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Abstract:         In a time where environmental consciousness has become a more pressing 

matter the public libraries have the opportunity to influence and inspire 
their communities to take a stand towards more environmentally 
sustainable communities.  

 
The purpose of this bachelor thesis is to contribute to the discussion about 
the role of the public library in environmental issues and ecological 
sustainable development in relation to municipal government documents. 
Three municipalities with pronounced environmental focus were chosen, 
these are the municipality of Gävle, Helsingborg and Lund. The following 
questions were discussed: “What’s the role of three public libraries in 
terms of ecological sustainability in relation to their respective 
municipalities' governing documents?” “What does the work involving 
ecological sustainability in the three municipalities' governing documents 
look like?” ”What does the three public libraries activities look like from 
an ecological sustainability perspective?”. 

 
The findings in this study were based on semi-structured interviews with 
informants from the public libraries in the chosen municipalities along 
with the municipal government documents. The material were analyzed 
through qualitative content analysis using Kathryn Millers concepts 
envionmental leader and environmental educator and Ali AlQahtany, 
Yacine Rezgui och Haijiang Li’s SUPD Model for a sustainable urban 
planning. The results show that the selected libraries to a large extent show 
signs that they work on the basis of municipal government documents. The 
study also shows that the libraries primarily take the role of environmental 
leaders, rather than educators. The SUPD Model was used to a large extent 
and correlated with the municipal documents. 
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1.  Inledning 
 

“The library has always been a window to a larger world. A place where we 
have always come to discover big ideas and profound concepts.”  

(Obama, 2005).  
 

Då förespråkande för ekologisk hållbarhet tagit mer och mer plats i vårt samhälle har detta 
också lett oss till att fundera mer på folkbibliotekens relation till just detta ämne. Under vår 
utbildnings gång har hållbarhet varit ett återkommande begrepp som diskuterats utifrån ett 
biblioteksperspektiv. Oftast har dock fokus legat på social hållbarhet genom ledarskap och 
demokratisering av samhället. Ekologisk hållbarhet har hamnat i skymundan vilket fick oss att 
resonera kring att det är en del som behöver undersökas mer. 
 
I bibliotekslagen finns inga riktlinjer för att Sveriges bibliotek på något sätt ska ta ansvar för 
spridning av information om klimathotet eller att vara ett föredöme för samhället i fråga om hur 
verksamheterna är organiserade för ekologisk hållbarhet (SFS 2013:801). Däremot visar 
riksdagspartierna ett ökande intresse för att förebygga klimathotet (Regeringskansliet, 2018).  
Många kommuner har planer för hur de ska styra in samhället i ett mer ekologiskt hållbart 
förhållningssätt och eftersom folkbiblioteken även styrs av kommunerna undrade vi om detta 
syns i praktiken. Där kommer vår studie in genom att lyfta fram utvalda miljökommuner och 
studera deras till resurser största bibliotek har vi fördjupat oss och utvecklat denna 
frågeställning.  
 
Biblioteken har en speciell roll i vårt samhälle eftersom de är icke-kommersiella offentliga rum 
och de är därför särskilt lämpade för att sprida idén om ekologisk hållbarhet till allmänheten. 
Att biblioteken är offentliga och inte kräver något i utbyte från användaren gör det till en neutral 
plats som alla kan ha tillgång till. Biblioteket är dessutom ofta resultatet av en gemensam 
konsensus om samhällets behov och mål (Boyden & Weiner, 2000). Det ligger även i 
bibliotekens roll som informationsförmedlare att skapa möjligheter för invånarna. Frenander 
(2012) lyfter fram Skot-Hansens beskrivning om hur biblioteken även kan ses som en ikon och 
symbol för den moderna stadsplaneringen. Det berörs även hur biblioteken har potential att 
verka för samhällets utveckling genom att stärka och stödja flera delar av samhällskroppen och 
individen däri (Frenander, 2012). Även International Federation of Library Associations and 
Institutions (IFLA, u.å) beskriver bibliotekens ansvar för hållbarhet på global nivå genom 
exempelvis digitalisering och utveckling av samhällena. Genom att tillgängliggöra information 
och synliggöra sitt eget hållbarhetsarbete agerar biblioteken också god förebild för sitt 
kringliggande samhälle. Detta blir på så vis ett sätt att sprida medborgerligt engagemang till 
allmänheten genom bibliotekens egna ställningstagande (Hauke & Werner, 2012). Även om 
biblioteket på många sätt redan arbetar hållbart med utlåning av medier, och tillgängliggörande 
av tjänster som inte kräver större påfrestning på miljön kan mycket anpassas och göras ännu 
mer ekologiskt hållbart.  
 
Miller (2010) beskriver vikten av att skydda, bevara och utveckla jordens resurser för att stoppa 
den globala uppvärmningen. Denna förändring i klimatet beror huvudsakligen på urbanisering, 
utsläpp av bilar och flygplan och kolgenererad uppvärmning i hushållen. Den ökade 
miljöpåfrestningen beror också på den ständigt ökade befolkningen i samhället (Alqahtany, 
Rezgui & Li, 2013). Detta påverkar i sin tur jordens ökande temperatur genom växthuseffekten. 
Att sträva efter ekologisk hållbarhet inom olika verksamheter som bibliotek blir därför ett 
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viktigt steg för att förhindra ytterligare miljöförändringar. Under senare år har begrepp som 
going green vuxit fram, som syftar på att göra så lite negativ påverkan på jordens resurser som 
möjligt. Detta görs genom att bygga en tillvaro som strävar efter att bevara och skydda naturen 
och dessutom skapa möjligheter för att kunna främja ett rikt natur- och djurliv (Miller, 2010). I 
Sverige talar vi om gröna bibliotek, vilket är bibliotek som byggs eller drivs med strävan efter 
ekologiskt hållbarhet i de beslut som tas.   
 
1.1 Problemformulering 
 
Som tidigare nämnt beskrivs inte någonstans i bibliotekslagen om bibliotekens ansvar för 
ekologisk hållbarhet, därav uppstår följdfrågan huruvida detta bör ligga i bibliotekens ansvar 
(SFS 2013:801). Samtidigt är bibliotekens roll i ständig förändring, olika samhälleliga 
strömningar påverkar bibliotekens verksamhet och det ligger i deras intresse att anpassa sig för 
detta (Hansson, 2010). Rimligtvis har biblioteket även möjlighet att påverka samhället runt 
omkring, precis som samhället i sin tur kan påverka biblioteken. Det är dessutom i bibliotekens 
uppdrag att vara tillgängliga för alla och bidra med verksamhet som är anpassade för 
användarnas behov (SFS 2013:801). Samtida frågor har därför ofta kommit att ta stor plats i 
bibliotekets rum på olika sätt, en sådan fråga kan röra miljöförändringarna. 
 
Under vår utbildnings gång har diskussionen ofta pågått kring bibliotekens roll i samhället, hur 
det var för de första biblioteken och hur stor förändring som skett sedan dess. Det finns alltid 
ett behov av informationsförmedlare i samhället, det har inte förändrats. Tillgången till 
informationsförmedlare och sökvägar har utvecklas och med informationssamhället blev därför 
information enklare att få tag på. Detta har påverkats av samhället och de strömningar som 
göms däri, men också av politiken och regeringen. Bibliotekens roll är att underbygga 
demokratin och fritt sprida information, oberoende politisk tillhörighet (Svensk 
biblioteksförening, 2015). Samtidigt är biblioteken styrda av kommunerna vilka i sin tur arbetar 
utifrån mål och visioner som formulerats av aktuell regering. Detta rör även frågan om 
hållbarhet, i detta fall ekologisk hållbarhet. Biblioteken har en unik möjlighet att möjliggöra 
miljömedvetenhet hos invånarna. Människor som är medvetna om sin omvärld och vilken 
påverkan människans livsstil har på denna är också mer benägna att göra miljömedvetna val. 
Att lära ut miljömedvetenhet är första steget mot att påverka människors attityd och beteenden 
(Miller, 2010). Eftersom biblioteksrummet är en plats öppen för alla ger detta en unik möjlighet 
att vara både ett föredöme och inspirera och bilda i ekologisk hållbarhet.  
 
Alla kommuner är enligt bibliotekslagen förpliktigade att tillhandahålla biblioteksplaner för 
biblioteksverksamheten i kommunen (Bibliotekslagen, SFS 2013:801). Vi har valt att inte 
analysera biblioteksplaner då de efter närmare granskning inte nämner ekologisk hållbarhet i 
någon större utsträckning. Åsedal (2017) har studerat 200 av Sveriges biblioteksplaner och 
resultatet visar att endast 58 av dem innehåller något av hennes utvalda begrepp kopplade till 
ekologisk hållbarhet. I studien ämnar vi istället undersöka bibliotekens verkande för ekologisk 
hållbarhet genom intervjuer med informanter på biblioteket och sätta dem i relation till 
kommunala styrdokument. Vi har dock inte för avsikt att värdera varken bibliotekens eventuella 
verksamhet för ekologisk hållbarhet eller kommunens styrdokument. Studien utgår ifrån vilken 
roll biblioteken tar utifrån Millers (2010) begrepp miljöledare och miljöutbildare. Vi använder 
oss även av AlQahtany, Rezgui och Lis (2013) SUPD Model för hållbar stadsplanering i vår 
analys av kommunala översiktsplaner. I denna studie har vi för avsikt få större kännedom om 
biblioteken arbetar för ekologisk hållbarhet. Om så är fallet ämnar vi ta reda på hur detta 
motiveras och på vilket sätt detta tar uttryck. Genom att fördjupa oss i kommunala 
styrdokument som grundar det kommunala hållbarhetsarbetet ämnar vi även få en större insikt 
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i de planer som klarläggs däri. Genom att undersöka både kommunala styrdokument och 
bibliotekens verksamhet önskar vi kunna belysa förhållandet mellan kommunernas visioner och 
en del av praktiken.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Föreliggande uppsats har för syfte att bidra till diskussionen kring folkbibliotekets roll vad 
gäller miljöfrågor och ekologisk hållbar utveckling i relation till kommunernas styrdokument. 
Vi har valt ut tre kommuner med uttalat miljöfokus och dessa är Gävle kommun, Helsingborgs 
kommun och Lunds kommun. 
      
Den övergripande frågeställningen är: 
 

•   Hur ser tre folkbiblioteks roll ut vad gäller ekologisk hållbarhet i förhållande till deras 
respektive kommuners styrdokument? 

 
För att undersöka detta har vi valt att dela in frågeställningen i två delar som formulerats: 
 

•   Hur ser arbetet ut för ekologisk hållbarhet i de tre kommunernas styrdokument? 
•   Hur ser de tre olika folkbibliotekens verksamhet ut ur ett ekologiskt 

hållbarhetsperspektiv? 
 
1.3 Bakgrund 
 
FN upprättade 2015 projektet Agenda 2030 för att samtliga länder skulle arbeta för att verka 
för en mer socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld (Regeringskansliet, 2015). 
Agenda 2030 består av 17 mål som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor 
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser (Regeringen, 2017). 
Dessa rör samtliga 193 länder i FN som tillsammans ska mobilisera sig för att nå de bestämda 
målen innan år 2030 (Svenska FN-förbundet, 2017). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en viktig del i arbetet för att nå dessa mål i 
Sverige. De har tagit fram fem punkter för att nå målet genom den kommunala styrningen, 
dessa formulerar de på följande vis:  
 

•   skapa hållbar samhällsstruktur 
•   främja kvinnors egenmakt 
•   förbättra likvärdighet i skolan 
•   arbeta hälsofrämjande och förebyggande för social hållbarhet 
•   verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor (SKL, 2017) 

Fokus ligger främst på social hållbarhet även om första punkten även inkluderar hållbar 
samhällsstruktur. Det kan vara svårt att veta exakt vad det innebär bara utifrån denna korta 
beskrivning. 16 av de 17 globala målen i Agenda 2030 korrelerar dock med SKL:s mål för åren 
2016-2019, på så sätt pågår redan arbetet för att nå de mål som agendan beskriver. De 16 mål 
som SKL arbetar med direkt eller indirekt beskriver de på följande vis: Ingen fattigdom, ingen 
hunger, god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet, rent vatten och 
sanitet för alla, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, 
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hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna, ekosystem och ekologisk 
mångfald, fredliga och inkluderande samhällen, genomförande och globalt partnerskap. Den 
enda punkt SKL inte arbetar med utifrån Agenda 2030 är “hav och marina resurser”. Utöver 
detta driver SKL och bolaget SKL International en mängd internationella utvecklingsprojekt 
som bidrar till att nå de globala målen. SKL arbetar också för att identifiera och sprida goda 
exempel på hur kommuner, landsting och regioner kan arbeta för att nå målen för Agenda 2030 
(SKL, 2017). 

