras verksamhet.  

Det finns exempel på enskilda regioner och kommuner som stöttar skolbiblioteken 

centralt med exempelvis försörjning av mångspråks- och e-medier. Men avsaknaden av 

tydliga nationella krav ger stor ojämlikhet mellan skolbibliotekens förutsättningar. 

Skolbibliotekens verksamhetsnivå blir ofta beroende av enskilda personer på skolan och 

i kommunen. Detta ger en för eleverna starkt ojämlik tillgång till skolbibliotek och 

kvalificerade skolbibliotekstjänster. 

Läs mer i avsnittet Skolbibliotek som börjar på sidan 47. 
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Inledning folkbibliotek 

I detta avsnitt beskriver vi samarbeten kring medier av infrastrukturell karaktär, med 

visst fokus på digitala lösningar. Här belyses samarbeten som finns inom hela regioner 

eller mellan ett antal kommuner och som riktar sig mot användare med mål att ge dem 

en samlad tillgång till medier. Det vill säga samarbeten som på något sätt möjliggör för 

användare att ta del av medier från andra kommuner än den egna. Dessa samarbeten är 

oftast baserade på ett bibliotekssystem och/eller en gemensam webbplats.  

Det kan även röra sig om samarbeten som rör medier på annat vis, som t.ex. 

transportsamarbete för att underlätta cirkulation av medier. Dessutom förekommer stöd 

från regional biblioteksverksamhet i form av samarbete, nätverk och 

kompetensutveckling med koppling till medieförsörjning. Här listas de typer av 

samarbeten så som vi har identifierat dem utifrån det insamlade materialet: 

● Katalogsamarbete, d.v.s. gemensam katalog och/eller bibliotekssystem 

● Gemensam webbplats eller sökfunktioner 

● Transporter och fjärrlån 

● Samarbete kring fysiska medier eller licenser för e-medier 

● Katalogiseringssamarbeten  

 

Genomförande 

Undersökningen är kvalitativ och materialet kring folkbiblioteken baseras främst på 

telefonintervjuer med de regionala biblioteksverksamheterna inklusive tre kommuner 

som inte ingår i något katalogsamarbete. 

I kartläggningen av folkbibliotekens mediesamarbeten har vi utgått ifrån 

telefonintervjuer med samtliga 20 ansvariga aktörer för den regionala 

biblioteksverksamheten i Sverige.5 Vi har tagit avstamp i den regionala 

biblioteksverksamheten delvis för att få veta mer om hur de arbetar mot folkbiblioteken 

i medieförsörjningsrelaterade frågor, men också för att få en bild av hur de olika 

samarbetena mellan kommuner, d.v.s. interkommunala samarbeten, fungerar. Vi har 

intresserat oss för hur samarbeten fungerar inom respektive region oavsett i vilken grad 

den regionala biblioteksverksamheten är inblandad i verksamheten.6 

                                                 
5 Det är inte alltid det rör sig om ett region- eller länsbibliotek som har ansvar för regional 

biblioteksverksamhet, det kan vara en annan organisation som har fått uppgiften. Biblioteksutveckling 

Blekinge Kronoberg verkar för biblioteken i både Blekinge och Kronoberg.  

6 De regionala biblioteksverksamheterna är på ett generellt plan inte involverade i folkbibliotekens 

medieförsörjning. I princip alla stödjer dock transporter av medier och gemensamma transportlösningar är 

vanliga, ibland genom finansiering och upphandling, ofta genom att regionens centrala transportlösning 

används (t.ex. blodbilar eller liknande).  
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I några fall har undersökningen kompletterats med intervjuer med några specifika 

mediesamarbeten som hanteras utanför den regionala biblioteksverksamheten.7  

Vi har även genomfört intervjuer med tre kommuner som inte ingår i katalogsamarbete 

med andra kommuner, samt där det heller inte förekommer sådana samarbeten i den 

regionen.8 Dessa har vi valt rent stickprovsmässigt utifrån följande kriterier: Vi har valt 

mellanstora kommuner, utifrån invånarantal sett, baserat på Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL) kommungruppsindelning9 som ett stöd i detta urval. Två av 

kommunerna klassas som landsbygdskommuner och den tredje som mindre stad/tätort 

enligt SKL:s definitioner. Ytterligare en parameter som grund för urval är att det inte 

skulle förekomma någon högre grad av pendling till andra kommuner, d.v.s. att 

låntagare i första hand kunde tänkas nyttja den egna kommunens bibliotek.  

                                                 
7 Vi har intervjuat Bibliotek Skåne Sydost, Familjen Helsingborg och BibliNord. Att samarbeten sköts 

utanför den regionala biblioteksverksamheten är vanligt, men av tids- och prioriteringsmässiga skäl ingår 

inte fler av dessa i intervjumaterialet för undersökningen. 

8 Tre mindre kommuner från olika regioner ingår: Gislaved, Vimmerby och Katrineholm. Gemensamt för 

dessa kommuner är att de har kataloger och cirkulation för den egna kommunen enbart och inte ingår i 

något kommunövergripande katalogsamarbete. Däremot finns andra typer av samverkan. Vimmerby och 

Katrineholm är belägna i regioner (Kalmar och Sörmland) där regional biblioteksverksamhet bekostar 

transporter inom länen. I Katrineholm omfattas kommunerna även av en gemensam strategi för 

mediesamverkan som gäller samtliga kommuner i regionen. I Gislaveds region (Jönköping) finns ett 

samsökningsstöd för fjärrlån. Samtliga kommuner har ett huvudbibliotek och några filialer. 

9 Mindre stad/tätort beskrivs som kommun “med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den 

största tätorten”, medan landsbygdskommun beskrivs som kommun “med mindre än 15 000 invånare i 

den största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent).”, enligt 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.ht

ml (Hämtad 2018-12-20). 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
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Katalogsamarbeten mellan kommuner 

Det finns ett antal olika mediesamarbeten i landet där man utifrån ett 

användarperspektiv delar katalog.10 Dessa s.k. katalogsamarbeten innebär i samtliga fall 

som vi kunnat se att man även har gemensamt lånekort och gemensam cirkulation där 

man kan hämta och lämna böcker på valfritt bibliotek inom samarbetet. 

Det finns 18 katalogsamarbeten av denna typ och de omfattar totalt 128 av landets 290 

kommuner (44 %). I invånarantal motsvarar det 27 % av Sveriges befolkning (se 

diagram 1). Sju av dessa samarbeten omfattar fem eller färre kommuner, för resterande 

sträcker sig antalet kommuner upp till 16 som mest. Samtliga samarbeten listas i tabell 

1 nedan och visualiseras på karta 1 och 2. 

Den geografiska omfattningen av samarbetena rör sig om allt ifrån kataloger som är 

gemensamma för alla kommuner i en hel region till kataloger som delas av några få 

kommuner. Exempel på kataloger som omfattar alla kommuner i en hel region är 

Biblioteken i Norrbotten och HelGe i Gävleborg.11 Ovansiljans bibliotek och 

Bergslagsbibblan i Örebro län är exempel på mindre omfattande katalogsamarbeten. 

Götabiblioteken är det största samarbetet sett till invånarantal, och av de enskilda 

kommunerna är endast Stockholm och Göteborg större. Ser man till invånarantal 

hamnar fem katalogsamarbeten bland de fyra största kommunerna (se diagram 2). 

Gemensamt för de nämnda katalogsamarbetena är att de också har en gemensam 

webbplats för användarna där de kan söka, låna och reservera böcker och i många fall 

ingår även e-medier. 

Webbgränssnittets utformning och innehåll kan variera. Vissa samarbeten såsom 

Biblioteken i Norrbotten och Bibliotek Värmland har en skräddarsydd webb med 

biblioteksinformation och allt som rör biblioteksverksamheten. Det finns också exempel 

som t.ex. Ovansiljans bibliotek i Dalarna och Biblioteken i Burlöv & Lomma, som i 

princip bara har ett mer avskalat webbgränssnitt mot katalogen (en OPAC) och länkar 

till andra webbsajter för övrig biblioteksinformation. 

Ett par av de enskilda kommunerna som ingår i vår studie ser att de katalogsamarbeten 

som diskuteras i deras respektive regioner kan vara värdefulla för att få till ett 

gemensamt grundbestånd. Man ser även en vinst i att då slippa hanteringen av fjärrlån 

inom egna länet, samt att behovet av fjärrlån utanför länet kan minska. Det finns dock 

funderingar kring utmaningar i samband med gemensam katalog, exempelvis nämns 

risken att vissa kommuner upplever att de utnyttjas av andra vad gäller inköpta medier. 

                                                 
10 Ett katalogsamarbete som vi inte tar upp av detta skäl är Södertörnsbiblioteken i Stockholms län. De 

delar tekniskt sett katalog mellan ett antal kommuner, men för låntagarna är det fortfarande helt uppdelat 

och de använder separata webbplatser. 

11 Götabiblioteken i Östergötland är det enda samarbete som utöver hela den egna regionen även 

innefattar en kommun från en annan region (Tranås i Jönköping). 
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Samtidigt finns en vilja att hjälpas åt mellan kommuner och då kan en gemensam 

medieplan vara en förutsättning för att undvika verklig eller upplevd snedfördelning 

inom samarbetet. 

 

Tabell 1. Förteckning över katalogsamarbeten.
12

 

Namn Region Kommentar 

Almedalsbiblioteket Gotland 1 kommun (Hela regionen) 

Bergslagsbibblan Örebro 2 kommuner 

Bibliotek Dalsland Västra Götaland 5 kommuner 

Bibliotek i Väst Västra Götaland 7 kommuner 

Bibliotek Mellansjö Västra Götaland 8 kommuner 

Bibliotek Skåne Sydost Skåne 5 kommuner 

Bibliotek Värmland Värmland 16 kommuner (Hela regionen) 

Bibliotek Västra Skaraborg Västra Götaland 6 kommuner  

Biblioteken i Burlöv & Lomma Skåne 2 kommuner 

Biblioteken i Norrbotten Norrbotten 14 kommuner (Hela regionen) 

Biblioteken i Ranrike Västra Götaland 4 kommuner 

Familjen Helsingborg Skåne 11 kommuner 

Götabiblioteken Östergötland 14 kommuner (Hela regionen samt Tranås) 

HelGe-biblioteken Gävleborg 10 kommuner (Hela regionen) 

Minabibliotek Västerbotten 6 kommuner 

Ovansiljans bibliotek Dalarna 3 kommuner 

SNOKA-bibliotek Skåne 6 kommuner 

V8-biblioteken Västerbotten 8 kommuner 

   

TOTALT 
10 regioner (11 med 

Tranås/Jönköping) 
128 kommuner 

  

                                                 
12 Se bilagan Webblänkar till samarbeten för länkar till de olika webbplatserna. 
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Diagram 1. Katalogsamarbeten i relation till antal innevånare, hela Sverige. Varje färglagd 

tårtbit motsvarar ett samarbete. 

 

 

 

Diagram 2. Antal tusen invånare i de största katalogsamarbetena och i de största 

enskilda kommunerna.
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Karta 1. Norra Sverige – kommuner med katalogsamarbeten. 
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Karta 2. Södra Sverige – kommuner med katalogsamarbeten. 
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Flytande bestånd inom katalogsamarbetena 

Flytande bestånd innebär att böcker eller andra typer av medier som lånats från ett 

bibliotek blir kvar på det bibliotek där det lämnas tillbaka. Medier saknar i detta system 

en “hemvist” i ett specifikt bibliotek. De flesta katalogsamarbeten som vi har undersökt 

har gemensam cirkulation, men lånade medierna återvänder till det bibliotek där de är 

permanent beståndsregistrerade. I några fall förekommer dock flytande bestånd för vissa 

kategorier av medier. 

Exempel på samarbeten med flytande bestånd är Gotland och Bibliotek Värmland som 

tillämpar det för mångspråkiga medier. Gotland har även flytande bestånd för 

ljudböcker, storstil, deckare, lättläst för vuxna och ”ny i Sverige”-litteratur. Även 

Östergötland är på gång att prova flytande bestånd för mångspråkiga medier.  

I enskilda kommuner utanför samarbetena, såsom Göteborg och Stockholms stad, 

förekommer flytande bestånd, men i fallet Stockholm uppger de dock att de har minskat 

graden av detta.  

Det är dock inte särskilt vanligt att samarbetena tillämpar flytande bestånd. I några fall 

har det provats men sedan avslutats då det inte gav några upplevda vinster.13 HelGe-

samarbetet har numera flytande bestånd endast för ljudböcker och deckare. Tidigare var 

även mångspråksbeståndet flytande. Detta upphörde man med eftersom materialet 

upplevdes svårhanterligt och kompetensen att förmedla det till låntagarna saknades. 

Bibliotek Skåne Sydost har också upphört med sitt tidigare försök med flytande bestånd 

för mångspråk. Försöket föll inte väl ut, bland annat krockade det med de stora behov 

som uppstod i samband med flyktingströmmarna 2015. Även Minabibliotek i 

Västerbotten har provat tidigare men avslutat försöken. 

Framtida katalogsamarbeten  

I samband med intervjuerna med regional biblioteksverksamhet framkom att flera nya 

katalogsamarbeten antingen utreds eller befinner sig i planeringsstadiet. Under höstens 

arbete med kartläggningen har även ett nytt samarbete driftsatts, Bibliotek Västra 

Skaraborg för de sex V6-kommunerna i Västra Götaland.  

Andra samarbeten som eventuellt är på gång är: 

 Blekinge Kronoberg: Katalogsamarbete i tidig uppstartsfas som rör Blekinges 

kommuner. 

 Dalarna: En förstudie har gjorts 2017 som föreslår att biblioteken i Dalarna 

inom fem år har ett gemensamt biblioteksdatasystem och låntagarregister 

implementerat, samt har gått över till Libris.14 Länets samtliga 15 kommuner 

omfattas av det kommande samarbetet.  

                                                 
13 Orsakerna till att man slutat med eller inte provat flytande bestånd gick intervjuundersökningen inte 

djupare in på. 

14 Länsbibliotek Dalarna, Förstudie bibliotekssamverkan i Dalarna, 2017, 

http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2014/07/Slutrapport.pdf (Hämtad 2018-12-28) 

http://lansbibliotekdalarna.se/wp-content/uploads/2014/07/Slutrapport.pdf
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 Kalmar: En förstudie ska undersöka juridiska och ekonomiska frågeställningar 

kring ett gemensamt bibliotekssystem. En gemensam strategi för att gå vidare 

med samarbetet kommer också att tas fram. 

 Sörmland: I Sörmlands strategi för mediesamverkan har man som mål för 

kommande år att analysera och utreda möjligheterna för gemensamt 

mediebestånd och gemensam katalog i relation till Libris och andra nationella 

biblioteksresurser.15 

 Västmanland: Ett samarbete kring gemensam webb och gemensamt 

bibliotekssystem (öppen källkodsystemet Koha) för hela regionen planeras till 

2019. Både webb och Koha-leverantör måste upphandlas och man är i 

startfasen av detta just nu. Samarbetet omnämns i Västmanlands regionala 

kulturplan.16 

 Örebro: En av kommunerna har (för samtliga kommuners räkning) sökt och 

fått bidrag inom Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek för en förstudie kring 

en gemensam webb- och kataloglösning för folkbiblioteken i länet. 

 

Samarbeten med samsökning eller gemensam webbplats 

I vissa fall där man inte har gemensam katalog så förekommer ändå att man har en 

gemensam webbplats mellan ett antal kommuner eller för en region. Det kan 

exempelvis röra sig om webbplatser som riktar sig mot slutanvändare och erbjuder alla 

biblioteksfunktioner men inte har gemensamt lånekort eller cirkulation. Men det kan 

även handla om webbplatser för samsökning som framför allt riktar sig till bibliotekarier 

för att underlätta fjärrlån inom samarbetet. De elva samarbeten vi har lokaliserat som 

har gemensam webbplats eller samsökningsfunktion men saknar gemensam katalog 

listas i tabell 2 och visualiseras på karta 3 nedan. 

Två exempel som riktar sig mot slutanvändare är BibliNord i Uppsala och Bibliotek 

Västra Mälardalen i Västmanland. De är exempel på webbplatser som till sin 

utformning och upplevelse ligger nära de som har gemensam katalog men där det inte 

finns gemensamt lånekort eller cirkulation, vilket medför att lån mellan de ingående 

kommunerna hanteras som fjärrlån.  

I region Blekinge Kronoberg finns Sydostbibliotekens webbplats där man kan söka 

medier. Sökningen sker mot samtliga kommuners kataloger och man kan sedan välja 

från vilket av biblioteken man vill låna. Låntagaren får härmed ett förhållandevis 

transparent sätt att beställa böcker över hela de två regionerna. Just i fallet med 

                                                 
15 Landstinget Sörmland, Strategi 2016-2019 Mediesamverkan i Sörmland, 2017. 

16 Region Västmanland, Regional Kulturplan för Västmanland 2019-2022, 2018, 

https://regionvastmanland.se/globalassets/regionvastmanland.se/kultur/regional-kulturplan-for-

vastmanland-2019-2022.pdf (Hämtad 2018-12-18). 

https://regionvastmanland.se/globalassets/regionvastmanland.se/kultur/regional-kulturplan-for-vastmanland-2019-2022.pdf
https://regionvastmanland.se/globalassets/regionvastmanland.se/kultur/regional-kulturplan-for-vastmanland-2019-2022.pdf
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Blekinge Kronoberg är även transportsamarbetet utökat med Kalmar, som har ett 

liknande arrangemang, men här får man som låntagare söka i Kalmars portal. 

