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the library staff view their role? How is the library operation 
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of rules? Research methods I used were semistructured interviews 
and document research. 

   
 The theoretical framework was based on Joacim Hansson´s 

discussion about libraries in a local community, Henning Bang´s 
discussion about organization culture and the Swedish 
government´s non- profit advisory group`s discussion about 
voluntary work. 

 
 The results of this study shows that the library staff are enthusiasts 

motivated by a wish to spread literature to people who find it 
difficult to visit municipal libraries. Other motives for their 
voluntary work is the opportunity for being a part of a social 
community, to be surrounded by books and to activate body and 
senses. The results of this study also shows that the voluntary 
library system differ from the traditional, municipal library system 
concerning economy, organization structure and set of rules.
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1.Inledning  

1.1 Bakgrund 

Min nyfikenhet på den ideella driftsformen av bibliotek började för några år sedan, när jag 
arbetade som personlig assistent och följde med vårdtagaren till Nyby servicehus i Uppsala. 
Där kom jag i kontakt med en kvinna som arbetade ideellt på servicehusets bibliotek. Jag 
började prata med henne och fascinerades av hennes brinnande intresse för människor och 
deras livshistorier och att få lyssna, stötta och ge tips om passande litteratur. Jag fick 
uppfattningen av att det inte spelade så stor roll om dessa människor var boende på 
servicehuset eller ”vanliga” biblioteksanvändare. Kvinnan visade sig var en av sammanlagt 
sexton medlemmar i servicehusets ideellt drivna biblioteksgrupp. 

Jag undersökte om det fanns fler bibliotek i Uppsala kommun som drevs ideellt och fann att 
det fanns ett i Järlåsa utanför Uppsala. Detta bibliotek visade sig drivas av den ideella 
föreningen Bibliotekets vänner i Järlåsa, som består av totalt sju medlemmar. Jag bestämde 
mig för att ta reda på mer om människorna och föreningarna bakom biblioteken i Nyby och 
Järlåsa. Redan i inledningsskedet av min studie förstod jag att det är en speciell sorts 
människor som involverar sig i ideell biblioteksverksamhet. Jag förväntade mig finna 
intressanta personliga egenskaper och drivkrafter. Jag var också nyfiken på om jag kunde få 
min teori om att dessa människor var ”eldsjälar” bekräftad.   

I min egen bakgrund finns ett genomgående intresse för litteratur, böcker och bibliotek. Jag 
har alltid tyckt att bibliotek varit angenäma och stimulerande platser att vara på. Jag har dock 
märkt att biblioteken har förändrats, att de utvecklats och anpassats till dagens moderna, 
effektiva och informationssökande människor. Informationsteknologin har brett ut sig på 
biblioteken. Bibliotekarierna har blivit informationsspecialister, biblioteken har blivit 
informationscentraler.   

De ideellt drivna biblioteken kan väl sägas ”skilja sig från mängden” i det avseendet att de 
som arbetar där inte har anammat dagens krav på effektivitet. Kanske har de ett annorlunda 
sätt att se på biblioteksverksamhet. Hur de ser på sin egen roll, och vad biblioteket betyder för 
dem, har jag försökt ta reda på med denna studie. Biblioteken i Nyby och Järlåsa drivs idag av 
stolta ideella krafter, men det har inte alltid varit så. 1990-talet var ett turbulent årtionde för 
biblioteken på många sätt. Kommunernas ekonomi försämrades och många bibliotek hotades 
av nedläggning. Uppsala kommun var inget undantag.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Jag vill med denna studie undersöka hur de ideellt drivna biblioteken i Uppsala kommun 
fungerar. Genom dokumentstudier och semistrukturerade intervjuer med 
biblioteksföreningarnas medlemmar eftersträvar jag en fördjupad inblick i den alternativa, 
ideella biblioteksverksamheten. Jag vill veta mer om föreningsmedlemmarnas visioner och 
engagemang men också hur de rent praktiskt, ekonomiskt och organisatoriskt bedriver sina 
verksamheter. 

Syftet med studien är således att studera, beskriva och öka förståelsen för vad som utmärker 
ideellt drivna bibliotek. 
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Specificerade frågeställningar är: 

• Hur ser den frivilligt arbetande bibliotekspersonalen på sin egen roll? 
 

• Hur fungerar den ideella biblioteksverksamheten vad gäller ekonomi, organisation, 
regelverk? 
 