Studien vi gjort ämnar ge en bredare bild av det eventuella arbete tre utvalda bibliotek i 
miljökommuner gör för ökad ekologisk hållbarhet. Vi har valt de största biblioteken i 
kommunen utifrån resurser och besökare. De tre utvalda biblioteken ligger i Gävle, Helsingborg 
och Lund. Dessa kommuner blev 2017 utnämnda till de “miljöbästa” kommunerna enligt 
Aktuell Hållbarhet kommunrankning för Sveriges främsta miljökommuner (Aktuell hållbarhet, 
2017a).  
 
1.4 Avgränsningar och centrala begrepp 
 
Genomgående för texten när begreppet bibliotek används syftar vi på folkbibliotek, om inget 
annat nämns. Detta görs för att förenkla i studien men också för att det är en term som ofta 
används av oss själva.  
 
Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett komplext begrepp som kan ha många olika betydelser. Hauke och 
Werner (2012) beskriver hur hållbarhet handlar om att bevara kulturellt arv, historisk identitet 
av platser och byggnader och av atmosfär. Begreppet beskrivs i FN:s Brundtlandsrapport Our 
common future från 1987 på följande vis: “hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 
(United Nations, 1987).  
     
Ekologisk hållbarhet  
I denna uppsats berör vi främst ekologisk hållbarhet som är en aspekt av hållbar utveckling. 
Ekologisk hållbarhet syftar till att anpassa människans liv för att främja ekosystemen, bevara 
naturens mångfald genom att arbeta för motverka förlusten av jordens naturresurser. Genom att 
arbeta för att utveckla våra vardagliga resurser till mer miljövänliga alternativ kan vi därför 
minska miljöpåverkan samtidigt som vi får en större förståelse för vår omvärld (Sonkkanen, 
2013). Detta kan även appliceras på bibliotek, genom att skapa förutsättningar för hållbar 
utveckling och använda oss av mer miljövänliga metoder kan även bibliotekens verksamhet bli 
ett medel för att nå ett mer hållbart samhälle.  
 
Användare och invånare 
Termen användare används i denna studie och syftar på individer som använder sig av 
biblioteket. Termen invånare används i studien och syftar på alla de personer som bor i 
kommunen och inkluderar således både de som är användare av biblioteket och de som inte är 
det. 
 
Översiktsplan 
I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) redogörs det för hur varje kommun ska ha en 
översiktsplan som anger den riktning för långsiktig utveckling av den fysiska miljön som 
kommunen ska anta. Översiktsplanen ska bland annat innefatta hur planeringen är lagd för 
mark- och vattenområden, ny bebyggelse, hur riksintressena tillgodoses och hur kommunen ska 
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följa de miljökvalitetsnormer som finns. Översiktsplanen bedöms av länsstyrelsen och de 
berörda kommunerna innan den beviljas av kommunfullmäktige (SFS 2010:900). 
En översiktsplan är en typ av styrdokument. Översiktsplaner används i denna studie för att 
studera specifika kommuners ekologiska hållbarhetsvisioner. Styrdokument är inte juridiskt 
bindande, utan något som i viss mån tolkas utifrån och appliceras i mån av tillgångar.  
 
2. Tidigare forskning 
 
I följande kapitel redovisas för tidigare forskning och litteratur inom ämnesområdet. Kapitlet 
är uppdelat i tre delar med fokus på översiktsplaner, bibliotekets roll vid främjande av ekologisk 
hållbarhet samt gröna bibliotek. Delar av litteraturen som används kommer att återkopplas i 
diskussionsdelen, medan andra används för att ge inblick och bakgrund i ämnesområdet.  
 
2.1 Översiktsplaner 
 
AlQahtany, Rezgui & Li (2013) beskriver de huvudsakliga utmaningarna som påverkar både 
vår naturliga och byggda miljö globalt. De menar att klimatförändringarna, den ökade 
populationen och befolkningstätheten och den ökade resursbristen troligtvis kommer att vara 
de huvudsakliga utmaningarna för stadsplanering i framtiden. Det krävs därför globalt agerande 
för att möta upp de utmaningar som når vår samtid. I Sverige börjar detta arbete i de beslut som 
tas i riksdagen som sedan formuleras av kommunerna i översiktsplanerna. SKL (2017) 
beskriver hur översiktsplaner ska användas som vägledning för framtida beslut om mark- och 
vattenområdens användning, och dessutom för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Översiktsplaner är därav politiska dokument som speglar värderingar och riktlinjer 
från den nuvarande regeringen för den fysiska planeringen. Beslut som tas i nuvarande regering 
kan därför komma att ändras om regeringen skulle bytas ut efter nästa val.  
 
Deak och Bucht (2011) beskriver hur planering och förebyggande arbete är nödvändigt för att 
bygga hållbara samhällen. Exemplet som tas upp rör Lunds kommun och risken för 
översvämning som är ett möjligt hot med framtida miljöförändringar. I detta fall krävs det att 
staden byggs på ett sådant sätt som inte skulle påverkas av drastiskt av vattenhöjningar, som i 
längden kan leda till att flera stadsdelar översvämmas. De beskriver hur stadsplanering kan 
anpassas för att skapa långsiktiga lösningar. Deak och Bucht (2011) menar att stadsplaneringen 
bör ses som en viktig del i det ekologiska systemet och dess planering, och att man även bör ta 
vara på arvet från den naturliga miljöstrukturen. Denna lösning förekommer för den redan 
existerande miljöpåverkan men det finns även andra exempel på vad kommunerna istället kan 
göra för att arbeta långsiktigt för förbättringar för miljön. AlQahtany, Rezgui & Li (2013) 
menar till exempel hur åtgärder som användandet av lokala råvaror, miljövänlig energi och 
källsortering kan vara enkla lösningar för att minska miljöpåverkan.  
 
Med andra ord spelar styrdokument en viktig roll i arbetet för mer ekologiskt hållbara 
kommuner idag då dokumenten blir förlängningen av de mål som arbetas fram och finns 
tillgängliga för alla att ta del av. På så vis kan kommuninvånarna följa vad just deras kommuner 
planerar göra och kan sedan följa upp det. Styrdokument kan som tidigare nämnt ses som en 
förlängning av det kommunala politiska styret, en slags manifestation. På så vis blir även 
bibliotekens arbete för ekologisk hållbarhet under det kommunala styret en kulturpolitisk fråga. 
Frenander (2010) lyfter fram fyra olika idealmodeller för det kulturpolitiska landskapet, dessa 
modeller har synts i vår moderna historia runt om i världen. De fyra idealmodellerna som 
beskrivs är arkitektmodellen (staten är aktiv och ingripande), ingenjörsmodellen (staten äger de 
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konstnärliga produktionsmedlen), mecenatmodellen (staten stödjer kulturen men styr inte) och 
underlättarmodellen (statens roll är att bevilja skattelättnad för kultursponsring). 
Arkitektmodellen utgår ifrån en aktiv, mer ingripande roll, där staten tar ett övergripande ansvar 
och lyfter fram planer som innefattar kulturpolitiken i en politisk helhet. En sådan modell menar 
han att de nordiska länderna sägs tillhöra (Frenander, 2010). Detta innebär rimligtvis att även 
större politiska frågor som hållbarhet i allmänhet och ekologisk hållbarhet i synnerhet innefattas 
av kulturpolitiken.  
   
2.2 Bibliotekets roll vid främjande av ekologisk hållbarhet 
 
För att finna övertygelsen och motivationen för att utveckla bibliotekens ekologiska 
hållbarhetsarbete krävs att personalen bildar sig i ämnet (Fourie, 2012). Miller (2010) beskriver 
hur biblioteken har en självklar roll för att bilda sin omgivning i ämnet då hon ser dem som en 
gateway to knowledge. Hon menar att den ökade kunskap som sprids i ämnet gör också att fler 
vill engagera sig. Informationssamhället vi idag lever i leder till att fler och fler vill göra aktiva 
val för att minska det ekologiska fotavtrycket (Miller, 2012). Environmental literacy, vilket är 
ett återkommande begrepp i mycket forskning som rör ämnet, berör människans förmåga att 
uppfatta och tolka miljöns hälsomässiga system och agera på ett sätt som upprätthåller, bevarar 
och förbättrar dessa system (Miller, 2010). Hon menar att det är genom bildning som vi har den 
bästa chansen för att ta tillvara på jordens naturliga resurser. Fourie (2012) beskriver ett sätt 
som individens informationsbehov kan tolkas utifrån flera steg: det rör sig först från ett intuitivt 
informationsbehov till ett medvetet informationsbehov, till ett formaliserat informationsbehov, 
till slutligen ett kompromissat informationsbehov. Denna process kan vara nödvändig att känna 
till för att kunna problematisera individens process för ökad kunskap om samhällsfrågor som 
ekologisk hållbarhet. Case, Andrews, Johnson och Allard (2005) har dock noterat beteenden 
där man väljer att aktivt undvika information, för att sådan information motbevisar ens 
världsbild eller för att det av olika anledningar kan skapa obehag. Detta är ett betydande inslag 
för att kunna förstå individens mottagande av information. Även om information erbjuds 
betyder det inte att individen nödvändigtvis tar till sig av den och detta rör även bibliotekens 
arbete för ekologisk hållbarhet.    
      
Henk (2014) beskriver vikten av bibliotekariernas egen roll, hon menar att det är viktigt att 
yrkesgruppen ser sig själva som problemlösare (solutionists). Hon menar att bibliotekarien kan 
och måste finna lösningar på de problem som uppkommit på grund av växthuseffekten. Henk 
(2014) beskriver att vi lever i en värld som på många sätt skiljer sig från den som var när 
informationssamhället tog sin början, trots all den tid som gått har vi ännu inte anpassat oss 
tillräckligt. Detta, menar hon, hänger också ihop med information literacy, att kunna söka, 
använda och kritiskt granska information på ett korrekt och framgångsrikt sätt. Genom att bilda 
samhällsinvånarna så att de själva kan lära sig söka och hantera information ges de större 
möjligheter att ta sig an samhälleliga frågor som rör vår planet (Henk, 2014). Meadows (1999) 
beskriver biblioteket som ett av världens Seven-Plus Wonders of Sustainability eftersom 
utlåning starkt förknippas med hållbarhet då det bygger på återanvändning. Bibliotekens roll 
som återanvändare har på senare år uppmärksammats och influerat annan utlåning, exempel på 
detta är verktygsbiblioteken dit man kan gå för att låna olika typer av verktyg till hemmet 
(Söderholm, 2016, Söderholm & Nolin, 2015).     
 
Biblioteken har en viktig roll, både folkbiblioteken och andra bibliotek kopplade till högskola 
eller grundskola, att lära sina användare bli självständiga tänkare med god förmåga att värdera 
och kritiskt analysera den information de stöter på. Att bilda sina samhällsinvånare är en 
långsiktig lösning, som ligger nära till bibliotekariers dagliga arbete. Medvetenhet kring vilka 
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värderingar som förmedlas är av stor vikt, särskilt för folkbibliotekarien vars uppgift är att möta 
allmänheten (Miller, 2012). Bibliotekets värderingar styr vilka frågor som ställs i en större 
kontext, men det krävs också att biblioteken sedan håller sig till dessa. Denna stabila 
värdegrund är särskilt viktig när biblioteken ställs inför större problem som måste vägas mot 
andra delar, en sådan fråga kan den om ekologisk hållbarhet vara (Henk, 2014). Henk (2014) 
delar in bibliotekens värdegrunder i tre delar, den första och viktigaste är demokratin. 
Biblioteken har som tidigare nämnt en viktig roll i det demokratiska samhället eftersom de 
spelar en betydande roll för spridandet av information. Den andra delen är bildning, biblioteken 
har som tidigare nämnt en viktig roll för landets skolor och utbildningar. Den tredje och sista 
delen är den om förvaltarskap, vår roll som förvaltare är viktig för bevarandet av historiska och 
kulturella dokument. Unikt för professionen är tjänsten att bidra för nutida behov men också 
för framtiden. Ett sådant ansvar ligger därför naturligt i förhållande till ekologisk hållbarhet 
(Henk, 2014). 
 