Exempel på enklare separata samsökningssidor är UT-Sök för Örebro/Västmanland 

samt Samsök Jönköping. Flera regionala biblioteksverksamheter har 

samsökswebbplatser som även söker mot vissa bibliotek utanför 

regionen/transportsamarbetet och i andra bibliotekstyper. Exempel här är Dalsök och 

Stockholms Läns katalogsök m.fl. Behovet av samsökslösningar förefaller ha minskat 

framför allt i och med att fler bibliotek har börjat använda Libris fjärrlån.  

 

Tabell 2. Förteckning över gemensamma webbplatser och samsökslösningar.
17

 

Namn  Region Kommentar 

Biblinord Uppsala 4 kommuner 

Bibliotek i Stockholms län Stockholm 26 kommuner (Hela regionen) + andra kataloger 

Bibliotek Västra Mälardalen Västmanland 3 kommuner 

Dalsök Dalarna 15 kommuner (Hela regionen) + andra kataloger 

Krösasök Jönköping 5 kommuner 

Mittsök Västernorrland 7 kommuner (Hela regionen) + universitetskatalog 

Regionbiblioteket Kalmar län Kalmar 12 kommuner (Hela regionen) 

Samsök Halland Halland 6 kommuner (Hela regionen) + andra kataloger 

Samsök Jönköping Jönköping 12 kommuner (Hela regionen utom Tranås) 

Sydostbiblioteken Blekinge + Kronoberg 13 kommuner (Hela regionerna) 

UT-Sök Örebro + Västmanland 22 kommuner (Hela regionerna) + andra kataloger 

   

TOTALT 12 regioner 117 kommuner (vissa är med i flera) 

 

  

                                                 
17 Se bilagan Webblänkar till samarbeten för länkar till de olika webbplatserna. 
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Karta 3. Kommuner med samsökning och gemensamma webbplatser.
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Samarbete kring fysiska medier 

Kommunövergripande arbetsgrupper för medieinköp är ett sätt att samarbeta kring 

förvärv som förekommer inom regionerna. Ett av de specifika katalogsamarbeten vi 

talat med, Bibliotek Skåne Sydost, berättar att de har ett sådant samarbete och att det 

kopplar till en gemensam medieplan. I medieplanen finns en ansvarsfördelning enligt 

vilken varje kommun har sitt fördelade område att bevaka. Kommunerna har kvar sitt 

självbestämmande och sin egen budget, men genom ansvarsfördelningen kan 

biblioteken föreslå varandra inköp av titlar som det finns behov av inom samarbetet. 

Samarbete kring förvärv av fysiska medier är främst en verksamhet som bedrivs av och 

inom kommunerna men det förekommer att de regionala biblioteksverksamheterna 

bidrar med stöd i olika former. Det kan röra sig om stöd vid upphandling och om att 

erbjuda arenor för diskussion kring förvärv och efterfrågade titlar biblioteken emellan.  

Det förekommer även i vissa fall att regionala biblioteksverksamheter bidrar med 

ekonomiskt stöd. Ofta rör det sig om kompletterande förvärv av mångspråkslitteratur 

eller att man har avtal med någon/några kommuner i regionen om inköp av vissa typer 

av litteratur. Dessa former av stöd är något som i många fall trappats ned, även om 

några väljer att fortsätta med det. 

Som ett exempel gör den regionala biblioteksverksamheten i Jämtland punktinsatser för 

medieförsörjningen. Det kan handla om bokcirkelkassar, bilderböcker för barn, 

pedagogiskt material för förskolor, klassuppsättningar och ett planerat basutbud av 

serier hos kommunens bibliotek. 

I Norrbotten har den regionala biblioteksverksamheten en överenskommelse med 

kommunbiblioteken i regionen om att kommunerna ansvarar för att det finns ett 

basutbud av litteratur på minoritetsspråken. Man har också initierat en diskussion om ett 

för biblioteken gemensamt förhållningssätt och bemötande vid inköpsförslag. Fokus är 

främst frågan om kontroversiell litteratur och en guide för biblioteken i hur man går 

tillväga vid inköpsförslag har tagits fram. 

Gemensam medieplan 

Begreppen medieplan och mediepolicy tycks användas lite omväxlande. En mediepolicy 

kan vara ett principdokument som stöttar personalen i det dagliga arbetet och i deras 

förhållningssätt till förvärv av olika typer av medier. Men en mediepolicy kan också 

förmedla ett förhållningssätt för förvärv till de olika ingående kommunerna i ett 

samarbete.  

En medieplan styr en mer långsiktig planering vad gäller inköp och kan kopplas till ett 

budget- och fördelningsperspektiv, men kan också innehålla aspekter liknande en 

mediepolicy. Ibland talar man istället om dokument med riktlinjer för inköp eller 

medieavtal. 

I de fall det finns ett katalogsamarbete är det vanligt att det även finns en medieplan 

eller någon form av mediepolicy. Detta gäller till exempel delregionala 
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katalogsamarbeten såsom Biblioteken i Ranrike (Västra Götaland) som har en 

medieplan och ovan nämnda Bibliotek Skåne Sydost, som utöver den gemensamma 

planen även har individuella kommunala medieplaner. Det gäller även 

katalogsamarbeten som täcker hela regioner, såsom exempelvis HelGe (Gävleborg). 

När ett katalogsamarbete saknas verkar det mindre förekommande med regionala 

medieplaner. Exempel finns dock, som för Blekinge Kronoberg som har en medieplan 

för att reglera sitt fjärrlånesamarbete. Länsbiblioteket i Västernorrland håller i en 

medieöverenskommelse, inte en medieplan, mellan kommunerna i länet som ett stöd för 

fjärrlånesamarbete inom länet. Ett annat exempel på hur en medieplan kan hanteras är 

den regionala biblioteksverksamheten i Jämtland som hänvisar till sin regionala 

biblioteksplan som ett stöd för bibliotekens medieplanering.  

Den regionala biblioteksverksamheten i Västmanland uppger att man diskuterar att ta 

fram en medieplan, och i Östergötland är den under arbete. I Kalmar har man påbörjat 

en översyn av den regionala biblioteksverksamheten och eventuellt utmynnar översynen 

i en gemensam medieplan, beroende på vilka behov hos biblioteken som framkommer.  

Alla tre enskilda kommuner som ingår i vårt urval har någon form av mediepolicy eller 

medieplan som ger grundförutsättningar för förvärven och hur gallring ska ske.  

Gemensam strategi för gallring 

En gemensam strategi för gallring eller gallringsplan kan inkluderas i medieplaner när 

sådana finns i en region eller ett katalogsamarbete. Detta är något som nämns i 

intervjuerna och som vi också har kunnat se när vi tittat i de planer vi har haft tillgång 

till. Som exempel finns den gemensamma medieplanen i region Gävleborg som 

innehåller förhållningssätt vid gallring. Samma sak ser vi i medieplanen för 

katalogsamarbetet Biblioteken i Ranrike.  

Den regionala biblioteksverksamheten på Gotland har en separat manual för 

bibliotekens gallringsarbete. I Västmanland där en mediegrupp arbetar fram en 

gemensam medieförsörjningsstrategi kommer gallring att ingå i medieplanen, och även 

de regionala biblioteksverksamheterna i Jämtland och Östergötland har börjat att titta på 

frågan. 

De regionala biblioteksverksamheterna i Norrbotten och Halland försöker bland 

kommunbiblioteken att sprida och upprätthålla kunskapen om Sveriges depåbibliotek 

och lånecentral och att gallrat material kan skickas dit. Regional biblioteksverksamhet i 

Halland har också ordnat fortbildningsdagar i gallringsmetoder i samarbete med 

depåbiblioteket. 

Fjärrlånesamarbete 

I de fall det finns en gemensam interkommunal katalog förekommer inte fjärrlån inom 

samarbetet/regionen. Lån mellan biblioteken i samarbetet räknas då som lokala lån och 

endast böcker som beställs från bibliotek utanför de ingående kommunerna 

kategoriseras som fjärrlån.  
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I flera av de samarbeten där det finns en gemensam katalog upplever man dock att även 

antalet fjärrlån utanför samarbetet har minskat. Det bestånd som blir resultatet av en 

sammanslagen katalog gör att biblioteken inom samarbetet blir mer självförsörjande och 

behovet av att söka litteratur från bibliotek utanför samarbetet minskar. 

Ett exempel är den regionala biblioteksverksamheten i Östergötland som eftersträvar så 

hög självförsörjningsgrad som möjligt för regionen och har försökt att samordna 

bibliotekens principer kring exempelvis förseningsavgifter för att underlätta 

medieutbytet inom det egna katalogsamarbetet. Man har även en överenskommelse om 

att ett fjärrlån (som alltså kommer från ett bibliotek utanför regionen) kan återlämnas på 

vilket som helst av biblioteken inom samarbetet. 

I den regionala biblioteksverksamheten i Värmland har fjärrlåneetik diskuterats som en 

konsekvens av att man upplever att bibliotek utanför regionen har blivit alltmer 

restriktiva till att fjärrlåna sitt material. Diskussionerna fördes av kommunerna 

tillsammans med den regionala biblioteksverksamheten och man lyfte fram att man i 

första hand ska låna medier inom regionen. Man ser en tendens till att fler bibliotek i 

Sverige nekar fjärrlån. 

I Norrbotten uppfattar respondenten att antalet fjärrlån har minskat stort inom 

samarbetet. Man försöker anpassa förvärv till vad som redan finns inom samarbetet, 

vissa titlar behöver bara finnas på ett bibliotek eftersom biblioteken har gemensam 

katalog och lånar fritt av varandra. På detta sätt kan beståndet breddas, graden av 

regional självförsörjning öka och behovet av fjärrlån utanför samarbetet minska. På 

liknande sätt har de regionala biblioteksverksamheterna i Västmanland och Örebro en 

överenskommelse om att samarbeta kring fjärrlån och att inom vissa ramar låna av 

varandra. Detta har lett till att de är näst intill självförsörjande och utan större behov att 

låna in material utifrån.  

I vissa av samarbetena har ett större kommunbibliotek tagit över ansvaret för fjärrlån 

och kompletterande medieförsörjning efter att den regionala biblioteksverksamhetens 

uppdrag förändrades. I Jämtland Härjedalen hade den regionala biblioteksverksamheten 

tidigare ett avtal med Östersunds kommunbibliotek som ansvarade för kompletterande 

medieförsörjning, ett avtal som idag omfattar enbart mångspråkslitteratur. På liknande 

sätt ansvarar Uppsala stadsbibliotek för kompletterande medieförsörjning av 

mångspråkslitteratur inom det regionala samarbetet.  

I och med fritt tillgängliga digitala bibliotekskataloger och samsökningsfunktioner kan 

varje enskilt folkbibliotek i hög grad sköta sina fjärrlån själv. Idag är det endast mer 

komplicerade fjärrlånebeställningar, som försörjning av mångspråksmaterial eller 

internationella lån, som många folkbibliotek inte har möjlighet att effektuera själva. För 

bland annat dessa ärenden är Internationella biblioteket och Sveriges depåbibliotek och 

lånecentral viktiga resurser. 

Några samarbeten har en samsökningsfunktion i form av en enklare webbplats, som 

omfattar alla kommunbibliotek, och i vissa regioner inkluderar det även andra 
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bibliotekstyper.18 Samsökningsfunktionen är främst avsedd som ett internt stöd i 

fjärrlånearbetet, och inte som en tjänst till användarna. Detta innebär inte att tjänsten är 

dold för användarna, men den är heller inte marknadsförd mot dem. 

Oavsett om det finns gemensam katalog eller möjlighet till samsökning så uppger 

majoriteten av de regionala biblioteksverksamheterna att det finns en överenskommelse 

om att låna fritt till varandra inom regionen. I flera fall finns det även gemensamma 

riktlinjer eller rekommendationer för fjärrlån. Flera nämner också ambitionen att vara så 

självförsörjande som möjligt. Att låna från ett bibliotek i en annan region tycks komma i 

andra hand, även om ingen formell fjärrlånekedja existerar idag. De enskilda 

kommunerna som ingår i kartläggningen har olika erfarenheter. En försöker vara så 

självförsörjande som möjligt. En bedömer att de oftare lånar från bibliotek utanför 

regionen, för att det har visat sig vara smidigare. En annan ser fjärrlån som en viktig 

kompletterande resurs och menar att de lånar mest från den egna regionen. Gemensamt 

för de enskilda kommunerna verkar vara att de mest fjärrlånar kurslitteratur. 

En av de regionala biblioteksverksamheterna nämner den gemensamma 

transportlösningen som en förklaring till att biblioteken inom regionen i första hand 

lånar av varandra trots att ingen formaliserad överenskommelse om detta finns. Det 

lättaste och snabbaste sättet blir att beställa en bok som transporteras inom systemet. 

Behovet att komma överens om en generös fjärrlånepolicy inom regionen tycks även 

bero på svårigheter att få fjärrlåna från en del bibliotek utanför den egna regionen, som 

över tid har blivit striktare med fjärrlån av sitt material. Att ta reda på om detta stämmer 

och vad det i så fall beror på ryms inte inom denna kartläggning. En frågeställning inför 

framtida undersökningar skulle därför kunna vara om samarbeten mellan flera 

kommuner eller inom regioner påverkar relationen till bibliotek utanför samarbetet och i 

så fall hur? 

Transporter 

Det är vanligt med en central transportlösning som omfattar alla folkbibliotek i en 

region. I många fall rör det sig om en etablerad samordning av transporter som existerat 

under längre tid. I vissa fall står den regionala biblioteksverksamheten för transporterna 

genom upphandling och finansiering, eller genom finansiering i samverkan med andra 

regionala aktörer. I flera fall används en för regionen central logistiklösning som delas 

med flera parter, exempelvis en transportbil som kör mellan vårdcentraler. 

Det är också vanligt att transporterna samfinansieras mellan den regionala 

biblioteksverksamheten och kommunbiblioteken eller i vissa fall med andra aktörer som 

exempelvis ett högskolebibliotek. Vissa transportlösningar levererar direkt till alla 

biblioteksfilialer i regionen, medan andra har en central lösning som når 

huvudbiblioteken i respektive kommun som sedan ansvarar för vidaretransport till sina 

                                                 
18 Se avsnittet Samarbeten med samsökning eller gemensam webbplats på sida 20. 
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filialer. Det finns även några exempel på interregionala transportsamarbeten såsom 

Örebro/Västmanland och Kalmar/Blekinge Kronoberg.  

Stockholms regionala biblioteksverksamhet har ett hängavtal på Stockholms 

stadsbiblioteks befintliga transportavtal och har på så sätt utökat transporterna till att 

omfatta hela regionen. De regionala biblioteksverksamheterna i Kalmar och i Blekinge 

Kronoberg samarbetar om en transportlösning för båda regionerna, något som även 

förekommer mellan Örebro och Västmanland. I Dalarna samarbetar de regionala 

biblioteksverksamheten med Högskolan i Dalarna och förser på så sätt de av högskolans 

distansstuderande som bor i regionen med den kurslitteratur de behöver.  

I region Uppsala omfattar den gemensamma transportlösningen endast det 

mångspråkiga materialet. I Jämtland har regionen centralt en transportlinje som några av 

biblioteken använder sig av men den regionala biblioteksverksamheten är inte inblandad 

i denna lösning.  

Lösningar för e-medier 

E-böcker 

Hur låntagare hittar e-böcker kan skilja sig åt. För en del av katalogsamarbetena finns e-

böcker sökbara på den gemensamma katalogens webbplats och visas tillsammans med 

andra medietyper. I andra fall är det en separat söksida på samma webbplats. En tredje 

variant är att det finns en portal under ”elib.se” för den enskilda kommunen, regionen 

som helhet eller för ett specifikt mediesamarbete.  

Karta 4 nedan visar alla kommuner som på något sätt har en gemensam 

användaringång för e-böcker. Ungefär två tredjedelar av alla katalogsamarbeten har en 

egen integration av e-böcker, medan resterande använder en Elib-portal19. Även de 

enskilda kommuner vi har intervjuat använder Elib som leverantör, och även Bibblix 

nämns som en bra och värdefull lösning där utlåningen är nästan lika hög som Elib i 

övrigt. 

Vid gemensamma avtal kan det variera huruvida kommunerna själva styr över utbudet 

eller om det hanteras gemensamt. I Norrbotten och Västmanland finns t.ex. 

arbetsgrupper som väljer in vilka e-böcker som ska finnas i de respektive tjänsterna. 

  

                                                 
19 Elib - Kommersiell plattform för e-böcker. 
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Karta 4. Kommuner som delar Elib-portal och kommuner som har åtkomst till e-böcker 

via existerande katalog/webbsamarbeten.
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Databaser 

Tidigare samordnade regional biblioteksverksamhet till stor del inköp av 

databaslicenser för kommunernas räkning.20 Idag förefaller det vanligare att regional 

biblioteksverksamhet är avtalspart mot leverantörer (till exempel att de tar samfakturan 

från leverantören och fakturerar vidare till kommunerna), men det förekommer också att 

denna roll har lagts över på annan part.  