1.3 Begreppsdefinition    

Eldsjäl är en person som brinner för något. Han eller hon arbetar ofta ideellt för en ideell 
förening, men kan också arbeta för en egen sak. Eldsjälen anser att något är så pass viktigt att 
det är värt att lägga ner sin tid och sitt liv för att jobba med det, eller för att förbättra det 
(Wikipedia, 2011). Eldsjälar kallas också de personer som engagerar sig starkt i en aktivitet 
eller verksamhet och som drivs av en brinnande entusiasm. I ett utvecklingsarbete kan 
eldsjälar och deras insatser ha en stor betydelse för att arbetet i fråga ska leda till innovativa 
lösningar (Philips, 1988, s. 1). Eldsjälen har en förmåga att skapa energi omkring sig. De har 
också en förmåga att engagera andra människor och att överföra sin eld till andra (Uggelberg, 
2004, s. 35). För eldsjälen kan ett långvarigt motstånd och upprepade besvikelser leda till att 
han eller hon fastnar i resignation och uppgivenhet. Även för omgivningen kan det vara 
påfrestande att ha en eldsjäl i närheten, på grund av att denna kreativa människa kan vara 
”besvärlig” och kräva utrymme och visa otålighet, till och med aggressivitet, när han eller hon 
möter oförståelse eller andra hinder (Uggelberg, 2004, s.39) 

 

2. Material och tidigare forskning 

Det har tidigare inte genomförts så mycket forskning om bibliotek som drivs ideellt. Det 
material jag funnit är en blandning av gammalt och nytt. Här följer en kortfattad presentation 
av de dokument jag använt mig av. 

Om vad en eldsjäl egentligen är beskrivs i Eldsjälar av Åke Philips (1988) samt i Eldsjälar 
och förebilder av Georg Uggelberg (2004), där både positiva och negativa aspekter tas upp. 
En relevant definition av ordet finns även på Wikipedia (2011). 

Fia Söderbergs studerar i sin skrift Nedläggning – hot eller möjlighet (2011) processerna 
kring nedläggning av bibliotek och sammanfattar olika studier och enkätresultat. Såväl 
positiva som negativa aspekter av biblioteksnedläggningar redovisas och diskuteras. 
Söderberg förklarar att det tidigare inte gjorts så mycket forskning om varför biblioteken lagts 
ned. Hon presenterar nationell statistik över antal nedläggningar, orsaker till dessa samt 
uppgifter om alternativ biblioteksservice. Statistiken täcker åren mellan 2000 och 2010. Den 
säger alltså inte något om hur det såg ut på 1990-talet, när det stormade som mest kring 
folkbiblioteken. Det tar istället Statens Kulturråd upp i sin rapport Entreprenad – till vilket 
pris? (1994). Där ges en bakgrundsbild av hur samhället såg ut under 90- talet och på vilket 
sätt det var turbulent. För- och nackdelar med alternativa driftsformer, däribland 
entreprenader, diskuteras även där. Bibliotekslagen och Unesco:s biblioteksmanifest förklaras 
i Svensk biblioteksförenings Om bibliotek på entreprenad (2011). Där beskrivs också vad 
som är kännetecknande för attraktiva bibliotek. 
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Det var alltså under 90- talet de livliga debatterna blossade upp. Man diskuterade alternativa 
lösningars fördelar och nackdelar. Den mest kända debatten i sammanhanget var ”Rädda 
biblioteken”, som inleddes 1992. Biblioteket hyllades och höjdes till skyarna. Argumenten för 
att rädda dem från nedläggningar var många och fantasirika. Om detta skriver Åse Hedemark 
i sin avhandling Det föreställda biblioteket (2009).  

Föreningen Bibliotek i samhälle, BiS, (2007) har gjort en sammanställning av bibliotek med 
alternativa driftsformer. Där presenteras olika instanser som tagit över driften av 
nedläggningshotade bibliotek. Förslaget att låta alternativa driftsformer ta över biblioteken 
ställer sig dock Ingrid Atlestam tvekande till i Vardagsbiblioteket (1996). Hon menar att 
”ekonomin blivit underordnad kompetensen i de av sparbeting förblindade kommunerna” (s. 
60). Hon diskuterar också vikten av folkbibliotekets tillgänglighet, det vill säga hur viktigt det 
är biblioteken går att nå för alla samhällsgrupper. Folkbibliotekets egentliga roll och funktion 
diskuterar hon sedan tillsammans med Ulla Forsén i Där människor och tankar möts (2010). 
Även där poängteras vikten av att biblioteket anpassar sig till lokalsamhället, bland annat 
genom kontinuerlig dialog med boende i närområdet.   