Pionke (2016) beskriver människan som den viktigaste förnybara resursen. Hon beskriver hur 
människan har förmågan att förändra, utvecklas och lära sig nya färdigheter, just därför bör 
man investera i sitt samhälle och de individer som lever där. Chansen är att om de lär sig nya 
sätt att bevara sin planet kommer de utvecklas och skapa nya sätt att göra detta på. Genom att 
ge biblioteken ett större ansvar och uppmuntra sin omgivning att implementera ett mer hållbart 
tänkande i sin vardag sätts bollen i rullning för nya idéer. Bibliotekarien Leila Sonkkanen 
(2013) utförde en undersökning på bibliotek i Finland rörande deras förhållning till ekologisk 
hållbarhet, resultaten visade att 60% av biblioteken inte arbetade utifrån ett ekologiskt hållbart 
ledarskap. Detta innebär att över hälften av bibliotekens ledning som undersöktes inte tar 
ekologisk hållbarhet i beräkningen vid beslut för verksamheten. Delar av det arbete som kan 
utvecklas för ökad ekologisk hållbarhet på biblioteken behöver därför vara underbyggt av en 
trygg ledning (Sonkkanen, 2013). Kira och Ejnatten (2011) beskriver hur en stark och hållbar 
organisation kan värderas utifrån fyra dimensioner: intention, handling, socialt och kulturellt. 
Varje dimension interagerar med varann och har betydelse för funktion, kapacitet, 
välbefinnande och utveckling. Dessa tillsammans bidrar till en hållbar organisation. Med andra 
ord krävs rimligtvis alla delar för att skapa en hållbar organisation och arbetsplats och detta i 
sin tur är en förutsättning för utvecklingsarbete och goda resultat för till exempel en mer grön 
arbetsplats (Dellve, 2016).  
 
2.3 Gröna bibliotek 
 
Genovese & Albanese (2013) lyfter fram olika aspekter ett bibliotek kan ha i åtanke då de 
anpassar bibliotek att bli mer gröna. Några av de aspekter som nämns är geografisk plats för 
biblioteket, vattenbesparing, energieffektivitet, lokala resurser, materialbesparing och 
innovation genom design är några av dessa. Bibliotek kan idag byggas med ekologisk hållbarhet 
i åtanke i hela processen, genom byggnadskonstruktion med återvunna material, renovering och 
dekonstruktion. De menar dock att gröna bibliotek går bortom val av material, förbrukning av 
resurser, vatten och energi, medvetna val behöver tas i alla sammanhang. Digitaliseringen 
spelar en stor roll i övergången mot mer gröna bibliotek, de digitala tjänsterna kräver i sig 
mindre resurser men hårdvaran som används behöver också tas om hand på ett ansvarsfullt sätt 
(Genovese & Albanese, 2013). Forskning visar att u-länder har blivit en vanlig plats för 
elektronikavfall där utsatta grupper tvingas försörja sig på att separera värdefulla metaller i 
avfallen utan tillräckliga försiktighetsåtgärder (McBane Mulford & Himmel 2010). Detta tyder 
även på att miljöfrågan behöver arbetas med globalt för att för att fånga in alla aspekter.  
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Viktigt för det gröna biblioteket är att det bör ses i sitt sammanhang. Vad som är hållbart i en 
del av världen kanske inte överensstämmer med andra platser. Hållbarhet bör mätas utifrån sitt 
eget land eller område, eftersom förutsättningarna kan skilja sig och förbättringar är alltid 
relativa (Genovese & Albanese, 2013). Fourie (2012) lyfter också fram digitaliseringen som ett 
mål för biblioteken att bli mer ekologiskt hållbara, genom att utesluta material som kräver 
pappersproduktion gör man ett medvetet val. Detta kräver dock att individer redan har digitala 
föremål som stödjer det digitala formatet i fråga, eftersom produktionen av datorer, surfplattor 
och smarta telefoner kräver mer resurser. I vissa fall kan och bör även biblioteken tillhandahålla 
digitala föremål om de erbjuder mer digitala tjänster, eftersom alla hushåll inte själva har dem. 
Relevant blir därför anpassning för det kringliggande samhället, som Genovese och Albanese 
(2013) ovan nämner.  
 
Aulisio (2013) tar upp vikten av att se bibliotekens omgivning, om andra verksamheter är 
kopplade till biblioteken behöver även dessa implementeras. Caféer och annan verksamhet som 
huserar i samma byggnad ger ytterligare möjlighet för utvecklingsmöjligheter. Genom att 
utesluta försäljning av vattenflaskor i till exempel caféet, övergå till större utbud vegetariskt 
eller använda sig av närproducerade råvaror uttrycker biblioteken att de ser helheten och är 
beredda att anpassa den för att nå långt (Aulisio, 2013). Reducering av plastmaterial är ett av 
de tydligaste trenderna som syns kopplade till ekologisk hållbarhet, genom att minska 
användning av soppåsar i plast och ta vara på den plast som ändå måste användas genom 
återvinning (Aulisio, 2013). Munro (2014) tar även upp transporter och i synnerhet de som 
krävs för att sammanfoga människor för personalmöten. Här är återigen digitalisering del av 
lösningen för att minska det ekologiska fotavtrycket. Genom att hålla videokonferenser istället 
för traditionella möten som kräver resor till en gemensam plats krävs inga transportutsläpp. 
Digitaliseringen spelar med andra ord inte bara en viktig roll för bibliotekens utbud utan ger 
även lösningar för andra delar av verksamheten. Digitalisering kan förhoppningsvis i framtiden 
även skapa möjligheter för biblioteken vi ännu inte kan förutse (Michnik, 2015).  
 
Den globala uppvärmningen har blivit en fysisk verklighet för många människor, den påverkar 
både samhället och individerna däri och den påverkar dessutom den globala ekonomin. Kort 
sagt vinner hela samhället på större satsningar mot en mer grön livsstil. Ett ekologiskt 
förhållningssätt, aktiva val och en strävan för förbättring skapar gröna bibliotek. Förutom 
konstruktion och materialval som ovan nämnt beskriver Genovese och Albanese (2013) 
bibliotekens tjänster som en viktig del av utvecklingen, både genom de samarbeten som 
genomförs, programverksamhet, medier eller digitala tjänster. Biblioteken har möjligheten att 
implementera ekologisk hållbarhet i hela verksamheten och på så sätt låta hela verksamheten 
driva frågan framåt oavsett medium. 
 
3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Studien utgår delvis från Millers (2010) begrepp miljöledare eller miljöutbildare, dessa ska 
appliceras på de utvalda bibliotekens verksamhet i analysen i kapitel 5. Miller utgår ifrån 
amerikanska bibliotek, men menar att biblioteken i allmänhet bör driva frågan om ekologisk 
hållbarhet framåt och anpassa sig för det omkringliggande samhällets behov och förändras i 
takt med de behov som uppstår i det. Genom att ta sig an rollen som antingen miljöledare 
och/eller miljöutbildare genom aktiva val och åtgärder kan biblioteken bidra till ett mer 
ekologiskt hållbart samhälle.  
 
Vi har valt att analysera översiktsplanerna utifrån AlQahtany, Rezgui & Lis (2013) modell 
SUPD Model för hållbar stadsplanering, modellen utgår ifrån fyra delar som redogör för 
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essentiella delar för hållbara städer. Vi har valt att enbart fokusera på den del av modellen som 
rör ekologisk hållbarhet. Vi använder oss av SUPD Model för att strukturera resultatet utifrån 
fem kategorier i den ekologiska dimensionen. De fem kategorierna med tillhörande 
underkategorier använder vi oss även av för att analysera de insamlade styrdokumenten. Utifrån 
denna struktur använder vi oss av Millers begrepp för att analysera intervjumaterialet.  
 
Dessa båda analysredskap används tillsammans för att strukturera och belysa utvalda delar av 
materialet som anses viktiga för studien. 
 
3.1 Miljöledare 
 
Miller (2010) menar att det finns ett naturligt ledarskap hos biblioteken eftersom de alltid 
arbetat för att göra information tillgängligt. Biblioteken har traditionellt sett fungerat som ett 
medel för samhällelig utveckling. På 1900-talet utvecklades biblioteken från de traditionella 
dokumenten och böckerna vid uppkomsten av internet. Vidare på 2000-talet blev internet en 
större del av bibliotekens vardag och påverkade även utbud och möjligheterna för spridning av 
information. Miller (2010) menar att förändring kan ske genom bildning och goda exempel 
vilket ger biblioteken möjligheten att påverka sin omvärld på flera sätt. 
 
Miller (2010) redogör för att det finns tre olika roller biblioteket kan ta som miljöledande 
position och dessa är initiativtagande, ledande eller direktpåverkande. Initiativtagare innebär 
att biblioteket verkar för miljön genom att till exempel skapa en informationshylla för miljön. 
Ledande bibliotek kan ordna aktiviteter som i sin tur har inverkan på samhället. Detta kan vara 
föreläsningar, workshop eller andra aktiviteter som bjuder in användarna. Bibliotek som är 
direktpåverkande innebär att invånarna genom bibliotekets aktiviteter engageras i den 
miljövänliga utveckling som sker i samhället. Vidare menar Miller (2010) att ledarskap handlar 
om de personliga valen, att en god ledare strävar efter att vara så bra de bara kan. Inte bara för 
sig själv utan framförallt för dem de leder. Att göra medvetna val, att sträva efter ständig 
förbättring och låta detta synas är viktiga steg mot en mer hållbar värld.  
 
3.2 Miljöutbildare 
 
Biblioteken har idag möjligheten att skapa miljömedvetna samhällen, det som Miller (2010) 
beskriver som enviromental literacy. Att utbilda samhället är första steget mot att 
förhoppningsvis förändra attityder och i längden även beteenden. För att göra detta menar 
Miller (2010) att det krävs av biblioteken att de formulerar sitt eget syfte för att kunna vara så 
tydliga som möjligt med vilket budskap de önskar förmedla. Detta budskap bör sedan delas 
med omgivningen, både medarbetare, användare och eventuella partners för att synliggöra och 
bjuda in för hjälp och samarbeten för det gemensamma målet.  
 
Det finns även tre olika roller som identifierar olika typer av miljöutbildare och de är 
informerande, utbildande och indirekt påverkan. Informerande bibliotek redogör för samhället 
vad som påverkar miljön negativt och hur detta kan medvetandegöras. Utbildande bibliotek 
ökar invånarnas miljökompetens, och bibliotek med indirekt påverkan låter sitt verkande för 
ekologisk hållbarhet visa sig i lokalsamhället och på bibliotekens hemsidor (Miller, 2010). Den 
utbildande rollen utgår främst ifrån att ge användarna möjligheten till bildning som 
förhoppningsvis i längden leder till eget agerande.  
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3.3 Hållbar stadsplanering 
 
AlQahtany, Rezgui och Lis (2013) modell för hållbar samhällsplanering utgår ifrån fyra delar, 
dels genom en ekologisk dimension, men också genom social, ekonomisk och en som rör 
planering av bland annat infrastruktur och vägar. Vi har dock valt att enbart utgå ifrån den del 
som rör ekologisk hållbarhet. AlQahtany, Rezgui & Li menar att för att nå ett ekologiskt hållbart 
samhälle bör man arbeta med följande fem teman: klimatförändring, ekologi, energi, resurser 
och utsläpp. Samtliga av dessa innefattar underkategorier som underlättar för att utreda och 
planera hållbara städer, dessa underkategorier fungerar även som assistans vid utformandet av 
analys- och resultatdelen.  
 
AlQahtany, Rezgui och Li (2013) har plockat fram dessa fem teman för att skapa en 
övergripande struktur. SUPD Model utgår både utifrån klimat och ekologisk påverkan för att 
kunna angripa problemet ur ett större perspektiv, samt energi och resurser för att skapa goda 
förutsättningar för det framtida samhället, och slutligen utsläpp för att förbättra vatten och luft 
genom aktiva åtgärder. Denna modell har för syfte att skapa stabilitet för jordens resurser och 
förbättra liven för sina samhällsinvånare, samt möta behoven hos både nutida och framtida 
generationer.  
 
4. Metod 
 
I följande kapitel redogörs det för den insamlingsmetod och den analysmetod som använts. 
Vi har studerat tre kommuner som klassats bland de fem miljöbästa kommunerna i Sverige 
2017 enligt Aktuell hållbarhet (2017a) genom att studera deras respektive styrdokument och 
översiktsplaner. Utöver detta har vi valt ut de tre kommunernas största bibliotek sett till resurser 
och undersökt vad de har för miljöriktad verksamhet och hållbarhetsåtgärder. Eftersom 
kommunen är bibliotekens huvudman anser vi att en sådan relation är relevant att undersöka. 
Vi har valt att kombinera analys av översiktsplaner med analys av intervjuer. Fidel (2008) 
redogör för hur kombinerade metoder kan förstärka i undersökningar genom att de kan motväga 
eller komplettera varandra vilket vi såg som en fördel för vårt syfte. 
 