PressReader nämns dock ofta som en tjänst som den regionala biblioteksverksamheten 

stödjer. Flera av de regionala biblioteksverksamheterna uppger att de är med och 

finansierar, delfinansierar eller samordnar PressReader för kommunerna. Anledningen 

som nämns är att tjänsten har mycket mångspråkigt innehåll men också att leverantören 

föredrar en enda avtalspart.  

Global Grant (som innehåller information om stipendier, bidrag och fonder) och Arkiv 

Digital (släktforskning på nätet) är vanliga exempel på databaser som får liknande stöd.  

Under 2019 startar KB ett pilotprojekt kring att tillgängliggöra tjänsten Svenska 

dagstidningar för folkbiblioteken.21 Ett antal folkbibliotek har visat sig intresserade och 

från regional biblioteksverksamhets håll har det uttryckts önskemål om samordning av 

licenserna för den nya tjänsten. 

Strömmande film 

När det gäller strömmande film så är det en tämligen ny form av tjänst som många 

folkbibliotek erbjuder. De tjänster för strömmande film som nämns är Cineasterna och 

Viddla. 

När vi i juli 2018 räknade antalet folkbibliotek som har inloggning på de båda tjänsterna 

fann vi att totalt 73 kommuner (d.v.s. 25 %) har någon av dem. Av dessa 73 så var det 

fem kommuner som hade båda tjänsterna. En av de enskilda kommunerna vi pratat med 

nämner att de testar båda lösningarna för strömmande film men att intresset fortfarande 

är ganska lågt. Därför köper man fortfarande in film på fysiska media då det är det som 

låntagarna efterfrågar. 

I stort sett samtliga kommuner som erbjuder strömmande film ansvarar för det själva. 

Östergötland (Götabiblioteken) är den enda regionala biblioteksverksamheten som 

samordnar gemensam licens för samtliga kommuner. I övrigt uppger Blekinge 

Kronoberg att de förhandlar med leverantörer i syfte att få lägre kostnader. Jämtland 

Härjedalen och Norrbotten uppger att de har börjat se över frågan. Den regionala 

biblioteksverksamheten i Gävleborg stöder just nu HelGe-samarbetet i ett 

upphandlingsförfarande. 

                                                 
20 Kungliga biblioteket, Regional biblioteksverksamhet 2012-2013, 2013, 

http://www.kb.se/Dokument/Rapport_Regional_biblioteksverksamhet.pdf (Hämtad 2018-11-09). 

21 Kungliga biblioteket, “Erbjudande: Svenska dagstidningar, en söktjänst från Kungliga biblioteket”, 

http://www.kb.se/bibliotek/Svenska-dagstidningar/ (Hämtad 2018-12-18). 

http://www.kb.se/Dokument/Rapport_Regional_biblioteksverksamhet.pdf
http://www.kb.se/bibliotek/Svenska-dagstidningar/
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Katalogiseringssamarbete  

I de regioner som har katalogiseringssamarbete hänger det ofta samman med att alla 

bibliotek i regionen har gått med i Libris, och man vill säkerställa en hög och 

konsekvent kvalitet på sin katalogisering. I både Gävleborg och Norrbotten har man en 

grupp med ansvar för Libriskatalogisering åt alla bibliotek i regionen. I båda fallen 

finansieras katalogiseringsgruppen av kommunbiblioteken gemensamt, i Gävleborg 

genom att gruppen ingår i kommunernas gemensamma HelGe-samarbete.  

I Västra Götaland har man ett Librisnätverk som sköter katalogisering för Libris, medan 

Götasamarbetet i Östergötland har uppdragit åt huvudsakligen Norrköpings 

kommunbibliotek att utföra katalogiseringsservice åt hela regionen både vad avser 

Libris- och lokal katalogisering.  

Liknande lösningar finns i flera av de regionala katalogsamarbetena. I Värmland 

bekostar samtliga kommunbibliotek tillsammans att ett av biblioteken utgör en 

regionsgemensam katalogiseringstjänst. Vilket bibliotek det är varierar från år till år, en 

lösning som har fungerat bra enligt den regionala biblioteksverksamheten. Det 

förekommer också katalogiseringssamarbete kring lokala mindre samlingar i några 

regioner.  

För de enskilda kommunerna som ingår i vår undersökning ser det lite olika ut, två av 

kommunerna använder bibliografisk service och katalogiserar själva undantagen eller 

skickar till BTJ för katalogisering. Den tredje kommunen är ansluten till i Libris och får 

posterna därifrån. 

Libris-anslutning 

I dagsläget finns 129 Libris-anslutna folkbibliotek. Under 2019 väntas ytterligare 153 

kommuner ansluta sig. De flesta av dessa gör det via BTJ:s nya tjänst ”Bibliografisk 

service i Nationell katalog”, men ett tjugotal ansluter sig som Libris-registrerande på 

egen hand. Efter det är det enbart åtta kommuner som inte är en del av Libris-

samarbetet. Av de totalt 18 katalogsamarbetena vi noterat är elva idag anslutna till 

Libris. Under 2019 kommer de övriga sju också bli det via BTJ:s lösning. 

Idag finns fyra regioner/län där alla ingående kommuner är med i Libris-samarbetet: 

Gävleborg, Norrbotten, Värmland, Östergötland. Samtliga har gemensam katalogisering 

finansierad av de ingående kommunerna tillsammans. Det är ofta en arbetsgrupp med 

dedikerade katalogisatörer och ibland ett utpekat bibliotek som ansvarar för den 

gemensamma katalogiseringen. 

Om alla planerade anslutningar till Libris genomförs under 2019 så kommer bilden 

troligen att se ut enligt karta 5 nedan. 
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Karta 5. Prognos över Libris-anslutna kommuner efter 2019. 

 



Folkbibliotek / Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning 2018 

32 

 

Regional medverkan i mediesamarbeten 

De regionala biblioteksverksamheternas uppdrag enligt bibliotekslagen fokuserar idag 

på strategiskt och kompetenshöjande arbete för kommunbiblioteken, istället för som 

tidigare kompletterande medieförsörjning. Utöver fortbildning kan det röra sig om att 

utarbeta medieplaner, att utgöra avtalspart gentemot leverantörer och att hjälpa 

kommunbiblioteken vid upphandling och bidragsansökningar. Det kan också handla om 

att samordna eller på annat sätt stödja arbetsgrupper och projekt. 

Värmland är ett exempel på regional biblioteksverksamhet som har tagit ett 

upphandlingsansvar för system och webb, men som nu lämnar över rollen som 

avtalspart tillsammans med förvaltning och drift till Karlstad kommun att sköta detta för 

samtliga kommuner. Men det finns också regional biblioteksverksamhet som 

fortfarande i hög grad är involverade i pågående katalogsamarbeten, som i Östergötland 

och Norrbotten. 

Flertalet regionala biblioteksverksamheter har till följd av det förändrade uppdraget 

släppt eller är på väg att helt avsluta den kompletterande medieförsörjningen. Det 

förekommer dock fortfarande att man finansierar uppdrag kring kompletterande 

medieförsörjning och har lagt det ansvaret på en kommun i regionen. Sörmland till 

exempel fasar ut kompletterande medieförsörjning från och med 2019. Via 

Länsbibliotek Sörmland har det varit möjligt att beställa depositioner på litteratur på 

andra språk än svenska från Eskilstuna bibliotek. De regionala medlen kommer att 

omfördelas och användas för att stärka mediesamverkan mellan biblioteken i Sörmland 

och jämlik tillgång till medier utifrån bibliotekslagens prioriterade målgrupper.  

I många fall har den regionala biblioteksverksamheten varit inblandad i uppstartsfasen 

av ett samarbete mellan kommunbiblioteken i en region. Man har antingen haft en roll 

som initiativtagare och/eller projektledare eller tillfört projektmedel för att stödja 

kommunala samarbetsinitiativ.  

I vissa fall har den regionala biblioteksverksamheten undersökt möjligheten att starta 

samarbeten kring katalog eller web men sedan släppt sitt engagemang när de sett att det 

inte var möjligt att åstadkomma på ett regiongemensamt sätt. Exempel på detta är 

Krösa-samarbetet i Jönköping eller Bibli-samarbetet i Uppsala, där det från början fanns 

en regiongemensam ambition som av olika skäl reducerades till att bli ett mer lokalt och 

begränsat initiativ mellan några få kommuner.  

Stöd till transporter är något som ett flertal regionala biblioteksverksamheter nämner att 

man fortfarande är involverad i, det vill säga att på olika sätt anordna transport av 

medier mellan folkbiblioteken inom respektive region. 

Stöd till prioriterade grupper 

Tillgängliga medier 

Flera av de regionala biblioteksverksamheterna bekostar inläsningar av medier med 

lokal karaktär, såsom litteratur med lokal anknytning eller egna taltidningar. Själva 
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verksamheten läggs däremot ut på entreprenad, i flera fall till något folkbibliotek i 

regionen. Några regionala biblioteksverksamheter har taltidningsredaktioner och i några 

andra fall ligger det på regionen i övrigt.22 

Många av de regionala biblioteksverksamheterna gör även aktiva insatser för att stärka 

folkbibliotekens arbete inom tillgänglighetsområdet. Oftast består insatsen i att 

samordna eller sammankalla nätverk där personal från folkbiblioteken i de olika 

kommunerna ingår. 

“Talboken kommer” är en tjänst från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) som 

lanserades 2017. Den riktar sig till folkbibliotek som med den kan förmedla talböcker 

via internet till sina IT-ovana låntagare.23 Blekinge Kronoberg nämner i intervjun att de 

jobbar med den frågan, och i regionernas verksamhetsberättelser från 2017 ser vi att 

flera andra regioner också tar upp att de hållit workshops och på andra sätt stöttat sina 

kommuner kring projektet. ”Språklust” är ett samarbete som drivs i Jönköpings län och 

riktar sig till barn med språkstörningar, detta tas upp under Medier för barn och unga 

nedan. 

De enskilda kommunerna använder MTM och Legimus och köper in olika typer av 

tillgängliga medier (Daisy, lättläst m.m.) utifrån efterfrågan och behov.  

De nationella minoritetsspråken 

Flera respondenter från de regionala biblioteksverksamheterna uppfattar att man i 

många kommuner saknar ett strategiskt arbete med nationella minoritetsspråken. 

Folkbiblioteken är inte alltid medvetna om den problematik som finns och upplever en 

avsaknad av efterfrågan hos användarna. En respondent trycker på att arbetet bör vara 

bredare än att endast erbjuda tillgång till medier på minoritetsspråken. Lika viktigt är att 

arbeta kompetenshöjande och verksamhetsutvecklande kring exempelvis likabehandling 

och bemötande. 

Som exempel på hur de regionala biblioteksverksamheterna arbetar med att stödja 

tillgången till medier på de nationella minoritetsspråken kan nämnas att man i 

Norrbotten har tagit fram en inköpsguide för nationella minoritetsspråken inklusive 

urfolket samernas språk. Kalmar har en biblioteksutvecklare med ansvarsområde 

prioriterade grupper och med särskilt fokus på mångspråk och minoritetsspråk. Denna 

person arbetar med att ta fram en länsgemensam strategi för att lösa medieförsörjningen 

och diskutera gemensamma aktiviteter riktade till målgrupperna. Värmland har köpt in 

ett mindre grundbestånd på samtliga nationella minoritetsspråk för att de ska finnas 

representerade på alla bibliotek. I Värmland översätts också biblioteksinformation och 

lånekortsansökan till de nationella minoritetsspråken. 

                                                 
22 Sveriges Taltidningar, “Adresslista taltidningar”, http://www.sverigestaltidningar.se/om-

taltidningar/adresslista-taltidningar/ (Hämtad 2019-01-02). 

23 MTM, “Talboken kommer”, http://www.legimus.se/207112/talboken-kommer (Hämtad 2018-11-20). 

http://www.sverigestaltidningar.se/om-taltidningar/adresslista-taltidningar/
http://www.sverigestaltidningar.se/om-taltidningar/adresslista-taltidningar/
http://www.legimus.se/207112/talboken-kommer
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2018 gjordes en lägesbeskrivning av Kungliga biblioteket som närmare beskriver 

bibliotekens verksamheter kring de nationella minoritetsspråken.24 

Ingen av de tre enskilda kommunerna särskiljer de nationella minoritetsspråken från 

medier på andra språk än svenska. Det ingår ofta i samma budget och i hur man arbetar 

med respektive språk. Finska lyfts fram som det förekommande minoritetsspråket i två 

av kommunerna. Hanteringen är tydligt behovsstyrt just vad gäller minoritetsspråk och 

det varierar i hur och i vilken utsträckning man synliggör språken.  

Mångspråkiga medier 

Det är vanligt att det finns nätverk där olika aspekter av mångspråkiga medier på 

bibliotek diskuteras. Det är också vanligt att de regionala biblioteksverksamheterna på 

olika sätt bidrar med medel till kommunerna i länet, till exempel genom medel till ett av 

de större folkbiblioteken i länet för att köpa in och tillhandahålla mångspråksmedier. 

Det förekommer även att något eller några folkbibliotek i ett län får en utpekad 

specialistfunktion kring frågor som rör mångspråkiga medier. 

Som exempel ger länsbiblioteket i Dalarna stöd till fem kommuner som ansvarar för att 

köpa in mångspråksmedier. Varje kommun ansvarar för särskilda språk. Medierna ska 

användas av alla folkbibliotek och sjukhusbibliotek i länet. Ett annat exempel är hur den 

regionala biblioteksverksamheten i Jämtland Härjedalen upphandlat att folkbiblioteket i 

Östersund köper in mångspråkiga medier till länets alla bibliotek. Biblioteket har även 

hand om distribution av depositioner och enstaka lån samt ger stöd och rådgivning.  

De enskilda kommunerna beskriver både ett behovsstyrt och ett mer målinriktat sätt att 

jobba vad gäller mångspråk. En har t.ex. börjat fungera som lånecentral för medier på 

andra språk än svenska för förskolan och en del av mediebudgeten är vikt för det 

ändamålet. Samtliga tre kommuner använder depositioner och enskilda fjärrlån från 

Internationella biblioteket. En kommun beskriver att de har gått från att göra mer 

rutinmässiga depositionsbeställningar till att beställa mer vid behov, och då i mindre 

antal. Alla tre kommunerna försöker annars köpa in mångspråkig litteratur och en av 

dem nämner att de har utökade medieanslag just för att bygga upp sitt eget utbud och 

jobbar mycket med att göra det synligt i lokalerna. 

2017 gjordes en kartläggning av Kungliga biblioteket som närmare beskriver 

bibliotekens arbete med migration och språklig mångfald.25  

                                                 
24 Kungliga biblioteket, Biblioteken och de nationella minoritetsspråken. En lägesbeskrivning, 2018, 

http://www.kb.se/Dokument/Biblioteken%20och%20de%20nationella%20minoritetsspr%C3%A5ken_6.6

-2018-17%20(002).pdf. 

25 Kungliga biblioteket, Migration och språklig mångfald. Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället, 

2017, http://www.kb.se/Dokument/Migration%20och%20spr%C3%A5klig%20m%C3%A5ngfald%20-

%20bibliotekens%20roll%20i%20det%20flerspr%C3%A5kiga%20samh%C3%A4llet.pdf. 

http://www.kb.se/Dokument/Biblioteken%20och%20de%20nationella%20minoritetsspr%C3%A5ken_6.6-2018-17%20(002).pdf
http://www.kb.se/Dokument/Biblioteken%20och%20de%20nationella%20minoritetsspr%C3%A5ken_6.6-2018-17%20(002).pdf
http://www.kb.se/Dokument/Migration%20och%20spr%C3%A5klig%20m%C3%A5ngfald%20-%20bibliotekens%20roll%20i%20det%20flerspr%C3%A5kiga%20samh%C3%A4llet.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Migration%20och%20spr%C3%A5klig%20m%C3%A5ngfald%20-%20bibliotekens%20roll%20i%20det%20flerspr%C3%A5kiga%20samh%C3%A4llet.pdf


Folkbibliotek / Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning 2018 

35 

 

Medier för barn och unga 

Det förekommer att de regionala biblioteksverksamheterna står för stöd, anordnar kurser 

och konferenser samt håller i nätverk inom området barn och unga. De anordnar också 

kompetensutvecklande insatser för barn- och ungdomsbibliotekarier. 

Flera regionala biblioteksverksamheter har varit involverade i ansökningar som gett 

projektbidrag eller bidrag till upprätthållande av språknätverk från Kulturrådets projekt 

”Bokstart”, som riktar sig till yngre barn.  

Regional biblioteksverksamhet i Jönköping nämner till exempel ”Språklust” som är en 

del av Bokstart och ett långsiktigt arbete kring små barns språkutveckling. 