Sjukhusbibliotekets uppgift och roll beskrivs i Bibliotek på sjukhus (1976) av Lena Sewall. 
Trots att den har flera år på nacken finner jag relevanta likheter mellan bibliotek på sjukhus 
och bibliotek på servicehus. Jag finner det motiverat att tydliggöra denna koppling i min 
studie. Dessutom diskuteras fenomenet biblioterapi. Ytterligare en förklaring av ordet har jag 
funnit på Wikipedia (2011). 

Bildandet av en ideell biblioteksverksamhet medför en viss rättsosäkerhet. Det finns till 
exempel ingen speciallag som skyddar de ideella biblioteken. Om detta skriver Hallgren et al i 
Kommunala driftentreprenader (1994) samt Aronson & Linder i Bibliotek på entreprenad 
(1996). I dessa skrifter förklaras även skillnaderna mellan entreprenad och enskild 
verksamhet, vilket även görs i en rapporten Entreprenad – till vilket pris? (1994) från statens 
kulturråd.  

Om intervjun som forskningsmetod skriver Aspers (2007), Bryman (2011), Kvale (2010) och 
Repstad (2007). Detta diskuteras i kapitlet metod. 

Utöver nyss nämnda litteratur har jag i använt mig av mejlkontakter, brev samt hemsidor. 
Detta redovisas i kapitlet källförteckning. 

 

2.1 Biblioteksstatistik 

Föreningen BiS, Bibliotek i Samhälle, gjorde 2007 en undersökning och sammanställning av 
bibliotek med alternativa driftsformer. De gjorde dock ingen grundlig analys, eftersom de 
instanser och föreningar BiS varit i kontakt med; kulturrådet, länsbiblioteken och Svensk 
Biblioteksförening, inte hade någon självklar och täckande bild av fenomenet. Det BiS fick 
veta var hur många bibliotek med alternativa driftformer det fanns, var i landet de var belägna 
samt vilka skäl som angivits för att få driva bibliotek på ett alternativ sätt  

Samma år som undersökningen genomfördes fanns det i landet nitton alternativt drivna 
bibliotek, mestadels små filialer eller utlåningsstationer som tidigare varit 
nedläggningshotade. Cirka en tredjedel av dem räddades av föreningar som sedan drivit dem 
vidare på ideell basis. Exempel på föreningar är hembygdsföreningar och byalag. De övriga 
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biblioteken har drivits vidare av grannskapsservice, ekonomiska föreningar, bokhandlar, 
svenska kyrkan, stiftelser, Folkets Hus, Korpen, entreprenader och intraprenader (Bibliotek i 
samhälle, 2007). 

I Sverige finns det 1290 folkbibliotek. 290 av dem är huvudbibliotek och 970 filialbibliotek. 
Ungefär hälften av filialbiblioteken är integrerade skol- och folkbibliotek. Det finns 928 så 
kallade övriga utlåningsställen, som till exempel utlåningsstationer och bokstationer på 
servicehus. Det finns alltså ungefär lika många filialer som så kallade utlåningsställen. Så sent 
som 2003 började kulturrådet räkna in alla utlåningsställen i statistiken. Antal utlåningsställen 
har mer än fördubblats sedan dess (Kulturrådet, 2010, citerat av Söderberg, 2011, s. 12). 

Så kallade övriga utlåningsställen har en vid definition och innebär bland annat bokbuss, 
bibliotek/utlåningsstationer i föreningsregi, lanthandel, butik, äldreboende, 
arbetsplatsbibliotek men även distributionsvägar som via lantbrevbärare, servicebutik, affärer, 
korvkiosk, boktaxi, ökat öppethållande på andra bibliotek (Söderberg, 2011, s. 27) 

 

2.2 Historisk tillbakablick, diskussionen om alternativa driftsformer  

1993 drabbades många kommunala bibliotek och kommunala biblioteksverksamheter av 
hårda besparingskrav med nedläggningar, minskat öppethållande och nedskurna 
biblioteksanslag som resultat.  

Hela 1990-talet var ett turbulent årtionde för biblioteken på många sätt: 

• Den höga arbetslösheten och krisen i samhällsekonomin ledde till omfattande 
nedskärningar. 
 

• Nedskärningarna slog hårdast mot bokbussar, filialer och arbetsplatsbibliotek.  
 
 

• Datoriseringen exploderade såväl vad gäller bibliotekets egna rutiner som användandet 
av Internet. 
 