4.1 Urval och insamlingsmetod 
 
Det empiriska materialet i undersökningen består av kommunernas styrdokument och 
telefonintervjuer med informanter på de berörda biblioteken.  
 
I vår eftersökning av kommuner som arbetar utbrett med miljöfrågor, utsedda miljökommuner, 
fann vi Aktuell Hållbarhets (2017a) rankning över Sveriges främsta miljökommuner som ett 
relevant stöd för att identifiera dessa. Medie- och kunskapsföretaget Aktuell Hållbarhet arbetar 
med socialt ansvar och miljö och har förbindelser med personer som är verksamma både 
offentligt och privat inom hållbar utveckling. Företaget erbjuder både stöd och utbildningar för 
de personer som fattar både mer eller mindre omfattande beslut för ett hållbart samhälle 
(Aktuell hållbarhet, u.å). Aktuell hållbarhets miljörankning genomförs varje år och baseras på 
en enkät som utgår från ett poängsystem. Enkäten är framtagen genom samverkan med olika 
aktörer som Naturskyddsföreningen och Håll Sverige rent (Aktuell hållbarhet, 2017b). Aktuell 
hållbarhets miljörankning har valts ut eftersom det är den enda gemensamma 
miljökommunrankning som görs i Sverige. 
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Varje kommun måste enligt lag ha en översiktsplan (Plan- och bygglagen, SFS 2010:900) och 
översiktsplaner blev därför en del av vårt material och underlag för analys. De kommuner som 
vi utgått ifrån är Gävle kommun, Helsingborgs kommun och Lunds kommun. Utifrån dessa 
kommuner har vi sedan valt ut de största biblioteken utifrån resurser och besökare eftersom vi 
anser att de bäst kan spegla kommunen. Vi är dock medvetna om att det kan finnas skillnader 
mellan hur de andra biblioteken i kommunen arbetar. Att undersöka alla bibliotek i 
kommunerna skulle kräva en mer omfattande studie.  
 
Dokumentinsamling av översiktsplaner och andra kommunala styrdokument har skett genom 
kommunernas webbsidor där de finns offentligt tillgängliga. Vi har använt oss av totalt sex 
stycken styrdokument som består av tre översiktsplaner, en för varje kommun, samt tre 
fördjupande planer som är kopplade till respektive översiktsplan. Översiktsplanerna redogör 
övergripande för kommunernas planering medan de utvalda fördjupningarna tydliggör de 
planer som kommunerna har för ekologisk hållbarhet ytterligare. Styrdokumenten är 
formulerade av kommunerna vilket innebär att datan inte har riskerat att påverkas av våra egna 
synsätt och värderingar, något som material som tagits fram för ett särskilt ändamål kan riskera 
(Bryman, 2011). 
 
De utvalda informanterna var samtliga de personer med mest insikt i förhållandena kring 
ekologisk hållbarhet på respektive bibliotek. En intervjuguide förbereddes innan 
intervjutillfällena och skickades ut till informanterna i samband med förfrågan om deras 
medverkande. På så vis fick de en överblick av vad intervjun skulle innehålla och vilket som 
var dess syfte (Bryman, 2011). Informanterna fick även ta del information om deras rätt till 
konfidentialitet och samtycke samt fick veta att samtalet skulle spelas in för att underlätta för  
materialhanteringen. Informanterna hade även möjlighet att avbryta sitt medverkande under 
hela processen. Den första intervjun som genomfördes användes som pilot för att kunna 
försäkra att frågorna var väl anpassade för sitt syfte och för att eliminera eventuella oklarheter 
(Bryman, 2011). Vi valde att ha med materialet från första intervjun eftersom inga ändringar 
gjordes till de senare intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med tre informanter från de tre 
olika biblioteken från de utvalda kommunerna. Telefonintervjuerna utgick från en 
semistrukturerad metod, vilket kan vara fördelaktigt för att kunna ställa följdfrågor. Frågorna 
var inte heller låsta i en bestämd ordning och eftersom följdfrågor var möjliga kunde även fler 
tankar och reflekteringar från informanterna fångas upp under intervjuns gång (Bryman, 2011).  
 
Telefonintervjuer har ekonomiska fördelar och är tidsbesparande eftersom ingen restid eller 
reskassa har behövts. Det var dessutom ett värdefullt verktyg i detta fall eftersom 
telefonintervjuer eliminerar intryck av kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket kan vara en fördel 
för att skapa distans mellan intervjuare och informant. Informanten blir på så sätt mindre 
påverkad i sina svar av att de tolkar in intervjuarens kroppsspråk eller andra synliga egenskaper. 
Det finns emellertid en risk att information kan utebli på grund av distansen i telefonintervjuer, 
såsom minspel och gester. Distansen ansågs dock vara ett viktigt inslag i denna studie eftersom 
vi eftersträvade ett resultat utan påverkan från våra egna åsikter och värderingar. En nackdel 
kan vara informanternas positioner i verksamheten eftersom det kan driva dem att vilja ge ”bra” 
eller ”rätt” svar (Bryman, 2011). 
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4.2 Analysmetod 
 
En kvalitativ innehållsanalys har gjorts av det insamlade materialet för att besvara uppsatsens 
frågeställningar. Genom kvalitativ innehållsanalys grundas slutsatserna på teman och ämnen 
(Wildemuth, 2017). Kvalitativ forskning innefattar ofta en kontextbeskrivning vilket är relevant 
också i denna uppsats sammanhang då intentionen är att koppla intervjusvaren med 
kommunernas styrdokument (Bryman, 2011). Tematisk analys används ofta vid bearbetning av 
kvalitativa data och i sådana analyser läggs fokus på vad som sägs framför hur det sägs 
(Bryman, 2011). I analysen har både styrdokumenten och intervjumaterialet delats in i teman 
för att kunna utröna innehållet.  
 
Kommunernas styrdokument uppvisar de planer kommunerna har för framtiden och är således 
ingen redogörelse för uppfyllda mål. Skriftliga dokument som skapats i särskilda syften bör inte 
ses som något som alltid speglar verkligheten exakt. Det kan vid analys sannolikt behövas 
stärkas med ytterligare datakällor beroende på den status som dokumenten ifråga har (Atkinson 
& Coffey, 2011). Översiktsplaner innehåller i enlighet med Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) sättet som kommunerna ska följa de miljökvalitetsnormer som finns. Detta torde ge 
en tydlig uppfattning om kommunernas verkande för ekologisk hållbarhet. Dokumentanalysen 
kompletteras med intervjuanalyser med informanter på kommunernas bibliotek och därför kan 
man se det som att dokumenten stärks med ytterligare en datakälla. 
 
De tre översiktsplanerna med tillhörande tre fördjupande planer granskades och det som 
identifierades som riktlinjer för ekologisk hållbarhet lyftes fram. Detta analyserades och 
tematiserades sedan i enlighet med de fem teman klimatförändringar, ekologi, energi, resurser 
och utsläpp från den ekologiska dimensionen i AlQahtany, Rezgui och Lis (2013) SUPD 
Model.  
 
Under intervjuerna fick informanterna redogöra för hur respektive bibliotek verkar för 
ekologisk hållbarhet. Vad som underlättade under intervjuerna var informanternas vana att 
prata om ekologisk hållbarhet i förhållande till biblioteksverksamheten, detta beror rimligtvis 
på att biblioteken ligger i är miljökommuner och de anställda är vana att prata om dessa frågor. 
Även om de tagit del av intervjufrågorna före intervjutillfället bidrog även deras erfarenhet av 
liknande intervjuer. De inspelade telefonintervjuerna transkriberades i sin helhet till textform 
för att skapa material att kunna använda i analysen (Bryman, 2011). Materialet analyserades 
och tematiserades genom att lyfta fram de delar i texten som kopplades till Millers begrepp 
miljöledare och miljöutbildare (Miller, 2010). Dessa omskrevs till löpande text med tillhörande 
citat. Därefter placerades delarna in under de fem teman från den ekologiska dimensionen från 
SUPD Model tillsammans med materialet från styrdokumenten.  
 
Författarnas egen påverkan på analysen bör tas i beaktning vid kvalitativa innehållsanalyser 
eftersom det alltid finns en risk för partisk tolkning vid liknande studier (Bryman, 2011). 
Vi har varit medvetna om detta då vi genomfört telefonintervjuerna och har därför strävat efter 
en saklig ton för att inte påverka informanterna i deras svar. Vi har även arbetat för att inte 
värdera svaren under analysen. En annan kritik som kan riktas mot kvalitativ forskning är att 
liknande studier eller undersökningar kan bli svåra att replikera (Bryman, 2011). Även om 
intervjusvaren i föreliggande uppsats i sig är unika, eftersom det är enskilda individer som 
svarat på frågorna, anser vi ändå att det finns möjligheter att genomföra liknande studier 
baserade på den intervjuguide som tagits fram. Vanligtvis går det inte att generalisera utifrån 
en kvalitativ intervjuform som genomförs med ett så begränsat antal informanter. Däremot kan 
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materialet bidra till en bättre helhetsbild av ämnet i fråga, vilket vi ämnar sträva efter med denna 
studie (Bryman, 2011). 
 
Under analysen kunde det emellanåt uppstå osäkerhet kring huruvida vilket tema de framlyfta 
delarna i intervjumaterialet skulle placeras under. De fem teman utgår från Alqahtany, Rezgui 
och Lis (2013) modell för ett ekologiskt hållbart samhälle, vilket är anpassningsbart med 
styrdokumenten då de redogör för riktlinjer för kommunerna. Däremot belyser 
intervjumaterialet ett mer praktiskt perspektiv eftersom informanterna berättar vad bibliotekens 
verksamhet tillämpar i praktiken. Vi har därför valt att anpassa modellen efter vårt syfte och 
material. 
 
4.3 Forskningsetiska överväganden 
 
Studiens intervjuform krävde att vissa etiska riktlinjer behövde tas i beaktande. Informanterna 
som deltagit i studien har informerats om uppsatsens syfte och att telefonintervjuerna spelades 
in. Detta informerades både genom de mail som skickades ut och under telefonsamtalen. De 
har också erbjudits att få ta del av transkriberingarna samt godkänna materialet. De var 
medvetna om att deltagande var frivilligt och materialet har som sig bör hanterats med 
konfidentialitet och har bara brukats för undersökningens syfte (Bryman, 2011). Vi har valt att 
inte nämna bibliotekens eller informaternas namn i uppsatsen eftersom de inte ansetts vara 
relevanta för syftet utan istället har fokus lagts på innehållet i intervjuerna. Namnen på 
kommunerna har däremot tagits med för att förtydliga att de är bland de högst rankade 
miljökommunerna i Sverige (Aktuell Hållbarhet, 2017a).  
 
5. Resultat och analys 
 
I kapitlet nedan redogörs för respektive kommuners styrdokument i förhållande till bibliotekens 
verksamhet där material samlats in genom intervjuer med informanter från biblioteken. 
Resultatet från intervjuerna har analyserats utifrån Millers begrepp miljöledare och 
miljöutbildare och har formateras tillsammans med styrdokumenten utifrån AlQathany Rezgui 
och Lis SUPD Model för ett hållbart samhälle. Vi har valt att endast utgå ifrån modellens del 
som rör ekologisk hållbarhet, denna del innefattar klimatförändring, ekologi, energi, resurser 
samt utsläpp. 
 
5.1 Gävles kommun och bibliotek 
 
Klimatförändring 
Gävle kommuns översiktsplan redogör för kommunens väg mot att bli en av Sveriges bästa 
miljökommuner år 2030. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige år 2017 och har 
arbetats fram sedan 2013. Planen sträcker sig fram till 2030, men har också framtidsvisioner 
fram till 2050, då Gävle kommun planerar att bli klimatneutralt. Det finns flera olika tematiska 
och fördjupande planer i kommunen, dock är översiktsplanen överordnad dessa (Gävle 
kommun, 2017). Miljöstrategiskt program är en av de fördjupande planerna som innefattar 
kommunens miljömål och denna utgår ifrån Agenda 2030s mål (Gävle kommun, 2017). 
Programmet tar upp vad som ska åtgärdas angående energi, transporter, konsumtion och avfall, 
mark och bebyggd miljö, natur, vatten samt information och utbildning. Bland annat ska det 
verkas för biologisk mångfald och man anser även att invånarna i kommunen ska ha möjlighet 
att ta del av information och verktyg för att kunna leva hållbart. Programmet beskriver även hur 



15 

kommunens medarbetare ska utbildas med de verktyg som krävs för att agera på ett medvetet 
sätt i fråga om beslutsfattande och handlande i miljöfrågor (Gävle kommun, 2014). 
 