Verksamheten drivs i samarbete med regionens Barnhälsovård och folkhälsoavdelning 

och är inte beroende av projektmedel utan ryms inom ordinarie verksamhet. Samtliga 

barn och vuxna får böcker och information både vid 8-månaders och vid 5-årskontroll 

vid BVC eller motsvarande Arbetet sker i en nära dialog med kommunernas bibliotek, 

familjecentraler och logopeder med återkommande fortbildning och information. 

Regionbiblioteket Jämtland Härjedalen anskaffar vissa klassuppsättningar för barn och 

unga till folkbiblioteken eftersom en del av dem är integrerade folk- och skolbibliotek. 

Region Västmanland förser regionens barnavårdscentraler med gåvoböcker. Den 

regionala biblioteksverksamheten i Halland handhar medier i viss mån men också annat 

språkutvecklande material och leksaker. 

I Gävleborg gör den regionala biblioteksverksamheten utskick av förlagsböcker till 

folkbiblioteken, ur vilka de kan välja vad de vill förvärva. Ibland har unga fått komma 

och vara delaktiga i urvalet. Den regionala biblioteksverksamhetens barnkonsulent 

driver projektet Bokstart i Gävleborg och HelGe-samarbetets gemensamma webbplats 

har en särskild ingång för barn och unga, med katalogtips och inspiration. 

Kompletterande medieförsörjning 

Centrala noder i medieförsörjningen för hela landet är Internationella biblioteket samt 

Sveriges depåbibliotek och lånecentral. De är KB:s partners i det nationella samverkans- 

och utvecklingsuppdraget. Verksamheterna bedrivs självständigt på respektive 

depåbibliotek/lånecentral och följs upp genom dialogmöten.26  

Sveriges depåbibliotek och lånecentral 

Som ett led i kartläggningen gjorde vi ett studiebesök på Sveriges depåbibliotek och 

lånecentral där vi fick ta del av hur man arbetar samt de utmaningar som finns. Följande 

avsnitt är baserat på informationen från detta studiebesök.  

                                                 
26 Sveriges depåbibliotek och lånecentral får årligen ett verksamhetsbidrag. 2018 var det 6,2 miljoner 

kronor. Internationella biblioteket får årligen ett verksamhetsbidrag. 2018 var det 6,6 miljoner kronor. 
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Sveriges depåbibliotek och lånecentral är ett nationellt kompetenscenter för 

kompletterande medieförsörjning och andra frågor som rör samlingar. De bidrar till att 

säkerställa tillgången till tryckta medier åt slutanvändare oavsett bibliotekstyp och 

geografisk tillhörighet.  

Depåbibliotekets samlingar byggs upp genom donationer från bibliotek runt om i landet. 

Det rör sig om äldre och nyare material på svenska som antingen saknas i bibliotekens 

egna bestånd eller inte längre får plats i biblioteken och därför har gallrats. 

Depåbiblioteket ser sin roll som stödjande i gallringsprocessen och försöker se till att de 

finns med i lokala gallringsplaner när sådana finns. Man har de senaste åren också varit 

rådgivande i arbete med mediestrategier för regioner och kommuner. 

Depåbiblioteket håller som regel aldrig mer än ett exemplar av en bok och för material 

som efterfrågas ofta och blir slitet kan det hända att det gallras, vilket således innebär att 

luckor kan uppstå även bland efterfrågat material om ingen ny donation kommer in och 

täcker upp det. Alla medier beståndsregistreras eller katalogiseras i Libris och förses 

med accessionsnummer. Runt hälften av depåns material har aldrig lånats ut, och först 

när det efterfrågas så skapas beståndspost i det lokala katalogsystemet och exemplaret 

RFID-taggas.  

Lånecentralen tillhandahåller spetstjänster kring fjärrlån. Det vill säga sådana tjänster 

som biblioteken inte har resurser att hantera själva. Detta gör man genom att förmedla 

utlandslån och artiklar samt bistå biblioteken med referenstjänst och rådgivning. 

Lånecentralen gör även en del inköp när fjärrlåneförfrågningar aktualiserar det. Dessa 

hamnar i Umeå stadsbiblioteks bestånd.  

De fjärrlån som lånecentralen hanterar kommer mestadels via Libris fjärrlån men det är 

även vanligt med mailförfrågningar. Lån förmedlas från både depåbibliotekets och 

Umeå stadsbiblioteks mediebestånd. I snitt får lånecentralen ett 40-tal beställningar per 

dag och depåbiblioteket ett 50-tal, dock med stor variation. Fjärrlåneverksamheten 

liknar något av ett detektivarbete där det krävs kompetens och ihärdighet.  

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är, som tidigare nämnts, tillgängligt för alla 

bibliotekstyper, men riktar sig främst till folk- och skolbiblioteken. En stor utmaning är 

bristande kunskap om vad de kan erbjuda och hur man kan använda deras tjänster. Man 

försöker därför även att arbeta med marknadsföring för att nå ut. En annan problematik 

rör hanteringen av donerat material. Det är svårt för bibliotek som gallrar sitt bestånd att 

enkelt identifiera vilket av det gallrade materialet som depåbiblioteket har behov av och 

kan ta emot. Transportkostnaderna för att skicka gallrade böcker till depåbiblioteket 

belastar dessutom donerande bibliotek, vilket verkar hämmande på donationerna.  

Utöver det ordinarie materialet har de även hand om MTM:s bestånd och cirkulation av 

taktila böcker. 
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Den regionala biblioteksverksamhetens perspektiv 

Vi ställde även frågor till de regionala biblioteksverksamheterna kring depåbibliotekets 

tjänster och utbud. Det är sällan som respondenterna vid de regionala 

biblioteksverksamheterna uppger att den regionala funktionen samverkar med 

depåbiblioteket direkt även om någon nämner att de kan vara en stödresurs för deras 

strategiarbete. De uppfattar dock att folkbibliotekens samarbete med och inlåning från 

depåbiblioteket fungerar mycket bra. 

Några av de regionala biblioteksverksamheterna uppger att de haft möten med 

depåbiblioteket och att de bjuder in dem till träffar i regionerna samt drar nytta av dem 

för kompetensutveckling för folkbibliotekens personal. Personal från de regionala 

biblioteksverksamheterna träffar också personal från depåbiblioteket ett antal gånger per 

år och deltar i deras konferenser och olika former av nätverksträffar för kunskapsutbyte. 

Flera regionala biblioteksverksamheter nämner att de använt depåbibliotekets 

kompetens för fortbildning inför utvecklandet av regionala mediestrategier och 

medieplaner. Lånecentralen utgör genom sin breda kompetens också ett stöd för 

folkbiblioteken i allmänna fjärrlånefrågor, t.ex. utländska fjärrlån.  

När folkbiblioteken gallrar skickar de gärna böckerna till depåbiblioteket. Ett problem 

som lyfts i denna hantering är dock att folkbiblioteken inte alltid hinner följa upp om 

titlarna redan finns hos depåbiblioteket eller inte. Det kan då hända att en del unika 

exemplar inte sänds till depåbiblioteket utan kastas istället.  

En regional biblioteksverksamhet nämner att folkbiblioteken inte längre ser vikten av att 

skicka till depåbiblioteket nu när de fått ett stort bestånd, det upplevs inte som så 

angeläget som när de var i den initiala uppbyggnadsfasen. Det finns också en fundering 

kring att folkbiblioteken prioriterar att köpa in kurslitteratur istället för fiktion och 

istället lånar fiktion från depåbiblioteket.  

En regional biblioteksverksamhet nämner också att det kan tänkas att en depå får allt 

större betydelse i framtiden eftersom allt inte finns digitaliserat men det fortfarande 

finns ett behov av fjärrlån av äldre verk.  

Vad gäller de enskilda kommunerna som vi intervjuat förefaller de inte skicka gallrat 

bestånd till depåbiblioteket. I den mån de används så är det som ett fjärrlånande 

bibliotek bland andra. 

 

Uppdrag och utlåningsstatistik 

Sveriges depåbibliotek och lånecentrals uppdrag 2016-2018: 

1. Driva och utveckla depåbibliotek enligt beslutad förvärvsplan. 

2. Tillhandahålla spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som inte de 

enskilda biblioteken eller läns-/regionbiblioteken har resurser att hantera själva. 
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3. Utveckla arbetsmodellen för att ge konsultativt stöd och kompetensutveckling inom 

katalogisering i Libris. 

4. Metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande 

medieförsörjning. 

 

Från 2019 så har formuleringarna i uppdragspunkterna uppdaterats samt kompletterats 

med fokusområden.27 

Användningen av depåbiblioteket har ett visst samband med den geografiska 

placeringen av inlånande bibliotek. I Västerbotten inklusive de lån som görs inom 

Umeåregionen görs närmare en tredjedel av alla lån som depåbiblioteket distribuerar 

totalt sett inom Sverige. En förklaring är att depåbibliotekets katalog ingår i 

Umeåregionens gemensamma bibliotekssystem. Det är vanligare att bibliotek i 

närliggande län lånar fler lån per invånare än bibliotek i län som ligger i andra delar av 

Sverige. Biblioteken i Stockholms län är de som gör minst antal fjärrlån från 

depåbiblioteket per invånare, men länet har också ett högre fysiskt bestånd per invånare 

än andra län. Se diagram 3 och 4. 

Totalt under 2017 tog depåbiblioteket emot drygt 23 tusen låneförfrågningar, varav 

drygt 21 tusen effektuerades. Av dessa var de flesta relaterade till folkbibliotek och 

drygt ett tusental rörde utländska bibliotek eller vetenskapliga bibliotek. De fick under 

2017 erbjudande om donationer rörande cirka 40 tusen titlar, varav cirka 34 tusen 

volymer togs emot. 

  

                                                 
27 Kungliga biblioteket, Rutiner för samråd och styrning 2019-, 2018, 

http://www.kb.se/dokument/RutinerSamr%C3%A5dochStyrning%202019.pdf (Hämtad 2018-11-09) 

http://www.kb.se/dokument/RutinerSamr%C3%A5dochStyrning%202019.pdf


Folkbibliotek / Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning 2018 

39 

 

Diagram 3. Totalt antal utlån från Sveriges depåbibliotek och lånecentral fördelat per län, 

2017. 28 

 

 

Diagram 4. Antal utlån från Sveriges depåbibliotek och lånecentral per län och 1000 

invånare, 2017.29 

  

                                                 
28 Källa: Statistik framtagen av Sveriges depåbibliotek och lånecentral på förfrågan från KB i samband 

med utredningen. 

29 Ibid. 
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Internationella biblioteket 

I samband med kartläggningen gjorde vi även ett studiebesök på Internationella 

biblioteket (nedan förkortat IB) där vi fick ta del av hur de arbetar samt de utmaningar 

som finns. Detta avsnitt bygger till stor del på informationen från studiebesöket. 

Depåbiblioteket har till uppgift att komplettera folkbibliotekens bokbestånd med 

litteratur på andra språk än svenska. Uppdraget omfattar inte de nationella 

minoritetsspråken, de nordiska språken, engelska, franska och tyska. IB utgör även 

nationellt kompetenscenter för både folk- och skolbibliotek då det gäller inköpskanaler, 

katalogisering och förmedling av mångspråksmedier. IB:s roll är att komplettera med 

medier när bibliotekens egna bestånd inte räcker till, t.ex. då en stor språkgrupp 

anländer till en kommun. De enskilda kommunerna förväntas ansvara för att skapa 

tillgång till medier på lättillgängliga språk. Skolbibliotek ska i första hand vända sig till 

sitt lokala folkbibliotek för depositioner eftersom skolbibliotek inte primärt omfattas av 

IB:s mediekomplettering.  

Varje språk har sin egen budget som bestäms från år till år. Ansvaret för de olika 

språken har fördelats mellan personalen och i skrivande stund finns 15 språkansvariga 

för sammanlagt cirka 100 språk. Ett språkansvar kräver inte att man kan språket i sig, 

utan man ansvarar för omvärldsbevakning, förvärv, gallring och liknande inom sitt eget 

språkområde. Drygt hälften av de språkansvariga medverkar även i katalogiseringen av 

medierna. Täckningen av relevanta språkkompetenser är sårbar eftersom den är 

beroende av enskilda individer. Det påverkar i sin tur katalogiseringsarbetet som är 

mycket resurskrävande. En del medier som köps via BTJ kommer med katalogposter 

men hamnar dock endast i det lokala systemet och inte i Libris. 

Titlar att förvärva hittar IB genom sin omvärldsbevakning som utgår från den centrala 

medieförsörjningsplanen, eller genom låntagarbeställningar på material som IB saknar. 

Dessa beställningar inkommer på många sätt, som epost, handskrivna lappar, via 

webbplatsen Interbib.se m.m. Att hitta och köpa en önskad bok kan ta tid, ISBN-

nummer måste lokaliseras och en leverantör hittas. Det förekommer att man tar in och 

beställer fjärrlån från utlandet, men det är kostsamt. Förvärv görs oftast i 2-3 exemplar, 

varav det ena kallas "nyckelex" och katalogiseras samt placeras i Stockholms 

stadsbiblioteks öppna hyllor medan övriga exemplar ställs i depåbiblioteket. 

Utöver att beställa titlar från leverantörer besöker man internationella bokmässor för 

inköp, vilket dock är förknippat med praktiska problem att få hem materialet. Besöken 

på bokmässor är mer av ett komplement och ses som en möjlighet att få en helhetsbild 

av utbudet. Generellt sett finns många praktiska utmaningar, i form av frakt- och 

tullhantering, även med att köpa in via leverantörer. Ett annat sätt som material kan 

komma till IB är via donationer, men det är sällan det materialet är relevant, aktuellt och 

i skick nog att införliva i samlingarna. 

Den regionala biblioteksverksamhetens perspektiv 

Vi ställde även frågor till regional biblioteksverksamhet kring IB:s tjänster och utbud. 
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De regionala biblioteksverksamheterna nämner att det inte är oproblematiskt för 

folkbiblioteken att anskaffa och katalogisera mångspråkslitteratur, även om det finns en 

utbredd vilja att göra det. Att utveckla ett mångspråkigt bestånd kräver kompetens och 

samordning. IB:s arbete stödjer folkbiblioteken i detta arbete. 

Vissa regionala biblioteksverksamheter använder IB:s kompetens för fortbildning av 

personal. IB tillhandahåller kunskap kring inköpsfrågor, katalogisering och 

marknadsföring av mångspråkslitteratur. Någon regional biblioteksverksamhet nämner 

att alla kanske inte känner till vilken viktig resurs IB är och att det är önskvärt att 

kännedomen ökar. 

En del av respondenterna upplever just att det är oklart för biblioteken hur IB fungerar 

och på vilket sätt de kan användas. Det är därför viktigt att IB informerar om att 

folkbiblioteken kan få depositioner. 

Det finns en önskan om att fler centrala funktioner kring mångspråkslitteraturen i 

Sverige utvecklas och att även arbetet med mångspråkiga e-medier centraliseras för att 

underlätta för de kommunala folkbiblioteksverksamheterna. De mindre kommunernas 

folkbibliotekspersonal har inte den språkkompetens som behövs. När en ny språkgrupp 

kommer till en kommun har folkbiblioteken inte så mycket relevant litteratur, eller så 

sitter biblioteket kvar med irrelevant litteratur när gruppen flyttat någon annanstans. 

Flera av de regionala biblioteksverksamheterna ser IB som en mycket viktig 

kunskapskälla som medverkar vid folkbibliotekens mångspråksträffar i några regioner. 

I samband med att IB till viss del omorganiserades och det förekom viss 

personalomsättning har IB under en tid upplevts som svåra att komma i kontakt med. 

Men, när väl kontakt upprättats har allting fungerat väl och man har fått den hjälp som 

efterfrågats. 

En regional biblioteksverksamhet nämner att de försökt att lyfta in IB i sin 

medieförsörjningsstrategi så att IB:s tjänster utnyttjas i större utsträckning. En annan 

nämner att när folkbiblioteken har frågor om mångspråkslitteratur lotsar de regionala 

biblioteksverksamheterna dessa vidare till IB. 

IB:s nyhetsbrev är uppskattat och vidaredistribueras av vissa regionala 

biblioteksverksamheter direkt ut till folkbiblioteksverksamheterna i regionen. Men det 

finns önskemål om att IB ska vara mer ute i landet och föreläsa eftersom de har stor 

kompetens och folkbibliotekens personal är låsta till pass i disk och inte har några 

pengar till resor. 

Uppdrag och utlåningsstatistik 

IB:s uppdrag 2016-2018: 

1. Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media enligt Central 

medieförsörjningsplan.  

2. Berika Libris med poster för mångspråkig media med det långsiktiga målet att nå 

100 % av Internationella bibliotekets inköpta medier. 
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3. Metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling kring arbete med 

mångspråkig media, exempelvis inköpskanaler, bemötandefrågor och 

samhällsinformation. 

4. Utveckla nationellt och internationellt samarbete i frågan. 

 

Från 2019 så har formuleringarna i uppdragspunkterna uppdaterats samt kompletterats 

med fokusområden.30 

Totalt sett görs över 40 000 depositioner och enstaka lån från IB varje år. Antalet 

depositioner och enstaka lån som gjorts från IB till respektive län/region under de 

senaste tre åren är ungefär detsamma varje år i respektive län/region. Antalet totala lån 

från IB:s bestånd är alltid störst i Stockholms län. Ser man till antalet lån per 1000 

invånare, så hamnar Stockholm dock i mitten medan Kalmar (åttonde plats i 

befolkningstäthet) hamnar högst. Befolkningstäta län lånar inte nödvändigtvis mer. 