• Nya medier tog allt större plats. 
 

• Ökade krav ställdes på biblioteken av högskole- och vuxenstuderande. 
 

• Bibliotekens roll för demokratin betonades med anledning av minskat politiskt 
deltagande i samhället. 
 

• Bokutlåningen minskade, i synnerhet skönlitteraturen. 
 
 

• Bibliotekens besökstal ökade till en början och funktionen som mötesplats betonades 
alltmer. 
 

• Det blev ett samarbete mellan folk-, skol- och högskolebibliotek.  
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Livliga diskussioner och debatter om alternativa driftsformer uppstod, framförallt bland 
författare och biblioteksfolk. Man var rädd att andra förvaltningsformer än den kommunala 
skulle hota den värdegemenskap och den samsyn som kännetecknar svenskt 
biblioteksväsende. Man var också orolig för att kvaliteten på biblioteksarbetet skulle 
försämras och att bokbestånden skulle utarmas (Statens kulturråd, 1994, s. 6), att bibliotekets 
neutralitet riskerade att ifrågasättas, att entreprenaddrift skulle medföra en fragmentisering av 
det kommunala bibliotekssystemet, att det skulle vara svårt att överblicka de faktiska 
kostnaderna (Statens Kulturråd, 1994, s. 9). 

Även från andra håll mötte förslaget att låta alternativa driftsformer ta över biblioteken tvivel. 
Ingrid Atlestam, författare till boken Vardagsbiblioteket, det mångfaldiga projektet menade 
att de frivilliga krafterna, de ideella organisationerna och entreprenörerna företrädesvis finns i 
vissa politikers tankevärld. I hennes egen tankevärld skulle de frivilla resurserna på sin höjd 
räcka till äldreomsorgen och ungdomsgårdarna, vilka förväntades skötas utan betalning. 
Atlestam menade att ”kompetens är underordnad ekonomi i de av sparbeting förblindade 
kommunerna” (Atlestam, 1996, s. 60).  

Några av de förväntade positiva effekter som debatterades under 90-talet var att kommunens 
utgifter på sikt skulle kunna minska, att entreprenadform gynnar kreativitet och nytänkande, 
att de nya aktörerna kan ha en vidare syn på biblioteksverksamheten (Statens kulturråd, 1994, 
s. 9). 

Det har inte varit lätt att få klarhet i huruvida biblioteken i Nyby och Järlåsa, i egenskap av 
föreningsdrivna bibliotek, kan definieras som en form av entreprenader. Såhär står det i 
rapporten Entreprenad – till vilket pris? om föreningsdrivna bibliotek:  

”En del kommuner ger bidrag till hembygdsföreningar, vänföreningar till biblioteket etcetera 
för att driva biblioteksenhet. Om biblioteksverksamheten i huvudsak riktar sig till allmänheten 
och inte till de egna föreningsmedlemmarna, om kommunala bidrag utgår och verksamheten 
bedrivs i enlighet med en av kommunen antagen målsättning är det föreningsdrivna 
biblioteket en form av entreprenad” (Statens Kulturråd, 1994, s. 16, 17). 

Det ideellt drivna biblioteket i Nyby servicehus har ett visst samarbete med Uppsala 
stadsbibliotek. Stadsbibliotekets uppdrag från äldrenämnden är att försörja alla äldreboenden 
med bokdepositioner. Därför bidrar det med regelbundna bokdepositioner och besök av en 
bibliotekarie. Chefen på Uppsala stadsbiblioteket menar att de ideella föreningarna bakom 
biblioteken i Nyby och Järlåsa inte är entreprenader, eftersom verksamheterna drivs helt på 
föreningarnas initiativ, och de inte har fått några uppdrag att driva verksamheterna, samt att 
ingen verksamhet har upphandlats. Hon säger också, beträffande biblioteket på Nyby 
servicehus, att stadsbibliotekets uppdrag från äldrenämnden är att försörja alla äldreboenden 
med bokdepositioner, och att om en ideell förening tar hand om denna deposition och aktivt 
bidrar till att de äldre i servicehuset och de runt omkring får tillgång till böckerna, är det i linje 
med kommunens uttalade vilja att samarbeta med ideella krafter (mejlkontakt med chefen på 
Uppsala stadsbibliotek, 111215).  