Informanten på Gävles bibliotek beskriver hur biblioteken spelar en viktig roll för kommunens 
ekologiska hållbarhetsarbete och menar att de arbetar utifrån kommunens målsättning. 
Biblioteket har arbetat målstyrt mot kommunens gemensamma mål under upp till sex år enligt 
informanten. Detta arbete grundar sig i kommunens mål att bli en av Sveriges mest hållbara 
kommuner. Därför uppmanas alla som arbetar i Gävle kommun arbeta för att bidra till detta 
gemensamma mål. Informanten tror att det krävs ledande personer som sätter mål, i det här 
fallet nämns politikerna, men hen tror också att det är viktigt att det finns personer förutom 
ledning som “tar bollen” för att det ska göras mer än det mest nödvändiga. Miller (2010) menar 
att tydligt ställningstagande och initiativtagande krävs för en ledande roll för ekologisk 
hållbarhet. Informanten menar att mycket av hållbarhetsarbetet på arbetsplatsen också hänger 
på individen. “Och sen bygger det ju naturligtvis på individuella, hur man tänker individuellt 
också” menar hen eftersom det krävs att samtliga medarbetare tar ansvar för det gemensamma 
målet. Informanten menar även att det egna intresset spelar en stor roll för bibliotekets 
miljöarbete. Hen tror att det spelar roll att man som “chef eller ledare” samtidigt, utöver de 
befintliga målen, är intresserad av ämnet och poängterar även vikten av att ha någon som går 
före på en arbetsplats. “Jag tror att det krävs att chefer och ledare håller i, håller ut, om 
verksamheten ska orka göra det. För det finns så många krav på kommunala verksamheter. Det 
finns många mål man ska uppnå.” Informanten pratar om vikten av individens egen förståelse 
i verkande för ekologisk hållbarhet:  
 

Jag tror att det grundar sig jättemycket i det för det finns ingen annan än vi enskilda 
människor som kan göra någonting. Sen kan vi göra det som kollektiv organisation men 
det är ju fortfarande människor som gör. Och då, hur mycket det blir, det har att göra 
med vars’ och ens förståelse.  

 
Informanten anser även att ekologisk hållbarhet är en kunskapsfråga som man ständigt behöver 
arbeta med för att inte bli begränsad i utvecklandet. Och att det mesta brukar gå att lösa bara 
man verkligen vill.  
 
Informanten menar att eftersom kommunen har riktlinjer för ekologisk hållbarhet tilldelas 
personalen på biblioteket en roll att uppfylla eftersom de är medarbetare i kommunen “Och där 
finns det ju liksom ett uppdrag att vi, beroende på att alla som jobbar i Gävle kommun ska ju 
bidra till det här.“ Informanten anser också att ekologisk hållbarhet definitivt är ett område för 
bibliotek, och att de därför tilldelas rollen därigenom också. De har program i deras 
programverksamhet som handlar om både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  
  
Ekologi 
I översiktsplanen beskrivs att grönområden en tillgång att bevara både för den biologiska 
mångfalden och folkhälsan. Skyddandet av naturområden i anslutning till tätorter är något som 
Gävle kommun långsiktigt verkar för. Kommunen har bildat flera naturreservat och har även 
fler inplanerade. Förutom bevarandet av biologisk mångfald gynnar naturreservaten dessutom 
de gröna miljöerna genom bland annat renandet av luft, förmildring av ljudbuller och vind, 
rening av dagvatten och hantering av regnvatten vid stor nederbörd. Kommunen ämnar verka 
för ett samhälle som är rent och friskt, detta gör de även genom att befria sådan mark som tagit 
skada från föroreningar. Gävle arbetar för att kunna utveckla förutsättningarna för att kunna ta 
hand om stora mängder vatten efter översvämningar, och önskar bevara detta för att kunna 
främja vid odling och växtlighet (Gävle kommun, 2017).  
 



16 

Bibliotekets informant beskriver bibliotekens relation till ekologisk hållbarhet i verksamheten: 
“Vi har ju ett absolut tydligt uppdrag att, alltså att spegla samhället och samhällsfrågor.” 
Informanten menar att biblioteken har ett ansvar att hantera frågan om ekologisk hållbarhet 
genom att erbjuda möjligheter att utbilda sig i ämnet, att ha programverksamhet som speglar 
ämnet och att själva ha en viss kunskap i ämnet. Informanten beskriver att man naturligtvis 
måste se till hur man kan göra själva verksamheten så hållbar som möjligt. Miller (2010) 
beskriver hur tillgängliggörandet av miljöinformation gör biblioteken till miljöutbildare, 
samtidigt som egna initiativ och ställningstagande visar snarare på bibliotekens miljöledarroll.  
 
Utsläpp 
Gävles översiktsplan berör transportsystemen och beskriver kommunens strävan för att minska 
bilresandet. Målet är att gång, cykling eller kollektivtrafik istället ska stå för två tredjedelar av 
trafiken år 2030. Dessutom ska staden rikta in sig på att göra det enklare för miljöbilar genom 
bättre ladddningsalternativ och förhoppningsvis ska detta även uppmuntra till att elbilar 
tillverkas i större utsträckning. Målet är dessutom att göra fordon koldioxidfria 2030 (Gävle 
kommun, 2017). Informanten redogör för den resepolicy biblioteket har som innebär att resor 
under fyra kilometer ska ske till fots eller med cykel, såvida det inte finns synnerliga skäl. De 
har företagskort till kollektivtrafiken för att alla lätt ska kunna åka kollektivt till och från möten 
inom länet, vilket informanten berättar används mycket. Miller (2010) menar att indirekt 
påverkan genom att agera gott exempel är ett sätt att vara miljöledande. Genom att 
implementera miljömedvetenhet i medarbetarnas vardag ges de möjligheten att själva utföra 
ekologiskt hållbart arbete i större utsträckning. Informanten beskriver hur det i regionen finns 
en certifiering arbetsplatser kan ta emot om de är en “cykelvänlig arbetsplats”. “Det handlar ju 
både om det här att jobba med aktiviteter för att uppmuntra och främja. Att man cyklar, både 
till och från jobbet men också i tjänsten.” Detta är en certifiering biblioteket i fråga tagit emot.  
 
Informanten påvisar även vikten av fungerande teknik för att kunna välja bort resor och anpassa 
så att möten istället kan hållas genom till exempel videosamtal. “Och där krävs det kanske lite 
utveckling kring teknik och så för att det ska fungera tryggt och säkert i alla sammanhang, för 
vår del.” Översiktsplanen i kommunen tar upp att just utvecklandet av bredband är något 
kommunen ska satsa på just av denna anledning (Gävle kommun, 2017). Tekniken spelar därför 
en viktig roll för minskandet av utsläpp från transporter. Detta kan också ses som ett sätt för 
biblioteken att ta en ledande roll för ekologisk hållbarhet, genom att vara i framkant för 
utvecklingen och hitta innovativa lösningar för vardagens behov (Miller 2010).  
 
Energi 
Enligt översiktsplanen skapas nu bättre förutsättningar för mer hållbara energikällor i 
kommunen för att kunna öka produktion av biogas, solenergi, vindkraft och eventuellt också 
vågkraft. Kommunen ämnar utveckla de förnybara energikällorna och vattentäkterna ska 
bevaras och skyddas. I översiktsplanen beskrivs det hur jordens naturresurser ska behandlas 
med omsorg både för nutid och för framtiden. Energi är därför en prioriterad del av kommunens 
översiktsplaner (Gävle kommun, 2017). Bibliotekets informant framhåller hur användandet av 
lågenergilampor är ett viktigt steg de tagit för energisparande åtgärder som kan göras på 
biblioteket. Dessutom strävar bibliotekets medarbetare för att ansvarsfullt bruka andra 
energidrivna apparater, informanten beskriver:  
 

Till exempel stänga av skärmen på ditt kontor när du inte sitter vid den, att stänga av lyset 
i taket på kontoret när du inte sitter där, att sänka värmen på kontoret när man är ledig, till 
exempel och sådana saker.  
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Då biblioteket hyr huset av kommunens fastighetsbolag är de i viss mån bundna till de som har 
huvudansvaret för byggnaden, vilket informanten berättar kan vara en form av begränsning. 
Det gör det svårare för biblioteket att påverka i frågor fastighetsbolaget fattar beslut om. Dock 
arbetar fastighetsbolaget också med hållbarhetsfrågor och energieffektivisering och använder 
sig av grön el. 
 
Informanten berättar också om en begränsning som alla bibliotek möter i sitt verkande för 
ekologisk hållbarhet vilken är att dyra investeringar kräver prioriterad finansiering från högt 
uppsatta politiker. Alla större beslut som tas och som kräver större finansiering behöver därför 
gå igenom de lokala politikerna. Den kommunala ekonomin portioneras kalenderårsvis, vilket 
då även innefattar biblioteken. De pengar som ges för ett kalenderår på biblioteken finns inte 
kvar nästgående år. Informanten uttrycker att det kan vara svårt räkna ut om man har råd att 
göra vissa förbättringar, man hamnar istället ofta i experters händer, menar informanten. Det 
går inte att ha kunskap i allt, menar hen och man måste därför lita på andras expertis i området. 
Informanten påpekar också hur okunskap kan vara en begränsning för dem när det kommer till 
att ställa krav inför nya idéer som rör ekonomi och ekologisk hållbarhet vid upphandlingar. 
Med andra ord krävs även kunskap för att kunna veta vilka krav man kan ställa på sin 
verksamhet eller vilka möjligheter som finns. Miller (2010) beskriver bibliotekens roll för 
bildning i samhället för att kunna ta en ledande roll för ekologisk hållbarhet, men denna bildning 
krävs även hos medarbetarna som för verksamheten framåt. I enlighet med bibliotekets 
verksamhetsplan har arbetsplatsen haft utbildningar för personalen kring hur man i både vardag 
och på kontoret kan minska sitt ekologiska fotavtryck. Utbildningen kretsar mycket kring 
energibesparing, små saker som ändå spelar roll när det blir många som gör det, menar 
informanten.  
 
Resurser 
Hantering av befintliga resurser spelar en viktig roll när biblioteken arbetar för ökad ekologisk 
hållbarhet. Informanten berättar att källsortering både finns i de publika ytorna och i 
personalutrymmen, även papperssortering på samtliga ytor. Miller (2010) beskriver 
direktpåverkande åtgärder, som till exempel involvering av användarna i detta fall, som ett 
tydligt ledarperspektiv. Denna typ av initiativ kräver att användarna själva använder sig av 
källsorteringen eftersom andra alternativ inte ges på biblioteket. Enligt översiktsplanen är just 
avfall- och åtevinningshantering en betydande del i infrastrukturen med avseende för en hållbar 
framtid. Viss begränsning finns dock i de centrala delarna av staden där hämtningsfordon kan 
ha svårt att ta sig fram. Bostadsbebyggelsen bör därför planeras med gemensamma ställen för 
upphämtning för att minska tung trafik inne i bostadsområderna (Gävle kommun, 2017). 
 