Exempel på detta är att totala antalet beställningar från Dalarna är högre än totala antalet 

beställningar i Västra Götaland, trots att Dalarna har ungefär en sjättedel av Västra 

Götalands invånarantal. En förklaring kan vara att de befolkningstäta länen haft 

möjlighet att satsat på egna bestånd av mångspråksmedier. Se diagram 5 och 6. 

De tio mest efterfrågade språken är persiska (inklusive dari), arabiska, ryska, tigrinska, 

nygrekiska, rumänska, polska, urdu, albanska och kinesiska.31 

 

                                                 
30 Kungliga biblioteket, Rutiner för samråd och styrning 2019-, 2018, 

http://www.kb.se/dokument/RutinerSamr%C3%A5dochStyrning%202019.pdf (Hämtad 2018-11-09). 

31 Internationella biblioteket, Verksamhetsberättelse 2017, 2018. 

http://www.kb.se/dokument/RutinerSamr%C3%A5dochStyrning%202019.pdf
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Diagram 5. Totalt antal utlån från IB fördelat per län, 2017. 32

 

 

Diagram 6. Antal utlån från IB per 1000 invånare och län, 2017.33 

 

                                                 
32 Källa: Statistik framtagen av Internationella biblioteket åt KB. 

33 Ibid. 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

Uppsala

Västra Götaland

Skåne

Halland

Blekinge  Kronoberg

Västerbotten

Gävleborg

Östergötland

Norrbotten

Jönköping

Sörmland

Stockholm

Västmanland

Örebro

Gotland

Värmland

Västernorrland

Dalarna

Jämtland

Kalmar



Folkbibliotek / Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning 2018 

44 

 

Utmaningar för folkbiblioteken 

I samband med intervjuerna med de enskilda kommunerna och företrädarna för den 

regionala biblioteksverksamheten passade vi på att fråga om vad som är på gång inför 

framtiden samt vilka utmaningar de ser framöver utifrån framför allt ett 

medieförsörjningsperspektiv.  

De enskilda kommunerna tog upp e-medierna precis som de regionala 

biblioteksverksamheterna men lyfter även upp omställningen i samband med 

digitaliseringen av samhället. De nämnde behovet av att lyfta biblioteket som en 

mötesplats och inte bara som en plats att låna och återlämna böcker. En ytterligare sak 

som lyftes var det nödvändiga i att hitta nya sätt att jobba som bibliotek utifrån hur 

samhället förändras och hur man samordnar sig med andra samhällsfunktioner. 

Hos den regionala biblioteksverksamheten finns till stor del en samsyn kring framtida 

utmaningar. Huvudsakligen är det tre olika områden som kommer upp, e-medier, 

mångspråk och minoritetsspråk.  

Några av respondenterna beskriver som en utmaning i den framtida medieförsörjningen 

att få kommunerna att samverka på det sätt som bäst gagnar användarna, och att våga 

dela med sig. Det är lätt att se vad man förlorar med ett ökat samarbete om resurserna 

men svårare se vinsterna. Det finns ett synsätt om "mina och dina" böcker i 

verksamheten. 

En annan utmaning är den om fysiskt kontra elektroniskt material och att för biblioteket 

att kunna anpassa utbudet av medier efter användarnas behov. 

E-medier 

Flera regionala biblioteksverksamhetsföreträdare nämner att de ser framtida utmaningar 

i hur folkbiblioteken ska förbättra e-medieförsörjningen. Flera gemensamma nationella 

lösningar efterfrågas som till exempel nationellt e-boksbibliotek och nationell 

samordning av de digitala bibliotekstjänsterna. Till problemen hör den upphovsrättsliga 

inlåsningen av digitalt material som leder till ojämlik tillgång för låntagarna. Ett annat 

problem är den ojämna tillgången till fibernät i landet. Biblioteken måste också hitta nya 

sätt att visa och marknadsföra e-medier och att arbeta läsfrämjande med digitala medier. 

Att hantera den stora digitala egenutgivningen nämns också som en utmaning, liksom 

att synliggöra kostnaderna för e-medier kontra fysiska medier.  

Mångspråk 

Flera regionala biblioteksverksamheter nämner att de vill kunna arbeta för den 

prioriterade gruppen med annat modersmål än svenska men att man stöter på problem i 

allt från utbud, inköp, katalogisering och även i att rekrytera personal med rätt 

kompetens för att hantera mångspråksmedier. Utan rätt språkkompetens är det 

problematiskt att köpa in kvalitativ mångspråkslitteratur för sina målgrupper. Det finns 

också brister i bibliotekens tillgång till mångspråkiga e-medier och svårigheter i att 

komma åt det material som bara publiceras digitalt. Det mångspråkiga utbudet i 
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PressReader som de flesta har tillgång till är inte det mest relevanta, och behovet av stöd 

från Internationella biblioteket är stort. 

Minoritetsspråk 

Flera regionala biblioteksverksamheter trycker på att nationella minoriteter är en 

prioriterad grupp men beskriver samtidigt flera utmaningar kring detta. Det behövs en 

kompetensutveckling och attitydförändring på biblioteken i fråga om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. Samtidigt är utgivningen på minoritetsspråken alldeles 

för liten och materialet är svårt att förvärva. Liksom för mångspråkigt material så finns 

det svårigheter med att komma åt det material som bara publiceras digitalt.  

Flera utmaningar 

Några av de regionala företrädarna nämner att bibliotekens förutsättningar kring egna 

inköp efter behov bör öka.34 De läsfrämjande insatserna bör också ökas så att 

användarna blir uppmärksammade på vad som finns att tillgå.  

En respondent tar upp att de vill se gemensamt bestånd och nationellt lånekort. De 

avvaktar processen på nationell nivå och har därför inte skyndat på samarbeten på lokal 

nivå. 

Flera tar upp utmaningarna i samband med mediehanteringen. Många vill effektivisera 

hanteringen till förmån för sådant som läsfrämjande och litteraturstärkande åtgärder. 

Även nationell samordning av den fysiska medieförsörjningen efterfrågas. Digitala 

tjänster är utmanade i sig, både vad gäller utbud och digital kompetens, och även 

behovsanpassade medier som t.ex. tillgängliga medier för äldre, barn och unga. 

 

 

  

                                                 
34 Flera regionala biblioteksverksamheter uppger att de kommer att verka för utveckling eller 

vidareutveckling av kommunernas katalogsamarbeten under den närmaste framtiden för att på olika sätt 

öka tillgängligheten för användarna. Dessa planerade samarbeten är redovisade i avsnittet Framtida 

katalogsamarbeten på sida 19 ovan. 
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II. Skolbibliotek 
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Inledning skolbibliotek 

I denna del beskriver vi skolbibliotekens35 medieförsörjning med fokus på kartläggning 

av skolbibliotekscentraler och skolbibliotekssamordnare. Skolbibliotek kan vända sig 

till ett antal skolbibliotekscentraler för stöd med kompletterande medieförsörjning. 

Utöver det kan de nyttja de nationella funktionerna Sveriges depåbibliotek och 

lånecentral, i viss mån Internationella biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier 

och Specialpedagogiska skolmyndigheten. I övrigt är de självförsörjande precis som 

folkbibliotek men ingår sällan i mediesamarbeten annat än i vissa fall med sitt närmaste 

folkbibliotek. 

Genomförande 

Enligt bibliotekslagen har inte de regionala biblioteksverksamheterna i uppdrag att 

stödja skolbiblioteken. I intervjuer med de regionala biblioteksverksamheterna har 

framkommit att den regionala biblioteksverksamheten i några fall ändå fått det i 

uppdrag av regionen, exempelvis att främja skolbibliotekens samarbeten och 

kunskapsutveckling.36 För att kartlägga skolbibliotekens medieförsörjning ytterligare 

har vi genomfört ett studiebesök på Medioteket i Stockholm och ett webbmöte med 

skolbibliotekscentralen i Göteborg. Genom dessa två erhöll vi kontaktuppgifter till 

skolbibliotekarier, skolbibliotekssamordnare och skolbibliotekscentraler, vilket 

möjliggjorde utskick av riktade mejlförfrågningar. Utöver det ställdes en öppen 

förfrågan som publicerades som blogginlägg i syfte att inhämta kunskap kring 

skolbibliotekscentraler och skolbibliotekssamordnare i landet.37 

Mediesamarbeten 

Det är ovanligt att skolbibliotek ingår i interkommunala mediesamarbeten. Det finns 

heller inga regionala biblioteksverksamheter som har som uppdrag att sköta 

medieförsörjning till skolbibliotek. Däremot kan folkbibliotekssamarbetena på olika sätt 

leda till att skolbiblioteken indirekt gagnas av lokala initiativ eller samlösningar. Detta 

gäller framför allt de integrerade folk- och skolbiblioteken där samverkan faller sig 

                                                 
35 Det finns närmare 900 enskilda skolbibliotek i landet som har minst halvtidsbemanning samt 440 

integrerade folk- och skolbibliotek. Det finns ytterligare cirka 900 skolbibliotek som har mindre än 

halvtidsbemanning och om dessa saknas uppgifter i Sveriges officiella biblioteksstatistik. Källa: Kungliga 

biblioteket, Bibliotek 2017, 2018, 

https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2018/10/RapportBibliotek2017.pdf. 

36 Eftersom nästan 40 % av folkbiblioteken, och nästan hälften av skolbiblioteken, är integrerade folk- 

och skolbibliotek (enligt Bibliotek 2017) kan skolbiblioteksverksamheterna indirekt dra nytta av 

folkbibliotekens olika samarbeten, det oavsett om det finns formella samarbeten eller inte. Flera av de 

regionala biblioteksverksamheterna uppger dessutom att de ordnar träffar, studiedagar, nätverk eller 

liknande dit skolbibliotekarier bjuds in. Den regionala biblioteksverksamhetens roll är vanligen att initiera 

eller logistiskt underlätta de träffar eller erfarenhetsutbyten som skolbibliotekspersonalen kan besöka. 

37 Kungliga biblioteket, “Vilka SBC och skolbibliotekssamordnare har vi missat?”, 

https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/2018/10/24/vilka-sbc-och-skolbiblioteksamordnare-har-vi-missat/ 

(Hämtad 2018-11-21). 

https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2018/10/RapportBibliotek2017.pdf
https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/2018/10/24/vilka-sbc-och-skolbiblioteksamordnare-har-vi-missat/
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naturlig. Den samverkan som sker förekommer inom kommunerna där folkbiblioteken 

ibland är kontrakterade att sköta skolbibliotekens verksamhet. 

Det finns exempel på samarbeten som kommit till vår kännedom. Katrineholm är en 

kommun där de olika grundskolebiblioteken tillsammans med folkbiblioteket och dess 

filialer är anslutna till en gemensam katalog och cirkulation. 

Norrbottens skolor ingår i det regiongemensamma biblioteksdatasystemet och kan nyttja 

samma licens. Vissa av skolorna har även valt att ingå i cirkulationen tillsammans med 

folkbiblioteken. Ett annat exempel på detta är Mora (Ovansiljans bibliotek) som 

beskrivs mer i avsnittet Utmaningar för skolbiblioteken på sidan 57.  

Kramfors kommun gjorde 2018 en skolbiblioteksutredning med anledning av de nya 

formuleringarna i läroplanen om skolbiblioteket som en pedagogisk resurs i elevers 

lärande. I utredningen har man kommit fram till att den gemensamma 

biblioteksorganisation man haft, där folkbiblioteket ansvarat för skolbiblioteket, har 

varit av stort värde men samtidigt hämmat skolbibliotekens egen utveckling.38 Då 

folkbiblioteket ansvarar för skolbiblioteksverksamheten menar man att fokus för 

skolbiblioteksverksamheten blir utlån och återlämning av böcker istället för pedagogik 

och interaktion med lärare och elever.39 I Kramfors avser man därför att skilja på skol- 

och folkbiblioteken för att istället bygga upp en skolbiblioteksorganisation. 

Kompletterande medieförsörjning 

Skolbibliotekscentraler  

För att skolbibliotekens medieförsörjning ska underlättas så kan de vända sig till 

skolbibliotekscentraler som förmedlar främst fysiska medier. Hur en 

skolbibliotekscentral fungerar och vad den erbjuder kan variera stort. Det kan vara allt 

från en pedagogisk resurs för personal och elever i grundskolan och gymnasieskolan till 

att vara ett cirkulationsbibliotek och bland annat distribuera klassuppsättningar, 

cirkulationsmedier och mångspråksmedier till de kommunala skolbiblioteken och 

skolorna.40 Den kan fungera som en samlad resurs för kommunens skolor där de kan få 

råd och stöd i arbetet med att utveckla bibliotekets roll i lärandet. Uppgifterna varierar 

från kommun till kommun och det är inte alltid som de är en del i faktiska 

medieförsörjningen till skolbiblioteken. 

I vår kartläggning noterar vi att de beskrivna funktionerna och tjänsterna också kan 

erbjudas från andra parter än de som kallas skolbibliotekscentraler. En sorts miniminivå 

för tjänster kan tänkas vara de folkbibliotek som erbjuder klassuppsättningar till 

                                                 
38 Kramfors kommun, Skolbiblioteksutredning, 2018, 8. 

39 Ibid., 5-6. 

40 Piroska Bakran, Skolbibliotekscentraler - en undersökning av verksamhet och funktion, 2008, 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/4082/1/08-102.pdf (Hämtad 2018-11-09). 

 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/4082/1/08-102.pdf
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kommunernas skolor, som t.ex. Bokcentralen i Eskilstuna eller Skolpoolen i Skellefteå. 

Exempel på några som utöver medier erbjuder ytterligare stöd är skolbibliotekscentralen 

i Kristianstad och Medioteket i Stockholm. Dessa vänder sig till skolor och 

skolbibliotek med klassuppsättningar, mångspråkslitteratur och digitala medier, samt 

erbjuder kompetensutveckling och driver skolbiblioteksutvecklingsfrågor. Ett annat 

exempel är Mora kommun som har en skolbibliotekscentral som både bemannar och 

ansvarar för läsfrämjande och undervisning i källkritik på skolbiblioteken. 

Vissa mediecentraler och mediecenter för digitala medier kan även ha funktioner 

liknande skolbibliotekscentralerna, se mer om dessa i kommande avsnitt. 

Baserat på vårt insamlade material och de bedömningar vi gör så får vi antalet 

skolbibliotekscentraler till för närvarande 40 stycken. På karta 6 nedan visas de 

skolbibliotekscentraler vi har identifierat. Dessa omfattar olika nivåer av tjänsteutbud. I 

stort sett alla län/regioner har åtminstone en kommun med någon form 

skolbibliotekscentral. Dalarna och Skåne utmärker sig genom att ha fem respektive sex. 

Dessa uppgifter är en uppskattning baserad på intervjusvaren från regional 

biblioteksverksamhet kompletterad med uppgifter från några skolbibliotekscentraler. 

Ytterligare uppgifter hämtades via en öppen förfrågan på Biblioteksstatistikbloggen41 

samt via kontakter med skolbibliotekssamordnare och skolbibliotekscentraler med flera. 

Antalet skolbibliotekscentraler förefaller ha minskat sedan 1999. Då fanns det ett 60-tal 

kommuner som hade någon form av skolbibliotekscentral.42 Eftersom 

skolbibliotekscentralernas funktion nu ibland utförs av folkbiblioteket i respektive 

kommun är det svårt att sammanställa hur många kommuner som fortfarande har denna 

funktion för att stödja skolbibliotekens medieförsörjning.  

Några av de centraler vi har fått kännedom om har även mångspråksbibliotek, i några 

fall kallas det för modersmålsbibliotek. De är: Göteborg, Halmstad, Karlskoga, 

Mölndal, Stockholm, Umeå, Västerås och Växjö. Även Mediapoolen Västra Götaland 

(som listas i efterföljande avsnitt om mediecentraler) har denna typ av utbud. 

I en bilaga till denna rapport finns även en tabell över dessa med namn på centralen och 

webblänk. Notera att vi inte räknat in interkommunala mediecentraler som exempelvis 

Mediapoolen i Västra Götaland. Dessa berörs i nästa avsnitt. 

 

                                                 
41 Kungliga biblioteket, ”Vilka SBC och skolbibliotekssamordnare har vi missat?”, 

https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/2018/10/24/vilka-sbc-och-skolbiblioteksamordnare-har-vi-missat/ 

(Hämtad 2018-11-09). 

42 Statens kulturråd, Skolbiblioteken i Sverige - kartläggning, analys och probleminventering, 1999, 

54-56. 
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Karta 6. Kommuner med skolbibliotekscentraler.
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Mediecentraler 

Det finns ett antal mediecentraler i landet som jobbar med primärt digital 

medieförsörjning mot skolor. Vissa kallas även AV-centraler, men det begreppet verkar 

vara något som inte längre används i så stor utsträckning utan som mer förknippas med 

den hantering av fysisk film och medieutrustning som var vanlig förr.  