Informanten berättar även hur de arbetar med ekologisk hållbarhet vid bibliotekets 
personalkonferenser under vilka de valt att enbart tillhandahålla vegetarisk kost. Vill någon i 
personalstyrkan ha kött får de göra ett aktiv val och tala om att den vill ha det. Kommunen 
beskriver om målet att värna om jordbruk- och skogsmark, hav, sjö och andra vattendrag 
eftersom dessa tillgångar ger bra förutsättningar för lokal produktion och lokala 
arbetsmöjligheter, på så vis kan även ekologiskt hållbarhet samverka med den lokala ekonomin 
(Gävle kommun, 2017). Samarbete med lokala företag kan även vara en fördel för att inspirera 
företagen att själva ta ställning för ett mer hållbart samhälle. Genom att tilldela utmärkelser för 
gröna initiativ eller hållbart arbete kan även detta hjälpa till att sporra företagen att förbättra sitt 
hållbarhetsarbete, vilket är något som också tyder på bibliotekens ledande roll (Miller, 2010).  
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5.2 Helsingborgs kommun och bibliotek 
 
Klimatförändring 
Helsingborgs översiktsplan är ett vägledande styrdokument som redogör för strategier, 
principer och ställningstaganden för att Helsingborg stad ska nå sin vision att bli en 
klimatneutral och energieffektiv kommun. Planen har tagits fram inom 
stadsbyggndadsförvaltningen med hjälp av invånarna, stadsanställda och politiker i början på 
2007 och antogs av kommunfullmäktige 2010. Översiktsplanen har även samordnats med andra 
styrdokument i kommunen vilka översiktsplanen antingen stödjer sig på eller hänvisar till om 
man vill ta del av fördjupande avsnitt (Helsingborg, 2010). Ett av dessa är Helsingborgs 
Livskvalitetsprogram (Helsingborg, 2016), som tillsammans med översiktsplanen gäller som 
ett övergripande och långsiktigt dokument mellan år 2016-2024. Detta program gäller i första 
hand de förvaltningar, bolag och nämnder som finns i staden. Livskvalitetsprogrammet har flera 
olika inriktningar för hållbar utveckling och en av dem handlar om deras utmaning att förändra 
beteenden för att den globala påverkan ska bli mindre och man vill att den biologiska 
mångfalden ska främjas. Detta ska göras i form av energieffektiva lösningar, förändra till mer 
hållbar konsumtion och produktion, inspirera till att använda kollektivtrafiken samt fasa ut 
fossila bränslen ur stadens verksamheter (Helsingborg, 2016). 
 
Enligt informanten på Helsingborgs bibliotek arbetar staden strategiskt med miljö- och 
hållbarhetsfrågor och genom de beslut som tas på biblioteket påverkas också många. 
Informanten ser en tydlig styrning från staden vad gäller miljöfrågor och detta är något som 
samtliga tjänstemän i Helsingborg ska arbeta utifrån. Tydlig styrning från kommunen som även 
drivs i verksamheten visar på bibliotekens intentioner för en ledande roll (Miller, 2010). Arbetet 
på informantens bibliotek styrs av livskvalitetsprogrammet och hen berättar att det är ett 
långsiktigt program som integrerar folkhälsa och miljöfrågor:  
 

Jag tycker det är ett helt fantastiskt program för folkhälsa och miljö hör ju väldigt intimt 
ihop. Man vet ju till exempel att många av sträckorna vi åker med bil är ju väldigt korta 
sträckor som vi hade kunnat gå eller cykla istället. 

 
Informanten poängterar även betydelsen av beteendeförändringar, både i det lilla och i det stora, 
och menar att programmet fungerat som en stark inspiration för deras arbetsplats i detta 
avseende. Informanten beskriver hur den fysiska miljön i staden kan ha en stark påverkan på 
individen, och tror därför att värnandet av miljön skulle gynna befolkningen ur flera synvinklar. 
 
Ekologi 
Helsingborgs styrdokument beskriver hur kommunens naturområden kan ses både som 
mötesplatser och som bidragande faktorer för att nå ökad förståelse för människans roll i 
ekosystemet. Staden ska värna om sin natur eftersom den är värdefull för folkhälsa och 
ekologin. Man menar att naturen har direkt positiva effekter på hälsan på olika sätt. 
Grönområden i staden anses som viktiga att bevara och utveckla eftersom de, förutom 
betydelsen av den biologiska mångfalden, är viktiga eftersom de renar vatten och luft i urban 
miljö samt skapar skydd mot både vind och kyla. Grönområdena medverkar också till att 
assistera vid klimatförändringar och översvämningar eftersom grundvatten kan lagras i dem. 
Kommunen uttrycker även att de vill skapa fler besökspunkter för information om natur, 
biologisk mångfald samt kulturvärden (Helsingborg, 2010).  
 
Informanten beskriver hur hela idén med bibliotek går i linje med ekologisk hållbarhet. Hen 
menar att biblioteken i sig kan bidra till att människor konsumerar mindre. “Alltså själva 
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delningskulturen är ju väldigt stark i biblioteksverksamhet. Att låna är ju att dela. Att använda 
samma mötesplats som biblioteket också är, är ju också att dela.” Även demokratiaspekten, 
med lika villkor för alla, är en stark del av bibliotekens syfte påvisar informanten. Informanten 
berättar att verksamheten har ett miljöbibliotek sedan många år tillbaka vilket hen ser som en 
viktig och väletablerad del av verksamheten. Hen beskriver att miljöbiblioteket har en 
projektledare som är placerad på miljöförvaltningen som anordnar föreläsningar och andra 
aktiviteter kopplade till ekologiskt hållbarhet. En bibliotekarie placerad på biblioteket har 
ansvar för inköp av böcker och annan media i ämnet. Informanten framhåller vikten av deras 
upphandlingars formulering. Hen beskriver att det finns en upphandlingsenhet i staden som 
ställer krav för just miljöfrågorna i upphandlingen. “Och det tycker jag är en jätteviktig 
dimension. Upphandlingarna styr ju väldigt mycket av vad vi faktiskt sen köper in och hur vi 
ska agera. Vi är ju bundna vid dom här upphandlingarna.” Att ge tillgång till uppdaterade 
medier och information om miljöfrågor placerar in biblioteket i rollen som miljöutbildare och 
detta kan ge människor verktyg att själva skapa en uppfattning om frågan (Miller 2010).   
 
Utsläpp 
Infrastrukturen och premisserna för hållbara transporter och resor är en viktig del som behöver 
utvecklas för ett mer ekologiskt hållbart Helsingborg. Man planerar även arbeta för att 
kollektivtrafik, cykling och gång ska bli mer tilltalande för invånarna genom att förbättra 
förutsättningarna och underhålla cykel- och gångvägar på bästa sätt. Pendlingen till arbete ska 
bli lättare genom att företag ska kunna etablera sig där det finns tågstationer i närheten. Målet 
är att kollektivtrafiken ska vara väl utvecklad där det finns många som arbetar eller många 
besökare för att miljöbelastningen ska kunna minska (Helsingborg, 2010). Informanten berättar 
att samtliga sammankomster biblioteket utfärdar sker på platser dit det är enkelt att ta sig med 
kollektivtrafik för att minska påverkan på miljön. Stadens styrning för att minska transporterna 
har också påverkat deras beslut kring längre resor i arbetet: “Så när vi åker till biblioteksdagarna 
nu senare i maj, några stycken från verksamheten, så flyger vi ju inte upp utan vi tar tåget.” 
Informanten beskriver hur biblioteket ämnar minska transporter genom digitala möten som ett 
alternativ, och planerar byta transportbilen mot en som drivs av fossilfritt bränsle. Detta är 
dessutom motiverat av stadens mål att bli fossilfritt till år 2020. Miller (2010) lyfter även fram 
hur biblioteket genom en miljöutbildande roll kan tillgängliggöra information som belyser hur 
människor kan ta sig till biblioteket på andra sätt än genom bil, här spelar bibliotekets placering 
i staden en viktig roll. 
 
Energi 
Kommunens vision är att den energi som används inom hela kommunen ska komma från 
förnybara energikällor, och ämnar dessutom effektivisera energianvändningen i kommunens 
lokaler och bostäder med 30 procent till 2035. Man vill satsa främst på vindkraft och solenergi 
och se över möjligheterna för ökad användning av vågkraft. Man vill även öka kommunens 
produktion av biogas. Kommunen vill ta vara på avlopp, avfall och spillvärme för att det ska 
kunna energiutnyttjas. Lokal hantering av brännbart avfall ska genomföras för att minska långa 
transporter. Kommunens policyn kring avfall behandlas i fem steg: förhindra, återanvända, 
återvinna, energiutnyttja eller deponera (Helsingborg, 2010). Här krävs tekniska förutsättningar 
för att materialet ska kunna hanteras på bästa möjliga sätt, något Miller (2010) berör eftersom 
hon menar att den tekniska utvecklingen alltid behöver gå före för att kunna ge nya möjligheter 
för ekologisk hållbarhet. Informanten redogör för att biblioteket hyr byggnaden av en 
kommunal fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen har satt in rörelsesensorer för de flesta 
lamporna, både i kontorsdelen och i de offentliga utrymmena, vilket sparar in på 
energiförbrukningen. De har även lågenergi- och LED-lampor på biblioteket vilket de arbetat 
med väldigt länge och informanten menar att detta är något de ständigt arbetar med att 
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uppdatera för att ha den mest hållbara lösningen. Samtliga energi-åtgärder visar på bibliotekens 
ledande roll för minskande av energiförbrukningen i verksamheten (Miller, 2010). 
 
Miller (2010) talar om vikten av att se biblioteket i sin helhet, att agera god förebild krävs att 
man är villig att förändra. Informanten berättar att de på biblioteken hela tiden försöker utveckla 
verksamheten att bli mer hållbar: “Det är ju en dimension som vi har med oss hela tiden i vårt 
arbete, att göra de förändringar och förbättringar som vi kan.” Framöver ska de upphandla om 
en ny sorteringsmaskin till biblioteket och kommer då ställa krav på att den ska vara energisnål. 
Informanten berättar också att de har ett gammalt fastighetsbestånd som inte är särskilt 
energisnålt men om de flyttar till energisnåla hus kommer hyran att öka mycket vilket gör det 
till en ekonomisk begränsning.  
 
Resurser  
I översiktsplanen går det även att läsa om hur västra Skåne har goda förutsättningar för jordbruk. 
På lång sikt planerar man granska jordbrukens utsläpp av kväve och fosfor för att minska deras 
påverkan på det kringliggande samhället. Genom att utreda utsläppen ämnar de även ta ansvar 
för den påverkan utvinnandet av nödvändiga resurser som till exempel spannmål och lokala 
råvaror leder till (Helsingborg, 2010). 
 
Kommunen strävar efter att kommuninvånarna enkelt ska kunna avfallssortera genom lokala 
källsorteringsstationer (Helsingborg, 2010). Bibliotekets informant berättar att källsortering 
funnits tillgängligt på arbetsplatsen under en längre tid. Bibliotekets informant berättar att 
Helsingborg stad ligger bakom ett projekt för plastbantning i staden för att minska den stora 
användningen av plast som blivit en miljöbelastning. Detta ska göras gemensamt i förvaltningen 
men informanten redogör för att arbetet är inte riktigt kommit igång ännu. Målet är att få bort 
onödigt användande av plast, informanten beskriver:  
 

Att vara kritisk till användande av plastpåsar i papperskorgar. Att försöka byta ut 
plastmuggar som vi haft på toaletten och så till papp. Kanske se över om vi verkligen 
behöver skoskydd för allmänheten i en del utrymmen. Och liknande. 

 
Utredning för hur detta gått på arbetsplatsen ska följas upp om ett år. Informanten berättar även 
att de anpassat kosten vid stora personalsammankomster på biblioteket till enbart vegetarisk 
som en regel eftersom det är mer ekologiskt hållbart. Utredande åtgärder och beskrivs av Miller 
(2010) som tillhörande verktyg för den ledande rollen för ekologisk hållbarhet.  
 
5.3 Lunds kommun och bibliotek 
 
Klimatförändring 
Kommunfullmäktige har gett direktiven att Lunds översiktsplan ska samordna kommunens mål 
för social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Översiktsplanen har skapats med 
underlag från en klimatbasutredning som är gjord av den miljöstrategiska enheten på 
kommunkontoret. Översiktsplanen har ett 20- respektive ett 40-årsperspektiv som antogs av 
kommunfullmäktige 2010 efter att den arbetats med i två år. Att kunna tillfredsställa dagens 
behov utan att förstöra för framtidens generationers behov är den hållbara utveckling som 
översiktsplanen har som vision. Översiktsplanen förtäljer hur den ekonomiska, sociala och 
kulturella hållbarheten ska utgå från ett ekologiskt perspektiv. Kommunens verkan för att bli 
klimatneutralt och arbetet för att minska växthusgaserna ska genomsyra hela kommunens 
styrning, planering och samtliga verksamheter. Man anser att växthusgasutsläppen kan minskas 
med 10-20 procent genom främst fysisk samhällsplanering men också genom ny teknik och 
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ändrade livsstilsvanor. Delar av översiktsplanen har en fördjupning eller ett tillägg som 
klarlägger och förtydligar vissa delar av översiktsplanen, ett av de fördjupande dokumenten är 
styrdokumentet LundaEko II (Lunds kommun, 2014).  
 