Mediecentralerna tillhandahåller på olika sätt med film och andra digitala medier eller 

läromedel till skolorna varav många riktar sig direkt mot lärare och pedagoger. Vissa 

mediecentraler har dock ett tydligare uppdrag mot skolbibliotek och förser dem med e-

böcker, artiklar, klassuppsättningar, mångspråksmedier, talbokstillstånd och 

kompetensutveckling i exempelvis digitala verktyg och medie- och 

informationskunnighet (MIK). En mediecentral kan alltså utgöra en samlad pedagogisk 

resurs och rikta sig såväl direkt mot skolans pedagoger som till skolbiblioteket.  

För att få en viss överblick så har vi tittat närmare på en förteckning över de 34 

länsindelade centraler som listas på Utbildningsradions (UR:s) webbsajt och som 

erbjuder UR:s material.43 Vi har under våra vidare efterforskningar inte heller hittat 

några andra centraler än just dessa. 

Vissa har endast ett uppdrag för en särskild kommun, medan andra kan ha uppdrag att 

ge service till hela länet. I ett flertal län/regioner finns en samordning av sådan 

verksamhet på regional nivå. Det är fallet i Dalarna, Gotland, Jönköping, Kalmar, 

Kronoberg, Norrbotten, Värmland och Västerbotten. Själva utförandet sköts dock inte 

nödvändigtvis av den regionala biblioteksverksamheten utan av kommunalförbund.  

Jönköping är ett exempel på en region där kommunalförbundet Mediecenter Jönköpings 

län samarbetar med den regionala biblioteksverksamheten kring ett 

skolbiblioteksnätverk, “Forum för skolbiblioteksutveckling i Jönköpings län”. Nätverket 

har som uttalat syfte att stärka dialogen mellan skolbibliotek och folkbibliotek i 

respektive kommun. 

Två andra av dessa kommunalförbund har vissa funktioner som skolbibliotekscentraler 

kan ha, det är AV Media Skåne som ägs av tolv kommuner i Skåne men även har avtal 

med ytterligare elva kommuner, samt Mediapoolen Västra Götaland där 37 kommuner 

ingår.  

På kommunal nivå finns tre mediecentraler som även har skolbiblioteksrelaterad 

verksamhet, såsom utlån av böcker, samordning och skolbiblioteksutveckling. Dessa är 

Medioteket Gävle, Medioteket Stockholm och Mediotek Sundsvall/Medienavet. De 

finns medräknade i vår sammanställning över skolbibliotekscentraler. 

Resterande centraler som listas på UR:s sida verkar i varierande grad vara mer 

avgränsade till att erbjuda strömmande resurser, ofta via den kommersiella 

medieplattformen SLI (Svenska Läromedel på Internet). Det är en teknisk lösning som 

                                                 
43 UR Skola, ”Access/Mediecentraler”, https://urskola.se/pages/kontaktuppgifter (Hämtad 2018-11-09). 

https://urskola.se/pages/kontaktuppgifter


Skolbibliotek / Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning 2018 

53 

 

fungerar som katalog över digitala och fysiska resurser, samt även som en Play-tjänst 

för strömmande ljud och bild av digitalt material. Det material som finns i tjänsten 

anpassar varje central men det verkar i stor utsträckning handla om just digitala program 

från UR. 

Nationellt stöd via depåbibliotek och lånecentraler 

Skolbiblioteken har möjlighet att använda sig av både Internationella biblioteket och 

Sveriges depåbibliotek och lånecentral för kompletterande medieförsörjning.  

Sveriges depåbibliotek och lånecentral förmedlar fjärrlån och artikelkopior samt har 

spetskompetens kring frågor såsom fjärrlån, referensarbete och gallring m.m. Deras 

service är öppen för alla sorters bibliotek men riktar sig främst till folk- och 

skolbibliotek. Många skolbibliotek är integrerade folk- och skolbibliotek, men 

renodlade skolbibliotek för årskurserna 0-9 använder sig inte så ofta av depåbibliotekets 

tjänster. Förmodligen är det en budgetfråga, för dessa bibliotek som knappt har 

bemanning och pengar så blir portokostnader och personalbrist ett hinder för att 

fjärrlåna in böcker därifrån. Gymnasiebibliotek däremot både lånar böcker och beställer 

artikelkopior. De använder sig också av depåbibliotekets referenstjänst ibland och deltar 

i relevanta konferenser. 

Då det gäller Internationella biblioteket, som erbjuder mångspråkslitteratur, så riktar de 

sig primärt mot folkbiblioteken, varför skolbiblioteken i första hand förväntas gå genom 

ett folkbibliotek för att beställa depositioner. Om det inte finns ett samarbete mellan 

skol- och folkbiblioteket så har skolbiblioteket möjlighet att kontakta Internationella 

biblioteket direkt. Alla skolbibliotek kan dock reservera eller vända sig direkt till dem 

för enstaka lån och fjärrlån. 

Tillgängliga medier  

Det finns i princip tre olika sätt som skolbiblioteken har möjlighet att distribuera 

tillgängliga medier till eleverna på, förutom att själva ha dem på fysiska bärare: Via 

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), via Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM) eller via inläsningstjänster.  

Det är endast skolbibliotek som har bemanning som kan ansöka om talbokstillstånd hos 

MTM. Dessa skolbibliotek kan skaffa konton åt eleverna, som därigenom kan göra så 

kallad egen nedladdning av medier. MTM erbjuder via den webbaserade tjänsten 

Legimus tillgång till mer än 140 000 e-baserade talböcker. Många av titlarna är dock 

vuxenlitteratur.  

Elever som går i förskola, grundskola eller gymnasieskola och behöver anpassade 

läromedel kan få medier via SPSM. Anpassningarna görs för elever som har 

synnedsättning eller blindhet, samt i mån av tid även för elever med läs- och 

skrivsvårigheter och rörelsehinder. Syftet är att alla elever ska kunna använda samma 

läromedel oavsett vilket format som passar bäst för den enskilda eleven.  
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För att elever ska få snabb tillgång till vissa medier är det också många skolor som 

använder sig av inläsningstjänster hos olika företag. Inläsningstjänsterna upphandlas 

och köps ofta in på kommunnivå och blir därigenom tillgänglig för kommunens alla 

elever på alla skolor. Ett exempel på ett sådant företag är ILT Inläsningstjänst som 

distribuerar inläst kurslitteratur, lättläst och studiestöd på olika modersmål.  

Även om det är nästan 60 procent av skolbiblioteken som laddar ned och lånar ut 

talböcker till elever från Legimus så är det inte alla skolbibliotek som har möjlighet att 

distribuera anpassade medier till elever med olika läsnedsättningar.44 Det har flera 

orsaker. Det kan vara att talbokstillstånd saknas eller att man inte registrerar elever för 

tjänsten Egen nedladdning i Legimus. Dessa uppgifter är baserade på skolbiblioteken 

som har minst halvtidsbemanning och det finns anledning att tro att den övriga hälften, 

med mindre bemanning, har mindre möjligheter att aktivt erbjuda sina elever anpassade 

medier. 

Skolbibliotekssamordnare 

Samtidigt som skolbiblioteksfrågan under senare år uppmärksammats allt mer har det 

också blivit vanligare att kommunerna inrättar en funktion som oftast kallas 

skolbibliotekssamordnare. Funktionen kallas även ibland skolbibliotekschef, 

skolbiblioteksutvecklare eller skolbiblioteksprojektledare. Vanligen anställs en person 

som både arbetar som skolbibliotekarie men också viss del av sin tid sköter samordning 

och information mellan personalen på de andra skolbiblioteken i kommunen. Ibland 

arbetar skolbiblioteksamordnaren på mediecentret eller skolbibliotekscentralen om det 

finns en sådan i kommunen. Många samordnare är dock anställda på förvaltningsnivå 

och har sin fysiska tillhörighet på administrativ förvaltning eller i en kommunal 

utvecklingsenhet. 

För att försöka få klarhet i hur många kommuner som har en sådan funktion så använde 

vi uppgifter från ett antal olika håll. Den information vi fått från intervjuerna med 

regional biblioteksverksamhet kompletterades med uppgifter från kontakter med 

skolbibliotekssamordnare och skolbibliotekscentraler samt informationssökningar. 

Ytterligare uppgifter hämtades via en öppen förfrågan på Biblioteksstatistikbloggen.45 

Totalt kunde vi identifiera 59 kommuner med samordnare. Funktionen finns spridd över 

                                                 
44 Kungliga biblioteket, Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016, 2016, 

https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/07/Rapport_Skolbibliotek_som_pedagogisk_resurs_2016.

pdf. 

45 Kungliga biblioteket, ”Vilka SBC och skolbibliotekssamordnare har vi missat? ”, 

https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/2018/10/24/vilka-sbc-och-skolbiblioteksamordnare-har-vi-missat/ 

(Hämtad 2018-11-09). 

https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/07/Rapport_Skolbibliotek_som_pedagogisk_resurs_2016.pdf
https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/07/Rapport_Skolbibliotek_som_pedagogisk_resurs_2016.pdf
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landet och i stort sett i alla län/regioner har åtminstone någon kommun med 

skolbibliotekssamordnare.46  

På karta 7 nedan visas en bild över de kommuner där vi hittat någon form av 

skolbibliotekssamordnare utifrån beskrivningen ovan.  

I fall som Västerbotten, där personalresurserna ofta är små i många av kommunerna, 

förefaller det som att den regionala biblioteksverksamheten tar ett större ansvar för 

samordning av skolbiblioteksfrågor för alla berörda kommuner. Detta syns dock inte på 

kartan där vi bara markerat de kommuner som har egna samordnare. 

Skolbiblioteksamordnarna kan tänkas ha en viktig roll för en ökad likvärdighet till 

elevernas tillgång till skolbiblioteksverksamhet i kommunerna och de kan också utgöra 

en viktig kontaktlänk till de regionala och statliga insatserna för skolbibliotek. 

Funktionen ökar också möjligheterna att samordna medieförsörjningen till de 

kommunala skolbiblioteken.   

                                                 
46 Värt att notera är att för ungefär hälften av de kommuner där vi identifierat en skolbibliotekscentral, har 

vi inte noterat en skolbibliotekssamordnare. Det kan dock förekomma att en sån samordnarfunktion finns, 

men att vi i vår kartläggningen inte har fått fram de uppgifterna. 
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Karta 7. Kommuner med skolbibliotekssamordnare.  
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Utmaningar för skolbiblioteken 

Vi skickade ut frågor till ett 60-tal personer kopplade till skolbiblioteksverksamhet och 

fick svar från 19 av dem. Det rörde sig om skolbibliotekarier och 

skolbibliotekssamordnare men även anställda och chefer inom kommunförvaltningen, 

exempelvis utbildningsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen. Några av 

respondenterna var verksamma på mediotek eller skolbibliotekscentraler, någon på ett 

stadsbibliotek och ytterligare någon som projektledare/konsult. Frågorna rörde vilka de 

största utmaningarna med skolbibliotekens medieförsörjning är och hur de skulle kunna 

underlättas i framtiden. 

Det fanns i svaren till stor del en samstämmighet om vilka som är de största 

utmaningarna för skolbiblioteken idag. Svaren på frågorna går in i varandra, eftersom 

det som upplevs som ett problem också tas upp bland förslagen på förbättringar. Därför 

har vi valt att redovisa svaren tematiskt. Skolbibliotekens utmaningar kan utifrån de 

svar vi fått sägas kretsa främst kring:  

 Medieanslag  

 Struktur och samordning 

 Bemanning och kompetens 

 Tillgång till e-medier och mångspråksmedier 

 Nationella riktlinjer. 

Medieanslag 

En genomgående problematik i så gott som alla svar rör storleken på skolbibliotekens 

medieanslag. Det finns för lite pengar till förvärv av litteratur och andra medier till 

skolbiblioteken. Samtidigt säger många av respondenterna att skillnaderna mellan olika 

skolbiblioteks förutsättningar är enorma och att vissa har en bra budget medan andra 

inte har någon alls. Denna ojämlikhet ses som ett problem i sig, eftersom det innebär att 

alla elever inte har tillgång till likvärdig skolbiblioteksservice. Huruvida skolbiblioteket 

prioriteras är upp till varje enskild skolledare och ett problem med detta är att rektor inte 

alltid har kunskap om och förståelse för att skolbibliotek kräver investeringar i form av 

både tid och pengar. En respondent menar att skolbibliotekens medieförsörjning är 

personberoende då den som bemannar skolbiblioteket får stort inflytande. Det gör att 

vissa skolor har bibliotek med både medier och utbildad personal, andra har medier men 

saknar utbildad personal eller bemanning över huvud taget. Åter andra har knappt en 

bokhylla, eller har medier som blivit inaktuella. 

Utöver att respondenterna uttrycker ett behov av högre anslag eller central 

delfinansiering av förvärv så efterlyser flera av dem även en samordning av anslagen på 

högre nivå. Samma åsikt går igen i flera svar. Skolornas likvärdighet måste tydliggöras 

genom att en viss minimisumma öronmärks till medieinköp. Kommunerna måste 

centralt ange en grundnivå för skolbibliotekens medieförsörjning som skolornas rektorer 

måste förhålla sig till. Det finns exempel på kommuner som gör detta, ett sådant är 

beskrivet i nästa avsnitt. 
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Struktur och samordning 

Flera av respondenterna formulerar på olika sätt att det finns ett behov av gemensam 

struktur på flera nivåer för att komma till rätta med skolbibliotekens och därmed 

elevernas ojämlika förutsättningar.  

Den kommunala strukturen 

Skolbiblioteken ligger under kommunförvaltningen där det enligt några av 

respondenterna ibland saknas kunskap om skolbiblioteksverksamheten. En respondent 

uttrycker oro över kommande besparingar på skolan och en upplevelse av att man från 

politiskt håll inte alltid ser värdet av böcker, bibliotek och läsfrämjande arbete. 

Det kan även saknas samordning mellan olika verksamheter inom kommunen, varför 

förändringar enligt en respondent även upplevs som mycket långsamma och tungrodda. 

Ett par av respondenterna pekar på att styrningen kan vara uppdelad mellan olika 

arbetsgivare. Många skolbibliotekarier är anställda av kommunens kultur- och 

fritidsförvaltning medan skolans ledning ligger under utbildningsförvaltningen. Detta 

kan göra att man har svårt att bli en integrerad del av skolan menar en av 

respondenterna. Till detta kommer de privat drivna friskolorna, vars bibliotek helt 

hamnar vid sidan det allmänna biblioteksväsendet. Ett exempel på en lösning som 

inkluderar friskolor är den gemensamma skoldepån i Simrishamn, finansierad av Barn- 

och utbildningsförvaltningen. Den är enligt respondenten inrättad i källaren till 

folkbiblioteket och alla kommunala skolor samt friskolor som betalar för det får låna ur 

den. 

Linköpings utvecklingsmodell för skolbibliotek kallas Fokusbibliotek och är ett 

exempel på en central satsning på bemannade skolbibliotek för utjämnade skillnader 

inom kommunen. Fokusbibliotekens chef har titeln skolbibliotekchef, är anställd av 

Utbildningsförvaltningen och har personal- och budgetansvar för 

skolbiblioteksverksamheten i hela kommunen. Anslag fördelas genom en modell 

baserad på skolornas storlek, med högre kommunalt anslag de första åren. Från och med 

utvecklingsprojektets femte år ska skolorna betala 75 % av bibliotekets kostnad som alla 

ska ha en budget på 130 kr per elev och läsår. Här har man alltså försökt att centralt 

ange en grundnivå för alla skolbibliotekens finansiering. Skolbiblioteken delar system 

vilket gör att de ser varandras bestånd och kan låna fritt av varandra. Däremot finns 

inget mediesamarbete med folkbiblioteket, förutom för tre integrerade skol-och 

folkbibliotek. 

Förslag till förbättrad styrning 

En av respondenterna tycker att Skolverket bör ha ansvar för och samordna 

skolbiblioteksverksamheten. En annan önskar större ansvar från SKL, Sveriges 

Kommuner och Landsting. Några av respondenterna önskar en högre grad av regional 

samordning på det sätt som gäller för folkbiblioteken. Idag finns regional 

skolbibliotekssamordning exempelvis i Västerbotten, men ett förslag från en av 

respondenterna är ett nationellt krav på att ha en samordnare för samtliga regioner. 

Dessa kan ha en roll för kompetensutveckling i skolbiblioteksfrågor för såväl rektorer 
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som lärare och skolbibliotekarier, och även samverka med andra aktörer för bättre 

medieförsörjning. En annan respondent nämner att lånecentraler och regionbibliotek 

tidigare har varit ett stöd för skolbiblioteken men att deras uppdrag och fokus idag 

endast riktas på folkbiblioteken.  

En av respondenterna föreslår att det statliga bidrag som idag kan sökas för utökad 

bemanning av skolbibliotek bör permanentas. En annan understryker att Skolverket bör 

vara huvudman för alla skolbibliotek eftersom dessa har större auktoritet bland skolor 

än Kungliga biblioteket som idag har ansvar för överblick av och främjande av 

samverkan mellan skolbibliotek i Sverige. Flera av respondenterna önskar någon form 

av samordning av tillgängliggörande av e-medier på skolbiblioteken och några nämner 

specifikt nationella ramavtal. 