I Lunds översiktsplan (Lunds kommun, 2010) beskrivs hur växthusgaserna planeras minskas 
med 85 procent till 2020, dock redogör LundaEko II (Lunds kommun, 2014) för att utsläppen 
bara ska halveras då det tidigare målen inte bedöms kunna uppfyllas. Detta nämns även i 
översiktsplanens konsekvensbedömning. LundaEko II (Lunds kommun, 2014) innefattar år 
2014 till 2020 och beskrivs som ett av de viktigaste styrdokumenten kommunen använder sig 
av. Det ligger till grund för kommunens arbete för ekologisk hållbarhet och dokumentet 
innefattar både kommunen som geografiskt område, organisation samt alla som bor och verkar 
i kommunen. Lunds kommun arbetar utifrån åtta områden, dessa är: engagera flera, hållbar 
konsumtion, minskad kemikaliebelastning, minskad klimatpåverkan,  klimatanpassning, 
hållbar stadsutveckling, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, friskt vatten och frisk luft 
(Lunds kommun, 2014). 
 
Informanten på Lunds bibliotek berättar att det är miljöprogrammet LundaEko II som ligger till 
grund för bibliotekets arbete för ekologisk hållbarhet. Hen berättar om kommunens mål:  
 

Det har ju gått ut ett påbud från kommunledningen och politikerna sen väldigt många 
år att vi ska ... vara ledande inom miljö- och klimatfrågor, ska vår kommun vara och 
det ska genomsyra verksamheten och vardagen.  

 
Miller (2010) beskriver hur biblioteken kan ta en ledande roll genom pro-environmental 
decisions och pro-environment practises, vilket syftar på bibliotekens beslut och agerande. 
Informanten berättar hur varje förvaltning har en miljösamordnare och varje verksamhet har ett 
miljöombud. På detta bibliotek finns fem bibliotekarier med ansvar för miljöfrågor, en för varje 
enhet och en samordnare. På arbetsplatsträffarna tas miljöfrågor upp vid varje tillfälle, därför 
är det viktigt att det alltid finns en representant närvarande från varje enhet som kan följa upp 
det som hänt kring frågorna. Informanten berättar att biblioteket gör miljöplaner för tre år i 
taget, detta är ett sätt att kunna uppdatera de åtgärder som behövs drivas igenom. Eftersom 
biblioteket har en plan att förhålla sig till har det också lett till att de drivs till att 
omvärldsbevaka, vilket är till fördel för bibliotekets utveckling för ekologiskt hållbarhet. 
Ekologiskt hållbara beslut som tagits i verksamheten och som nämns ovan beskriver 
bibliotekens ledande roll för ekologisk hållbarhet.  
 
Ekologi 
Den ökade befolkningsmängden och klimatförändringarna är två skäl till varför kommunen bör 
värna om och utöka jordbruksmarken. Detta beror på att klimatförändringarna orsakar 
översvämningar, vilket kan tas om hand genom jordbruksbevattning. Den ökade 
befolkningsmängden kräver dessutom fler resurser, och lokal produktion av råvaror blir på så 
vis mest ekologiskt hållbart. Lunds kommun har goda förutsättningar för jordbruk eftersom de 
har näringsrik jord i förhållande till andra delar i Sverige och utrikes. Gödsling är en viktig del 
i detta som behöver ses över för att djur och växter inte ska påverkas negativt av 
bekämpningsmedel (Lund, 2010). LundaEko II beskriver kommunens naturområden som en 
resurs för att värna och vårda om den biologiska mångfalden (Lunds kommun, 2014). Det 
nämns också att det finns risker med all den nya bebyggelsen i kommunen eftersom denna kan 
ge negativa konsekvenser på naturen. Riktlinjer finns delvis därför för grönstruktur- och 
naturvårdsprogram för kommunen att värna om de existerande grönområden i tätorterna (Lund, 
2010).  
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Bibliotekets informanten berättar att de träffar många besökare på biblioteket. Hen ser det som 
en stor fördel om biblioteket kan vara med och påverka dem genom att informera om de fördelar 
som finns med ekologisk hållbarhet. Informanten berättar även om kommunens antagna 
miljömål: “Man har ju ambitionen att alla ska jobba med det här, alltså även det som inte är 
kommunalt, universiteten, näringsliv och alla medborgare ... då är det ju viktigt att vi går före.” 
Detta, menar Miller (2010), tyder på bibliotekets ledande roll. Informanten konstaterar med 
eftertryck att biblioteket har en viktig roll i frågan, det finns ju ingen annan institution som har 
lika mycket besökare som de har, i samma spridning. Informanten menar också att det är viktigt 
att de går före eftersom de har möjlighet att träffa alla invånare. Informanten beskriver Lund 
som en kreativ ort med mycket studenter och låg medelålder vilket också kan påverka 
målgruppens mottaglighet. “Miljöpartiet startade ju i Lund, för jättelängesen. Alltså det har nog 
funnits ett miljötänk lite utöver det vanliga länge.” 
 
Biblioteket i Lund har ett miljöbibliotek med uppdaterat bestånd beskriver informanten. De har 
även välbesökta föreläsningar om miljömässig hållbarhet ihop med Lunds Naturskyddsförening 
och Lunds universitets Hållbarhetsforum. Miljöböckerna är på en framträdande plats i 
biblioteket, och blir därför lättillgängliga för användarna. Informanten berättar att de genom ett 
samarbete med kommunens miljöstrategiska enhet anordnat en bokcykel med information och 
litteratur med miljötema för både barn och vuxna. De cyklade mellan samtliga bibliotek i 
kommunen under ett år, och höll även föredrag. Informanten ser det också symboliskt i och 
med att cykeln i sig är miljövänlig. De fick stor uppmärksamhet i lokal media. Cykeln används 
av medarbetarna vid transport mellan stadsdelarna.  
 
Utsläpp 
Resandet i Lunds kommun har ökat och den miljöbedömning som gjorts visar som ovan nämnt 
att planerad minskning av bilresande per person inte bedöms uppnås. Därför måste mer fokus 
läggas på området att nå målet för minskade utsläpp. Utsläppen orsakas i stor del av biltrafik 
och uppvärmning därför planerar kommunen satsa extra på fjärrvärme, kollektivtrafik, 
cykelvägar, förnyelsebar energi och ny teknik. Kollektivtrafik, gång- och cykelvägar ska 
särskilt utvecklas nära bebyggelse med fler hållplatser för att enkelt kunna ta sig fram i staden 
och minska utsläppen i stadskärnan (Lunds kommun, 2010). Biblioteket i Lund har valt att 
övergå till fossilfri diesel i kommunens bokbuss och gas till den enda personbilen som 
biblioteket har. “Vi försöker ha transporter en gång i veckan på levererade böcker. Det har vi 
med som upphandlingsförslag för att inte ha så mycket transporter.“ Transporter nämns av 
Miller som ett sätt att införa en ekologiskt hållbar ledande roll (2010).  
 
Energi 
Kommunen har som mål att införa biobränslen som ett bättre alternativ för fjärrvärmen eftersom 
ett kraftvärmeverk med bioenergi genererar mindre växthusgaser, ett sådant kraftvärmeverk 
byggdes under tiden översiktsplanen skrevs. Kommunen har för syfte att fasa ut samtliga fossila 
bränslen genom att satsa på sol- och vindenergi istället (Lunds kommun, 2010). Bibliotekets 
informant menar att kommunen använder grön el. De har automatisk belysning i vissa 
utrymmen och LED-belysning i biblioteket: “LED-belysningen är ju en investering för 
kommunen men den lönar ju sig på sikt då för man får ju lägre energiförbrukning”. Miller 
(2010) lyfter fram en undersökning från USA som visar att 30% av energianvändningen går till 
användningen av lampor, därför är användningen av grön el och lågenergilampor en viktig del 
för ett grönare bibliotek. Ett sådant ställningstagande för grönare el tyder därför på bibliotekets 
roll som ledare (Miller, 2010). 
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Lund har god ekonomi menar informanten vilket gör det lättare för dem att kunna verka för 
ekologisk hållbarhet, då delar av utvecklingsarbetet kräver ekonomiska resurser. Informanten 
menar ändå att ekonomin ibland blir en begränsning i deras önskan om att till exempel få byta 
lysrören i bibliotekshallen, eller få bättre isolering för att kunna dra ner elförbrukningen. En 
annan dyrare investering de önskar genomföra på sikt är att placera solceller på taket. Sådana 
förändringar är svårare att genomföra eftersom de beslutas av antingen fastighetsbolaget eller 
av de högsta politikerna: “Och man skulle kunna sätta solceller på vårt tak för det är ett platt 
tak. Men det är ju rätt stora investeringar. Jag bestämmer inte över dom.” Hittills har dock 
biblioteket gjort flera enklare åtgärder framför de mer kostsamma berättar informanten och 
menar att alla delar spelar en viktig roll.  
 
Resurser 
Ungefär hälften av utsläppen av växthusgaser kommer från vår konsumtion av varor och 
tjänster (Lunds kommun, 2014). Genom att ta vara på de varor som produceras genom 
återvinning ges möjligheten att minska växthuseffekten. Biblioteksinformanten berättar att 
bibliotekspersonalen får gå på föreläsningar och utbildningar, de ser också över om de följer 
upp de mål de skapat och får även i uppgift att utbilda andra. De källsorterar material som plast 
och papper vid uppackning men också matavfall i personalrummet. Informanten berättar: “Vi 
har sorterat allt annat men det har inte funnits möjligheter att sortera matavfall. Men nu har vi 
ju drivit det så nu har vi en sån tunna … men det var inte möjligt för fem år sen.” Vissa 
begränsningar kan ligga i stadsplaneringen eller olika regleringar i staden, därför ligger det 
ibland på bibliotekets eget ansvar att driva frågan framåt i den mån det går. Informanten 
beskriver också hur verksamheten kan utvecklas genom att avlägsna papperskorgarna på 
kontoren för att få personalen att källsortera bättre. De planerar även att förbjuda flaskvatten i 
hela verksamheten, vilket de är först med i Skåne. Miller (2010) beskriver tävlingsmomentet 
som en positiv väg för städer eller kommuner att ta en ledande roll för ekologisk hållbarhet. 
 
Informanten berättar hur bibliotekets egen inredning kan hanteras hållbart genom att byta ut 
klädseln på de slitna möblerna istället för att köpa helt nya. Genom att dessutom investera i 
kvalitativa möbler från början har de större chans att hålla längre:  
 

Nu har ju vi fantastiska möbler, vi har ju jättemycket Arne Jacobsen-möbler, som ju håller 
god kvalitet från början. Men det är ju också ett miljötänk tycker jag, att man köper av god 
kvalitet så att man inte behöver köpa så ofta. 

 
Byggnaden i sig spelar en viktig roll för planerandet av ett hållbart bibliotek. Det material som 
används för byggnaden eller inredningen kan göra stor skillnad för besparandet av jordens 
resurser. Lunds biblioteks investerande i kvalitativa material gör att de antar en miljöledande 
roll (Miller, 2010). 
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6 Slutsatser och avslutande reflektioner 
      
I följande kapitel finns en sammanfattande slutsats som tar upp de tendenser vi sett i 
resultatkapitlet, följt av en diskussionsdel. Denna innefattar olika aspekter som 
uppmärksammats under arbetets gång. Avslutningsvis följer ett kapitel innefattande förslag till 
framtida forskning.  
 
6.1 Slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen är att bidra till diskussionen kring folkbibliotekets roll vad gäller 
ekologisk hållbarhet i relation till miljökommuners styrdokument. Kommunerna valdes ut 
eftersom de rankats som de främsta miljökommunerna enligt Aktuell Hållbarhets 
kommunrankning (2017a) och dessa är Gävle kommun, Helsingborgs kommun och Lunds 
kommun. Därefter granskade vi det arbete som görs i respektive kommuns största bibliotek för 
ekologisk hållbarhet. För att analysera detta har vi utgått ifrån Millers (2010) begrepp 
miljöledare och miljöutbildare. Vi har även strukturerat och analyserat det sammanlagda 
resultatet i sin helhet utifrån den ekologiska dimensionen av AlQathany, Rezgui och Lis (2013) 
SUPD Model för hållbar stadsplanering.  
 
I samtliga tre översiktsplaner och de tre tillhörande fördjupande styrdokument vi tagit del av 
finns utarbetade riktlinjer för vad kommunerna planerar utföra för ett mer ekologiskt hållbart 
samhälle, och de nämner även i viss mån om vad de redan gör. Kommunernas styrdokument 
rörande ekologisk hållbarhet visar på en allomfattande bredd i de mål som skapats, både genom 
värnandet av befintliga resurser och biologisk mångfald, energianvändning och utsläpp. 
Samtliga tre bibliotek nämner kommunala styrdokument i form av tre fördjupande dokument 
kopplade till respektive kommuners översiktsplaner som grund eller som delvis grund till 
bibliotekens verkande för ekologisk hållbarhet. Bara ett av de studerade styrdokumenten lyfter 
fram kommunens koppling till Agenda 2030:s 17 mål, detta behöver dock inte betyda att de 
andra kommunerna inte arbetar utifrån dem eller har formulerat sina styrdokument utifrån 
dessa.  
 