Utökad samverkan med folkbibliotek 

I flera av svaren uttrycks en vilja till utökat samarbete mellan folk- och skolbibliotek. 

Skolbiblioteken skulle kunna dra större nytta av det mediesamarbete som många 

folkbibliotek kännetecknas av och exempelvis samordna sin medieförsörjning med 

folkbibliotekets genom att välja mellan flera fastställda inköpsprofiler, föreslår en av 

respondenterna. En annan påpekar att folkbiblioteken följer bibliotekslagen som pekar 

ut barn och unga som en särskilt prioriterad grupp, liksom nationella minoriteter och 

låntagare med annat modersmål än svenska. Samtidigt ska biblioteken enligt 

bibliotekslagen samverka med varandra. Respondenten frågar sig hur folkbiblioteken 

kan leva upp till bibliotekslagen utan att samverka närmare med skolbiblioteken vars 

elever omfattas av bibliotekslagens prioriterade målgrupper.  

En annan respondent resonerar på liknande sätt kring att folkbiblioteken i många fall ser 

det som att deras uppdrag endast är riktat mot barn och ungas fritid och inte deras 

skolgång. En förklaring till detta ser respondenten i att skol- och folkbiblioteken verkar 

under olika kommunala förvaltningar; utbildnings- respektive kulturförvaltningen. En 

förvaltningsövergripande lösning så att folkbiblioteket kunde utgöra en central nod mot 

de mindre skolbiblioteken skulle enligt respondenten stärka skolbiblioteken. Det finns 

också sådana exempel bland svaren som inkommit. I Katrineholms kommun finns ett 

samarbete kring skolbiblioteken mellan Kulturförvaltningen och 

Bildningsförvaltningen, samt en skolbibliotekssamordnare som driver verksamheten. 

Skolbiblioteken i kommunen har en gemensam skolbiblioteksplan och bemanning av 

utbildade bibliotekarier enligt en fastslagen tid i veckan beroende på skolans storlek. 

Kommunen har en delad katalog mellan folk- och skolbibliotek med gemensam 

cirkulation vilket gör att behov av klassuppsättningar och liknande kan lösas genom att 

samla ihop medier från olika håll. Detta gör det också möjligt att skräddarsy 

uppsättningarna utifrån varierande behov. 

Ett annat exempel är hur Östersunds kommunbibliotek ansvarar för en 

skolbibliotekscentral i sina lokaler enligt en överenskommelse med kommunens Barn- 

och utbildningsförvaltning. Liknande lösningar där folkbiblioteken på olika sätt får 

uppdrag för skolbiblioteken finns på många håll i kommunerna. 
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I Mora är skol- och folkbiblioteken inte integrerade, men Skolbibliotekscentralen och 

folkbiblioteket har en gemensam licens för e-medier. Det gör att eleverna har tillgång 

till samma e-medier på sitt skolbibliotek som användarna på folkbiblioteket har. Även 

bibliotekssystemet är gemensamt med kommunbibliotekets och dessutom två ytterligare 

kommuner genom en gemensam licens. Skolbiblioteken kan även tillgå folkbibliotekets 

mediebestånd om elever eller lärare söker en speciell bok som inte finns i 

skolbiblioteket. De behöver inte fjärrlåna utan gör en interndeponering av boken som 

eleven sedan kan hämta på skolbiblioteket. 

Behov av mediecentraler/skolbibliotekscentraler 

Flera av respondenterna nämner också att en större spridning av mediecentraler (kallas 

även mediepooler eller skolbibliotekscentraler i svaren) skulle underlätta 

skolbibliotekens medieförsörjning. Ett förslag är att en mediecentral bör finnas i varje 

region, med uppdrag att stödja skolbiblioteken i alla regionens kommuner. När en 

central pool med klassuppsättningar av litteratur saknas måste varje skolbibliotek bygga 

upp sina egna kompletta samlingar var för sig. Att många delar på ett bestånd är både 

mer rationellt och mer kostnadseffektivt som en respondent uttrycker det. En annan 

respondent som arbetar som skolbiblioteksutvecklare på barn- och 

ungdomsförvaltningen i sin kommun berättar att man där arbetar med att bygga upp vad 

man kallar ett cirkulationsbibliotek för att skolbiblioteken ska kunna samutnyttja 

beståndet och resurser därmed frigöras för nyförvärv. Samma respondent pekar även på 

att många skolbibliotek saknar bibliotekssystem vilket leder till att det är svårt att hålla 

koll på var böckerna befinner sig, och till minskad vilja att köpa nya böcker. Även 

samutnyttjande av de medier man har underlättas av ett bibliotekssystem. 

Bemanning och kompetens 

Bemanning 

Flera av respondenterna nämner att bemanningen av skolbiblioteken är ett problem, dels 

för att tiden de bemannas är för liten och dels för att det ofta inte är utbildad personal 

med rätt kompetens som bemannar. Enligt en respondent är det ofta en lärare som 

ansvarar för biblioteket och som måste avsätta delar av sin planeringstid till att sköta 

det. Detta ger inte tid till nyförvärv och än mindre till att läsa litteraturen. För låg 

bemanning innebär att tillgängligheten till de eventuella bibliotekslokalerna blir mindre 

och att möjligheter saknas att visa upp de medier biblioteket har, genom exempelvis 

bokprat. 

Kompetensutveckling 

Ett par av respondenterna nämner brist på kompetensutveckling och nätverk för 

skolbibliotekarier som ett problem. En av dessa föreslår att nätverksträffar skulle kunna 

organiseras av mediecentraler på regional nivå och att en kommunal utvecklingschef för 

skola och förskola borde ingå i ett sådant nätverk. Nätverk är av särskild vikt eftersom 

det är ont om utbildade skolbibliotekarier och eftersom det finns ett behov av att lyfta 

skolbibliotekets pedagogiska roll bland de som arbetar med skolbibliotek.  
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På många håll finns dock exempel på nätverk för skolbibliotekarier och/eller barn och 

ungdomsbibliotekarier. Ibland är nätverken region/länsomfattande och ibland endast 

inom kommunen. I Västerbotten finns exempel på båda nivåerna. BUS-nätverket i 

Västerbotten är ett nätverk för länets alla barn-, ungdoms- eller skolbibliotekarier, 

oavsett anställningsform eller målgrupp, som samordnas av en biblioteksutvecklare på 

länsbiblioteket. Nätverket träffas två gånger per år och arbetar bland annat med 

omvärldsbevakning, metodutveckling, delningskultur, MIK och läsfrämjande kopplat 

till målgruppens behov eller till skolans styrdokument. Utöver detta finns nätverk på 

kommunnivå med varierande grad av aktivitet. Då det gäller MIK så samarbetar 

länsbiblioteket i Västerbotten också med andra regionala aktörer, samt gentemot 

skolbibliotekarier och andra intressenter. Ett annat exempel på ett regionalt nätverk för 

skolbibliotekarier är Forum för skolbiblioteksutveckling i Jönköping, som samverkar 

med Mediacenter Jönköping län i detta arbete. 

Utbildning 

En av respondenterna uttrycker att det på nationell nivå bör definieras vilken kompetens 

som skolbibliotekspersonal ska ha. Sex av respondenterna diskuterar behovet av 

utbildning både hos skol- och bibliotekspersonal. Skolpersonal och rektorer bör utbildas 

i vad ett skolbibliotek är och vilken roll det har i skolans verksamhet. Två respondenter 

föreslår att detta bör inkluderas i rektorsutbildning då många rektorer inte har tillräcklig 

kunskap om skolbibliotekens pedagogiska roll. Fyra respondenter föreslår i sin tur att 

bibliotekarieutbildningen bör ses över och att en eventuell inriktning mot skolbibliotek 

instiftas. Detta för att blivande skolbibliotekarier ska få kunskap om pedagogisk 

verksamhet och om hur skola och läroplan fungerar.  

Flera av respondenterna skriver att skolbiblioteket måste integreras i skolan i högre grad 

och samarbetet mellan lärare och bibliotekarier förbättras. För att verksamheterna ska 

närma sig varandra krävs ökade kunskaper hos personalen inom både skola och 

skolbibliotek. 

Tillgång till e- och mångspråksmedier 

E-medier på skolbibliotek 

Användning och behov av olika sorters digitala medier ökar i skolan, men de lösningar 

som finns är bristfälliga och alltför dyra. Många elever är hänvisade till folkbiblioteket 

för att få tillgång till e-böcker och andra licensierade e-medier.47 De integrerade folk- 

och skolbiblioteken har större tillgång till e-medier eftersom de ligger inom 

folkbiblioteksorganisationen som har större ekonomiska möjligheter att köpa e-medier. 

                                                 
47 Uppgifterna om de enskilda skolbibliotekens tillgång till e-medier i Sveriges officiella 

biblioteksstatistik 2017 är något osäkra eftersom det förekommer bortfall av svarande skolbibliotek. Men 

enligt befintlig statistik har omkring 40 procent av de enskilda skolbiblioteken tillgång till någon form av 

licensierade e-medier. I genomsnitt köper de skolor som har e-medier sådana för cirka 50 kronor per elev 

och kalenderår. Källa: Kungliga biblioteket, Bibliotek 2017, 2018, 

https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2018/10/RapportBibliotek2017.pdf. 

 

https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2018/10/RapportBibliotek2017.pdf
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En av respondenterna ser dock en inneboende konflikt mellan skol- och folkbiblioteken 

i fråga om e-resurserna. Om det går att få tillgång till e-böcker genom folkbiblioteket 

kan skolan ibland hänvisa eleverna dit istället för att förvärva egna resurser. Men om en 

eller flera klasser för sin undervisning lånar e-böcker via folkbiblioteket så rusar istället 

folkbibliotekets kostnader för e-böcker i höjden. En respondent uppger att skolor inte 

kan använda sig av den e-boksmodell som folkbiblioteken har, utan man är hänvisad till 

att ha en modell där elever får fri tillgång och kostnaden är baserad på elevantal. I denna 

respondents kommun har skolbiblioteken därför inte satsat på e-böcker, eftersom det 

skulle ta för stor del av medieanslaget. Tankar finns att starta ett e-bokssamarbete 

mellan regionens skolor för att bli en starkare förhandlingspart, men så länge problemet 

inte är löst finns enligt respondenten en risk för att skolorna använder folkbibliotekens 

e-böcker genom elevers privata lånekort. 

I princip alla respondenter önskar att försörjning av e-medier samordnas på en högre 

nivå istället för att som idag vara upp till varje enskild skola eller rektor. Man vill, som 

en respondent uttrycker det, kunna ge elever tillgång till e-medier i skolan utan att 

behöva välja bort det fysiska beståndet, då båda behövs. Ett förslag är att 

utbildningsförvaltningen skulle kunna sköta upphandlingen av e-medier till alla 

kommunens skolbibliotek. Ett annat att skolbiblioteken sluter ett gemensamt avtal med 

folkbiblioteken om e-medieförsörjning. I ett par av svaren uttrycks en önskan om att 

upphandlingen av e-medier till skolbiblioteken ska ligga på regional eller statlig nivå. 

För att säkerställa likvärdigheten önskar många statligt stöd till e-medier, databaser och 

speciallitteratur till skolbiblioteken. Då skulle man också komma till rätta med 

problemet med material som inte är källkritiskt granskat. Tillgången till relevanta 

resurser är ett problem även för gymnasiebiblioteken som har svårt att få tillgång till 

elektroniskt material av mer vetenskaplig karaktär. 

Ett exempel på hur man löst problematiken är Kalmar län där skolbiblioteken ingår i 

den centrala upphandling av e-medier som den regionala biblioteksverksamheten gör. 

En respondent från grundskoleförvaltningen i Malmö beskriver hur man där försökt att 

tillgodose behovet genom att köpa in digitala medier för centrala medel och 

tillhandahålla dessa i en för skolorna gemensam plattform. Respondenten tillägger dock 

att ”det är orimligt dyrt att tillhandahålla digitala medier på detta sätt”. En annan 

respondent som verkar i Göteborgs stad uppger att man där planerar att centralt 

upphandla databaser för alla bibliotek i kommunen, även skolbiblioteken, samt 

tydliggöra skolbibliotekets roll i kommunens skolor. Det finns fler exempel på 

kommuner, eller mediecentraler, som centralt upphandlar vissa digitala resurser åt 

skolbiblioteken och att detta inte belastar skolbibliotekens mediebudget. Denna 

kartläggning täcker dock inte in vilka dessa kommuner är. När en central lösning 

förekommer tycks det inte förekomma att den omfattar e-böcker. 

Mångspråksmedier på skolbibliotek 

Några av respondenterna pekar ut försörjning av kvalitativ mångspråkslitteratur som 

problematiskt för skolbiblioteken, och att denna skulle vinna på att upphandlas centralt. 
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De enskilda skolbiblioteken har vare sig tid för eller kompetens i att förvärva 

mångspråkslitteratur för de ständigt skiftande behoven, i synnerhet då det gäller mindre 

utbredda språk. En respondent påpekar att modersmålslärarna får låna in böcker från 

folkbiblioteken medan skolbibliotekarier inte kan göra inlån till enskilda elever, och att 

skolbiblioteken därför inte blir den resurs som de skulle kunna vara när det gäller att 

tillgängliggöra mångspråkslitteratur. Samma respondent menar att Internationella 

biblioteket spelar en viktig roll för försörjningen av mångspråkslitteratur. För 

depositioner av mångspråkiga medier är skolbibliotek hänvisade till beställningar via 

folkbiblioteken eftersom skolbibliotek inte omfattas primärt av Internationella 

bibliotekets mediekomplettering. Skolbibliotek kan dock själva reservera eller vända sig 

direkt till Internationella biblioteket för enstaka lån och fjärrlån, och saknas 

mediesamarbete med folkbiblioteket går det att ta direktkontakt med Internationella 

biblioteket även för depositioner. 

Det finns flera exempel på hur skolbibliotekscentralen, i de fall där skolbiblioteken har 

tillgång till en sådan, kan utgöra ett centralt stöd för skolbibliotekens försörjning av 

mångspråksmedier. Flera av respondenterna nämner särskilt det rationella i att en 

skolbibliotekscentral eller mediepool centralt samordnar skolbibliotekens försörjning av 

mångspråkslitteratur. Utöver att skolbiblioteken har små resurser att köpa litteratur så 

varierar de språkliga behoven år från år. Den flexibiliteten har skolbiblioteken inte 

resurser till då mediebudgeten är bristfällig även för litteratur på svenska. En respondent 

nämner i detta sammanhang att en central mediepool för mångspråkslitteratur även 

behöver ha en rådgivande funktion. I den kommun där ett cirkulationsbibliotek planeras 

planerar man även ett centralt mångspråksbibliotek som kan nyttjas gemensamt av 

skolbiblioteken. Respondenten önskar att det fanns regional stöttning i arbetet med att 

hitta titlar och inköpskanaler för uppbyggnad av mångspråksbiblioteket. Man försöker 

att ta hjälp av modersmålslärare och studiehandledare men upplever att deras 

arbetsbelastning redan är hög. 

Behov av nationella krav och riktlinjer 

En majoritet av respondenterna önskar tydliga nationella krav på och riktlinjer för vad 

som krävs av ett skolbiblioteks utformning och bemanning. Det skulle tvinga skolor och 

rektorer att prioritera skolbiblioteksverksamhet och utjämna dagens stora skillnader.  

Det finns idag ett tolkningsutrymme som gör att förekomsten av och förutsättningarna 

för skolbibliotek ser mycket olika ut på olika platser. Några önskar en tydligare 

skrivning i skollagen och andra att Skolverket eller Skolinspektionen formulerar 

kvalitetskrav och följer upp dem. De flesta av respondenterna önskar få tydliggjort hur 

skolbiblioteken ska bemannas, att utbildad personal ska bemanna en viss definierad tid i 

veckan anpassat till exempelvis elevantal och socioekonomiska faktorer. Men flera 

anser även att skolbibliotekets pedagogiska roll i skolverksamheten ska tydliggöras mer 

och att de ska vara involverade i undervisningen, något som i sig kräver större 

bemanning.  
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Respondent-översikt 

 

Intervjuer med regional biblioteksverksamhet 

Intervjuerna genomfördes under augusti-oktober 2018. Utöver intervjuer med respektive 

regional biblioteksverksamhet så kompletterades svaren med kortare intervjuer med 

representanter för några katalogsamarbeten, dessa nämns också nedan.  

● Blekinge Kronoberg: Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 

● Blekinge: Olofströms bibliotek (om kommande samarbete i Blekinge) 

● Dalarna: Länsbibliotek Dalarna  

● Gotland: Gotlands Länsbibliotek 

● Gävleborg: Kulturutveckling på Region Gävleborg 

● Halland: Regionbibliotek Halland 

● Jämtland Härjedalen: Region Jämtland Härjedalen 

● Jönköping: Regionbibliotek Region Jönköpings län 

● Kalmar: Regionbiblioteket Kalmar län 

● Norrbotten: Regionbibliotek Norrbotten 

● Skåne: Kultur Skåne 

● Skåne: Bibliotek Skåne Sydost (Ystad Stadsbibliotek) 

● Skåne: Familjen Helsingborg (Helsingborgs Stadsbibliotek) 

● Stockholm: Regionbibliotek Stockholm 

● Sörmland: Länsbibliotek Sörmland 

● Uppsala: Regionbibliotek Uppsala 

● Uppsala: Älvkarleby bibliotek (BibliNord) 

● Värmland: Region Värmland 

● Västerbotten: Länsbiblioteket i Västerbotten 

● Västernorrland: Länsbiblioteket Västernorrland 

● Västmanland: Kulturutveckling, Region Västmanland 

● Västra Götaland: Kultur i Väst 

● Örebro: Biblioteksutveckling Region Örebro län 

● Östergötland: Regionbibliotek Östergötland 

 

 

Övriga intervjuer och möten 

Vi besökte de nationella lånecentralerna i maj/juni 2018, pratade med 

skolverksamheterna i oktober 2018 samt intervjuade kommunbiblioteken i december 

2018. 

● Sveriges depåbibliotek och lånecentral 

● Internationella biblioteket 

● Medioteket Stockholm 

● Göteborgs skolbibliotekscentral 
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● Järfälla skolbibliotekssamordnare 

● Katrineholm kommunbibliotek 

● Gislaved kommunbibliotek 

● Vimmerby kommunbibliotek 
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Webblänkar till samarbeten 

 

Katalogsamarbeten 

 

Namn Region Länk 

Almedalsbiblioteket Gotland https://www.almedalsbiblioteket.se/  

Bergslagsbibblan Örebro https://bergslagsbibblan.se/web/arena  

Bibliotek Dalsland 
Västra 

Götaland 
https://bibliotekdalsland.se/web/arena  

Bibliotek i Väst 
Västra 

Götaland 
https://biv.se/web/pub 

Bibliotek Mellansjö 
Västra 

Götaland 
https://bibliotekmellansjo.se/  

Bibliotek Skåne 

Sydost 
Skåne https://www.biblioteksso.se/web/arena  

Bibliotek Värmland Värmland https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena  

Bibliotek Västra 

Skaraborg 

Västra 

Götaland 
https://bibliotek.vskaraborg.se/web/pub/startsida  

Biblioteken i Burlöv 

& Lomma 
Skåne 

https://lomma-

fb.mikromarc.se/mikromarc3/default.aspx?Unit=74115&db

=lomma-fb 

Biblioteken i 

Norrbotten 
Norrbotten https://www.bibblo.se/ 

Biblioteken i 

Ranrike 

Västra 

Götaland 
https://bibliotek.ranrike.se/web/pub  

Familjen 

Helsingborg 
Skåne https://www.bibliotekfh.se/ 

Götabiblioteken Östergötland https://www.gotabiblioteken.se/web/arena  

HelGe-biblioteken Gävleborg https://www.helgebiblioteken.se/web/arena  

Minabibliotek Västerbotten https://www.minabibliotek.se/  

Ovansiljans 

bibliotek 
Dalarna 

https://ovansiljan.mikromarc.se/Mikromarc3/ovansiljan/defa

ult.aspx?db=ovansiljan&unit=6473  

SNOKA-bibliotek Skåne https://snokabibliotek.se/web/arena  

V8-biblioteken Västerbotten https://www.v8biblioteken.se/  

 

  

https://www.almedalsbiblioteket.se/
https://bergslagsbibblan.se/web/arena
https://bibliotekdalsland.se/web/arena
https://biv.se/web/pub
https://bibliotekmellansjo.se/
https://www.biblioteksso.se/web/arena
https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena
https://bibliotek.vskaraborg.se/web/pub/startsida
https://lomma-fb.mikromarc.se/mikromarc3/default.aspx?Unit=74115&db=lomma-fb
https://lomma-fb.mikromarc.se/mikromarc3/default.aspx?Unit=74115&db=lomma-fb
https://lomma-fb.mikromarc.se/mikromarc3/default.aspx?Unit=74115&db=lomma-fb
https://www.bibblo.se/
https://bibliotek.ranrike.se/web/pub
https://www.bibliotekfh.se/
https://www.gotabiblioteken.se/web/arena
https://www.helgebiblioteken.se/web/arena
https://www.minabibliotek.se/
https://ovansiljan.mikromarc.se/Mikromarc3/ovansiljan/default.aspx?db=ovansiljan&unit=6473
https://ovansiljan.mikromarc.se/Mikromarc3/ovansiljan/default.aspx?db=ovansiljan&unit=6473
https://snokabibliotek.se/web/arena
https://www.v8biblioteken.se/
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Samsök och annat webbsamarbete 

 

Namn Region Länk 

Biblinord Uppsala https://www.biblinord.se/ 

Bibliotek i 

Stockholms län 
Stockholm http://www.bibliotekistockholmslan.se/katalogsok 

Bibliotek Västra 

Mälardalen 
Västmanland https://www.bibliotekvastramalardalen.se/web/arena/welcome 

Dalsök Dalarna http://dalsok.se/ 

Krösasök Jönköping http://krosasok.rjl.se/ 

Mittsök Västernorrland https://www.bibsok.se/mittsok/ 

Regionbiblioteket 

Kalmar län 
Kalmar https://kalmar.regionbibliotek.se/web/arena 

Samsök Halland Halland http://samsok.hallandsbiblioteken.se/ 

Samsök 

Jönköping 
Jönköping http://samsok.rjl.se/ 

Sydostbiblioteken 
Blekinge + 

Kronoberg 
https://sydostbiblioteken.se/web/arena 

UT-Sök 
Örebro + 

Västmanland 
http://u.lanbib.se/usok/ 
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Skolbibliotekscentraler 

Denna tabell ligger till grund för kartan över skolbibliotekscentraler. Vad centralerna 

erbjuder varierar mycket, se rapporttexten för beskrivningar av denna variation. 

När det står “Ska finnas” så har vi fått tydlig indikation på att det finns antingen i en 

intervju eller via svar på vårt blogginlägg. När det står “Kan finnas” så har vi hittat 

antydningar t.ex. i biblioteksplaner eller liknande om att det ska finnas, men inte kunnat 

verifiera genom sökningar på nätet. 

 

Län Kommun SBC-namn/info SBC-Länk 

Blekinge Karlshamn Skolpoolen 
https://bibliotek.karlshamn.se/en_GB/web/arena/skol

pool 

Dalarna Borlänge Skolbibliotekscentral 
https://bibliotek.borlange.se/sv/content-

page/skolbibliotekscentralen-1 

Dalarna Falun Skolpoolen https://bibliotek.falun.se/sv/content-page/skolpoolen 

Dalarna Hedemora Skolbibliotekscentralen 
https://www.hedemorabibliotek.se/web/arena/skolbib

liotekscentral 

Dalarna Mora Finns  

Dalarna 
Smedjeback

en 
Skolbibliotekscentralen 

https://bibliotek.smedjebacken.se/sv/library-

page/skolbibliotekscentralen?refId=xrJG 

Gävleborg Gävle Medioteket Gävle 
https://www.gavle.se/pedagog/start/grundskola-

grundsarskola/medioteket/ 

Gävleborg Ovanåker Ska finnas 
https://www.ovanaker.se/kulturochfritid/bibliotek/forp

edagoger.393.html 

Gävleborg Sandviken Astrakan, för pedagoger 
https://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/folkbibli

oteket/tjansterochservice/astrakanforpedagoger.4.3c

9043301279eca4685800010127.html 

Halland Varberg Kan finnas  

Jämtland Östersund Skolbibliotekscentralen 
http://pedagog.ostersund.se/wordpress/?page_id=96

4897 

Jönköping Jönköping Ska finnas  

Kalmar Västervik Startar under 2019  

Kronoberg Alvesta 
Skolbibliotekscentralen 

(SBC) 
https://bibliotek.alvesta.se/web/arena/skolbiblioteksc

entralen 

Skåne Bromölla 
Skolbibliotekscentralen 

(SBC) 
https://www.bromolla.se/utbildning-

barnomsorg/grundskola/skolbiliotek/ 

Skåne Hässleholm 
Skolbibliotekscentralen 

(SBC) 

https://www.hassleholm.se/utbildning-och-

barnomsorg/grundskola-forskoleklass-och-

fritidshem/skolbibliotekscentralen-i-hassleholm.html 

Skåne Kristianstad Skolbibliotekscentralen 

https://www.kristianstad.se/en/kommun-och-

politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn-

och-utbildning/avdelningar/utvecklingsavdelningens-

uppdrag/skolbibliotekscentralen2/ 

Skåne Lund Skolbibliotekscentralen https://www.lund.se/skolbibliotekscentralen/ 

Skåne Simrishamn Skoldepå 
https://www.simrishamn.se/barn-och-

utbildning/skolbiblioteken 

https://bibliotek.karlshamn.se/en_GB/web/arena/skolpool
https://bibliotek.karlshamn.se/en_GB/web/arena/skolpool
https://bibliotek.borlange.se/sv/content-page/skolbibliotekscentralen-1
https://bibliotek.borlange.se/sv/content-page/skolbibliotekscentralen-1
https://bibliotek.falun.se/sv/content-page/skolpoolen
https://www.hedemorabibliotek.se/web/arena/skolbibliotekscentral
https://www.hedemorabibliotek.se/web/arena/skolbibliotekscentral
https://bibliotek.smedjebacken.se/sv/library-page/skolbibliotekscentralen?refId=xrJG
https://bibliotek.smedjebacken.se/sv/library-page/skolbibliotekscentralen?refId=xrJG
https://www.gavle.se/pedagog/start/grundskola-grundsarskola/medioteket/
https://www.gavle.se/pedagog/start/grundskola-grundsarskola/medioteket/
https://www.ovanaker.se/kulturochfritid/bibliotek/forpedagoger.393.html
https://www.ovanaker.se/kulturochfritid/bibliotek/forpedagoger.393.html
https://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/folkbiblioteket/tjansterochservice/astrakanforpedagoger.4.3c9043301279eca4685800010127.html
https://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/folkbiblioteket/tjansterochservice/astrakanforpedagoger.4.3c9043301279eca4685800010127.html
https://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/folkbiblioteket/tjansterochservice/astrakanforpedagoger.4.3c9043301279eca4685800010127.html
http://pedagog.ostersund.se/wordpress/?page_id=964897
http://pedagog.ostersund.se/wordpress/?page_id=964897
https://bibliotek.alvesta.se/web/arena/skolbibliotekscentralen
https://bibliotek.alvesta.se/web/arena/skolbibliotekscentralen
https://www.bromolla.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/skolbiliotek/
https://www.bromolla.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/skolbiliotek/
https://www.lund.se/skolbibliotekscentralen/
https://www.simrishamn.se/barn-och-utbildning/skolbiblioteken
https://www.simrishamn.se/barn-och-utbildning/skolbiblioteken
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Län Kommun SBC-namn/info SBC-Länk 

Stockholm Ekerö 
Skolbibliotekscentralen 

(SBC) 
https://bibliotek.ekero.se/sv/content-

page/gruppl%C3%A4sning 

Stockholm Sigtuna Cirkulationsbiblioteket  

Stockholm Stockholm Medioteket http://www.stockholm.se/medioteket 

Stockholm Sundbyberg 
Skolbiblioteksservice 

(SBS) 
https://bibliotek.sundbyberg.se/sv/content-

page/skolbiblioteksservice 

Sörmland Eskilstuna Bokcentralen för skola 
https://bibliotek.eskilstuna.se/web/arena/bokcentrale

n-skola1 

Uppsala Heby Finns  

Värmland Karlstad Ska finnas  

Västerbotten Lycksele Mediepulsen 
https://www.v8biblioteken.se/sv/library-

page/mediapulsen 

Västerbotten Skellefteå Skolpoolen https://bibliotek.skelleftea.se/web/arena/skolpoolen 

Västerbotten Umeå Skolbiblioteksservice http://www.skolbiblioteksservice.se/ 

Västernorrland Kramfors Skolbibliotekscentralen 
https://bibliotek.kramfors.se/web/arena/skolbiblioteks

centralen 

Västernorrland Sundsvall 
Medioteket + 

Medienavet 

https://pedagogsundsvall.se/medioteket/ 

http://medienavet.se/ 

 

Västmanland Arboga Kan finnas  

Västmanland Köping Kan finnas  

Västmanland Sala Kan finnas  

Västra Götaland Göteborg 
Skolbibliotekscentralen 

(SBC) 
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/skolbibliote

kscentralen/ 

Västra Götaland Svenljunga Skolbibliotekscentralen 
https://www.svenljunga.se/barn--

utbildning/skolbibliotek.html 

Västra Götaland Uddevalla Skolbibliotek Uddevalla 
https://www.uddevalla.se/utbildning-och-

barnomsorg/grundskola/skolutveckling/skolbibliotek.

html 

Västra Götaland Ulricehamn Skolbibliotekscentralen 
https://www.ulricehamn.se/uppleva/bibliotek/skolbibli

otekscentralen/ 

Örebro Karlskoga Mångspråkspoolen 
https://bibliotek.karlskoga.se/web/arena/bestallning-

mangsprakspoolen 

Östergötland Motala Skolbibliotekscentralen   

 

 

  

https://bibliotek.ekero.se/sv/content-page/gruppl%C3%A4sning
https://bibliotek.ekero.se/sv/content-page/gruppl%C3%A4sning
http://www.stockholm.se/medioteket
https://bibliotek.sundbyberg.se/sv/content-page/skolbiblioteksservice
https://bibliotek.sundbyberg.se/sv/content-page/skolbiblioteksservice
https://bibliotek.eskilstuna.se/web/arena/bokcentralen-skola1
https://bibliotek.eskilstuna.se/web/arena/bokcentralen-skola1
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http://www.skolbiblioteksservice.se/
https://bibliotek.kramfors.se/web/arena/skolbibliotekscentralen
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https://pedagogsundsvall.se/medioteket/
http://medienavet.se/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/skolbibliotekscentralen/
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https://www.svenljunga.se/barn--utbildning/skolbibliotek.html
https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolutveckling/skolbibliotek.html
https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolutveckling/skolbibliotek.html
https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolutveckling/skolbibliotek.html
https://www.ulricehamn.se/uppleva/bibliotek/skolbibliotekscentralen/
https://www.ulricehamn.se/uppleva/bibliotek/skolbibliotekscentralen/
https://bibliotek.karlskoga.se/web/arena/for-pedagoger
https://bibliotek.karlskoga.se/web/arena/for-pedagoger
https://www.gotabiblioteken.se/web/motala/skolbibliotek
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Skolbibliotekssamordnare 

Denna tabell ligger till grund för kartan över skolbibliotekssamordnare. Vad som räknas 

som en skolbibliotekssamordnare kan variera, se rapporttexten för beskrivningar av 

detta. 

 

Län Kommunkod Kommun 

Blekinge 1082 Karlshamn 

Blekinge 1080 Karlskrona 

Dalarna 2080 Falun 

Dalarna 2062 Mora 

Dalarna 2082 Säter 

Gotland 0980 Gotland48 

Gävleborg 2180 Gävle 

Halland 1380 Halmstad 

Jönköping 0686 Eksjö 

Jönköping 0643 Habo 

Jönköping 0680 Jönköping 

Jönköping 0682 Nässjö 

Jönköping 0665 Vaggeryd 

Jönköping 0685 Vetlanda 

Kalmar 0880 Kalmar 

Kronoberg 0764 Alvesta 

Kronoberg 0780 Växjö 

Kronoberg 0765 Älmhult 

Skåne 1285 Eslöv 

Skåne 1293 Hässleholm 

Skåne 1290 Kristianstad 

Skåne 1281 Lund 

Skåne 1280 Malmö 

Skåne 1291 Simrishamn 

Skåne 1264 Skurup 

Skåne 1287 Trelleborg 

Skåne 1277 Åstorp 

Skåne 1257 Örkelljunga 

                                                 
48 Tjänsten på Gotland försvinner enligt uppgift från och med 1 april 2019. 
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Län Kommunkod Kommun 

Stockholm 0127 Botkyrka 

Stockholm 0123 Järfälla 

Stockholm 0186 Lidingö 

Stockholm 0191 Sigtuna 

Stockholm 0184 Solna 

Stockholm 0180 Stockholm 

Stockholm 0183 Sundbyberg 

Stockholm 0181 Södertälje 

Sörmland 0482 Flen 

Sörmland 0483 Katrineholm 

Uppsala 0331 Heby 

Värmland 1780 Karlstad 

Västerbotten 2480 Umeå 

Västernorrland 2282 Kramfors 

Västernorrland 2283 Sollefteå 

Västernorrland 2281 Sundsvall 

Västmanland 1981 Sala 

Västmanland 1980 Västerås 

Västra Götaland 1440 Ale 

Västra Götaland 1490 Borås 

Västra Götaland 1481 Mölndal 

Västra Götaland 1415 Stenungsund 

Västra Götaland 1435 Tanum 

Örebro 1883 Karlskoga 

Östergötland 0562 Finspång 

Östergötland 0580 Linköping 

Östergötland 0586 Mjölby 

Östergötland 0583 Motala 

Östergötland 0581 Norrköping 

Östergötland 0561 Åtvidaberg 

Östergötland 0509 Ödeshög 

 

 



 

 

 

 

 