Resultatet visar att majoriteten av det vi fann i materialet tyder på att de utvalda biblioteken i 
miljökommunerna visar tendenser av att vara miljöledare snarare än miljöutbildare. Samtliga 
tre använder sig i stor utsträckning av hållbara drivmedel för energi, belysning, källsortering 
och transport vilket tyder på att de tar en initiativtagande ledande position. Två av biblioteken 
har miljöbibliotek, och de arbetar alla tre med ekologiskt hållbarhet i programverksamheten. 
Bland annat genom att bjuda in till föreläsningar rörande miljö och ekologisk hållbarhet eller 
erbjuda litteratur och information genom uppsökande verksamhet. Förutom detta driver de alla 
frågan framåt, och önskar utveckla sitt arbete för ekologisk hållbarhet genom 
omvärldsbevakning och kontinuerlig förbättring. Detta arbete menar de drivs på både av 
kommunernas mål och visioner men även av personalens egna värderingar och intressen. De 
undersökta biblioteken tar främst en ledande roll genom att föregå med gott exempel. 
Informanterna talar om bibliotekens unika roll i förhållande till andra offentliga rum i samhället 
och understryker Millers idé om direkt påverkan genom ledarskapet (Miller, 2010).   
 
De styrdokument vi använt oss av belyser kommunernas visioner och i viss mån även det arbete 
som redan utförts rörande ekologisk hållbarhet. Dessa dokument speglar det politiska styret i 
samtiden. Vi bedömer att det finns en tydlig koppling mellan kommunernas styrdokument och 
bibliotekens verkande för ekologisk hållbarhet. Dels eftersom bibliotekens informanter själva 
påvisar hur de använder sig av dessa som grund för det ekologiska hållbarhetsarbete de utför, 
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men också eftersom resultatet av deras åtaganden korrelerar med de kommunala 
styrdokumentens visioner.  
 
6.2 Avslutande reflektioner 
 
Den tidigare forskning vi orienterat oss i är odelat positiv till tillämpande av ekologisk 
hållbarhet i både kommuner och på bibliotek. Sällan diskuteras kring huruvida det är 
bibliotekens uppdrag att ta på sig ett sådant ansvar, istället lyfter forskningen fram vikten av 
bibliotekarien som en problemlösare (Henk, 2014), eller som en gateway to knowledge (Miller, 
2010). Detta belyser bibliotekariens mångsidiga roll, som påverkas av samhällsklimatet i viss 
utsträckning och med detta följer rimligtvis både möjligheter och utmaningar. Henk (2014) 
beskriver hur bibliotekarierollen bör ses som lösningsinriktad samt bidra till ökad 
informationskompetens hos användarna. Detta kan förhoppningsvis leda till att användarna tar 
egna initiativ att söka och använda information som kan bidra till att de tar egna beslut för ett 
mer hållbart samhälle. Bibliotekens roll verkar vara i förändring, vilket även vårt resultat tyder 
på. Bibliotekariernas ansvarsområde verkar förändras, nya ansvarsområden tillkommer som 
miljöombud eller generellt ansvar för miljöfrågorna på arbetsplatsen. Frenander (2010) lyfter 
fram en idealmodell för det kulturpolitiska samhället som även skymtas på biblioteksnivå, där 
modellen arkitekten nämns som den rådande i de nordiska länderna, inklusive Sverige. Denna 
innebär att staten har ett övergripande ansvar och formulerar planer som innefattar 
kulturpolitiken i en politiska helhet. Denna modell kan även bidra till tolkningen om att 
biblioteken blir medel för den samtida politiska agendan, eftersom de arbetar utifrån 
kommunens mål och visioner, vilket i viss mån också gör bibliotekarierna till mikropolitiker. 
Ett sådant ställningstagande kan leda till att personalen ibland får välja mellan vad som är 
ekologiskt hållbart kontra tillgänglighet. Ett exempel som tas upp på Lunds bibliotek rör 
transport av medier mellan filialerna, där har man valt att minimera transporten till en gång i 
veckan för att minska utsläppen. Detta är beslut som varje verksamhet får ta och väga 
kommunens mål i förhållande till bibliotekens uppdrag.  
 
Pionke (2016) beskriver människan som den främsta förnyelsebara resursen och menar att 
människan i sig är nyckeln för ett mer ekologisk samhälle. Detta understryks även av 
bibliotekens informanter i resultatet där det beskrivs hur det i slutändan bygger på den enskilda 
individens eget intresse och ansvar. Case et al. (2005) problematiserar dock människans 
förmåga att motta sig informationen vilket inte direkt belysts i någon annan forskning vi 
orienterat oss i. Där beskrivs hur människans förmåga att ta till sig av information även påverkas 
av dennes världsbild. Om informationen i fråga motbevisar dennes uppfattning kan individen 
aktivt välja att inte ta till sig av den. Detta inslag går i viss mån utanför studiens ramar eftersom 
den i sig inte rör biblioteksanvändarens eller kommuninvånarens egen uppfattning av frågan 
ekologisk hållbarhet. Däremot berör det ett område som kan anses viktigt för att få en nyanserad 
bild och förståelse för det samhälle bibliotekens verksamhet verkar i. En annan viktig aspekt 
att ha i åtanke kring bibliotekens verkan för ekologisk hållbarhet är att långt ifrån alla använder 
sig av biblioteket. De som inte tar del av bibliotekets information eller ställningstaganden kan 
heller inte nås av dess budskap. 
 
Resultaten från biblioteksverksamheten tyder på att tydliga mål verkar vara det mest effektiva 
sättet att föra bibliotekens ekologiska hållbarhetsarbete framåt, detta verkar även nödvändigt 
för att motivera arbetet internt. Exempel på detta är Lunds biblioteks mål för fossilfri 
verksamhet som drivits fram genom tydliga kommunala riktlinjer. I övrigt verkar 
kunskapsgraden hos arbetslaget och det personliga engagemanget vara några av de mest 
användbara verktyg som driver bibliotekens ekologiska hållbarhetsarbete framåt. På så vis kan 
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vi se en risk med att bibliotekens miljöarbete drivs av personligt engagemang eftersom det kan 
göra verksamheten sårbar om någon som är drivande i frågan byter arbetsplats. Ledarskapet i 
verksamheten beskrivs vara en annan grundläggande del som i viss mån styr enligt 
informanterna. Därför är också de metoder som används i ledarskapet bärande för det 
hållbarhetsarbete som drivs (Dellve, 2016). Detta ledarskap speglas även i resultatet som 
analyserats utifrån Millers (2010) tillämpade begrepp miljöledare och miljöutbildare. Vad som 
går att utröna utifrån de genomförda telefonintervjuerna tyder på att biblioteken i större 
utsträckning tar rollen som miljöledare. Detta kan bero på att miljöledarbegreppet innefattar 
initiativtagande och ledande åtgärder, medan den miljöutbildande rollen kräver större utrymme 
i programverksamhet och bestånd. Eftersom biblioteket har många roller att fylla kan de 
ledande uppdraget kännas mer naturligt i förhållande till deras uppdrag.  
 
De tre översiktsplaner som studerats har varit övergripande lika varandra i både utformning, 
riktlinjer och mål. Detta beror rimligen på att de skapats i enlighet med Plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) samt skrivits under samma tidsperiod då den Socialdemokratiska regeringen 
format riktlinjer för kommunernas hållbarhetsarbete. I vilken omfattning dessa styrdokument 
realiserats eller trätt i kraft framgår inte i någon större utsträckning i dokumenten. Det framgår 
inte heller i vilken mån Agenda 2030 varit bidragande till formaterandet av dem. Vissa av de 
studerade styrdokumenten skapades så tidigt som 2010, och eftersom Agenda 2030:s miljömål 
togs fram 2015 innefattar de äldre styrdokumenten troligtvis äldre miljömål. Användandet av 
den ekologiska dimensionen i AlQahtany, Rezgui och Lis (2013) SUPD Model för en hållbar 
stadsplanering har i stor utsträckning överlappat med de kommunala styrdokumenten, detta 
rimligtvis eftersom modellen är framtagen för industriländer, vilket även innefattar Sveriges 
förutsättningar. Preventivt miljöarbete behövs dock i de allra flesta delar av världen eftersom 
alla drabbas på olika sätt (Genovese och Albanese, 2013), de större industristäderna har dock 
ett större ansvar eftersom de gör större miljöpåverkan och dessutom har mer resurser att påverka 
med.  
 
6.3 Förslag på framtida forskning 
 
I denna uppsats har vi undersökt folkbibliotekens verkande för ekologisk hållbarhet i 
förhållande till miljökommuners styrdokument. Förutom tanken att det hade varit intressant 
med en större liknande studie för att kunna generalisera kring resultatet har också fler frågor 
har dykt upp om ämnet. Ett förslag för framtida forskning skulle vara att granska bibliotek som 
verkar för ekologiskt hållbarhet men som inte ligger i kommuner som rankats bland de främsta 
miljökommunerna, och undersöka vad som ligger till grund för deras arbete.  
 
Vi har också funderat kring i vilken utsträckning biblioteken inom en kommun är bundna att 
arbeta utifrån respektive styrdokument. Ett sista förslag till framtida forskning skulle vara att ta 
reda på hur biblioteksanvändares och kommuninvånares uppfattningar är om 
klimatförändringar och ekologisk hållbarhet samt hur deras vilja att engagera sig och viljan att 
motta information kring ämnet ser ut. Hållbar utveckling och ekologisk hållbar utveckling 
kommer troligtvis spela en stor roll i kommunala verksamheter i framtiden då miljöfrågan 
kommit att bli en av vår tids mest aktuella samhällsfrågor. Detta får oss att tro att sådan 
forskning som även rör biblioteken och deras verksamhet kommer ta mer plats och belysa 
bibliotekets möjligheter i större utsträckning.  
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Bilaga 
 
 
Intervjuguide 
 

Intervju  
Ekologisk Hållbarhet på Sveriges Folkbibliotek 

 
 

Hej X, 
 
X bibliotek ligger i en av de kommuner som blivit utnämnda som Sveriges miljöbästa 
kommuner 2017 av företaget Aktuell hållbarhet. Av alla 290 kommuner ligger X bland de sex 
bästa. Vi är två studenter som läser sista terminen på Högskolan i Borås 
Bibliotekarieprogram. I vår kandidatuppsats har vi valt att undersöka det arbete Sveriges 
folkbibliotek gör för ekologisk hållbarhet. Detta kommer sedan vägar emot de kommunala 
styrdokument som finns i respektive kommun. 
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om du har möjlighet att ställa upp på en telefonintervju 
med oss om vad just ditt bibliotek gör för ekologisk hållbarhet. Intervjun kommer att spelas in 
för att vi ska kunna hantera materialet på bästa sätt. 
 
Nedan finns de frågor vi tänkt ställa under intervjun listade så att du kan läsa igenom dem 
innan intervjun. Själva intervjun kommer beräknas ta ungefär femton minuter och planeras in 
när det bäst passar dig, allra helst senast 27/4. Vi önskar få ert svar senast 24/4 för att därefter 
boka tid för intervjun. 
 
Kontakta oss via x@gmail.com 
 

Med vänliga hälsningar, 
 
Lisa Fredriksson & Alma Kilander 
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Namn 
Titel/roll på biblioteket 
Hur länge har du jobbat på bibliotek? 
 

Intervjufrågor: 
 

1.   Beskriv vilken roll du tycker biblioteken har för ekologisk hållbarhet? 
      När började ni tänka så? 
 

      2. På vilket sätt arbetar er verksamhet utifrån ekologisk hållbarhet?  
Exempel: medarbetare med miljöansvar, miljöhylla, automatisk belysning/lågenergilampor, 
sopsortering, vattensparande åtgärder (t ex automatiska vattenkranar på de offentliga 
toaletterna), grön el, papperssortering, övrigt. 
 
     3. Vad grundar sig ert eventuella arbete för ekologisk hållbarhet i? 
 
     4. a) Hur skulle verksamheten kunna utvecklas i arbetet för ekologisk hållbarhet? 
 

         b) Vilka begränsningar finns för eventuellt utvecklande av ert ekologiska 
hållbarhetsarbete? 
 
 

Stort tack för din medverkan! 
 
 
 

	  