Det finns ett skriftligt avtal mellan stadsbiblioteket i Uppsala. samarbetsföreningen VÄNSAM 
på Nyby servicehus och Träffpunkt Nyby. Detta avtal rör villkor för bland annat 
bokdepositioner till biblioteket, frakt av böcker, bemanning i bibliotekslokalen (skriftligt brev 
från en medlem i biblioteksgruppen i Nyby, 111102). Däremot finns inte något motsvarande 
skriftligt avtal mellan kulturnämnden i Uppsala och föreningen Bibliotekets vänner i Järlåsa. 
Medlemmarna i föreningen fick dessutom avslag på sin ansökan om så kallat årligt 
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verksamhetsbidrag från kulturnämnden. De måste därför lämna in en ansökan varje år för att 
få anslag för bokinköp. Detta medför med andra ord en viss rättosäkerhet för föreningen 
(mejlkontakt med en medlem i föreningen Bibliotekets vänner i Järlåsa, 111227). 

I motsats till entreprenad beskrivs ”bidragsfinansierad enskild verksamhet” som en 
verksamhet som inte bedrivs på uppdrag av kommunen men som ändå tilldelas kommunala 
bidrag eller annat stöd för sin verksamhet (Hallgren et al, 1994, s. 9). Det kan vara svårt att 
skilja på entreprenad och bidrag till enskild verksamhet. I det senare fallet ges alltså bidrag till 
en verksamhet som inte drivs på uppdrag av kommunen. Är bidraget däremot ersättning för 
uppgifter utförda för kommunal räkning, räknas verksamheten som entreprenaddriven, 
kommunal verksamhet. Då är kommunen huvudman och bidragstagaren entreprenör. Ett 
exempel på detta är om en förening övertar driften av ett bibliotek och verksamheten riktar sig 
till andra än föreningens medlemmar, då ska föreningen alltså betraktas som entreprenör. Och 
då måste upphandling enligt lagen om offentlig upphandling ske (Aronson, Linder, 1996, s. 
10). 

För ideella föreningar finns ingen speciallag, vilket gör rättsosäkerheten stor. 
Rättsosäkerheten rör grundläggande frågor som bildande, upplösning, befogenheter och 
ansvar för styrelsen, samt intern och extern redovisning. De källor till gällande rätt som finns 
utgörs av rättspraxis, uttalanden i den rättsvetenskapliga litteraturen samt jämförelser med den 
associationsrättsliga lagstiftningen. De viktigaste föreningsrättsliga principerna för ideella 
föreningar är majoritetsprincipen, likhetsprincipen och den organisationsrättsliga 
generalklausulen (Hallgren et al, 1994, s. 72, 73). 

Spännvidden mellan olika ideella föreningar är mycket stor. Men samma ”regler” gäller 
oavsett om det är fråga om: 

• Föreningar som genom icke ekonomisk verksamhet främjar ideella syften 
 

• Föreningar som genom ekonomisk verksamhet främjar ideella syften. 
 

• Föreningar som genom icke ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars 
ekonomiska intressen (Hallgren et al, s. 72). 

 

2.3 Bibliotekslagen och Unesco:s biblioteksmanifest 

Om en biblioteksentreprenad ska utformas är det viktigt att kommunen ser till att 
bibliotekslagens krav och Unesco:s grundläggande utgångspunkter och uppgifter för 
biblioteksverksamheten kommer till uttryck i såväl upphandlingsunderlaget som i det 
kommande avtalet (Svensk biblioteksförening, 2011, s. 9). En fråga man i sammanhanget kan 
ställa sig är varför det anses vara så krångligt att lägga ut ett folkbibliotek på entreprenad när 
det går till exempel inom sjukvården och skolan (genom friskolesystemet). En förklaring till 
detta är att biblioteksverksamheten i princip är oreglerad och vilar på en slags sedvänja. Detta 
trots att biblioteksverksamhet står för kunskap, yttrandefrihet och demokrati (Svensk 
biblioteksförening, 2011, s.11). 

Det är alltså viktigt att bibliotekslagen och Unesco:s grundläggande utgångspunkter kommer 
till uttryck om en biblioteksentreprenad ska bildas. Svensk biblioteksförening anser dock att 
bibliotekslagen (1996: 1596) bygger på antagandet att folkbiblioteken ska drivas i kommunal, 
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offentlig regi och inte genom entreprenad. Den är med andra ord inte riktad till bibliotek med 
alternativa driftsformer, såsom entreprenader eller föreningsdrivna bibliotek (som kan vara en 
form av entreprenader). Svensk biblioteksförening menar att bibliotekslagen inte fångar upp 
centrala utgångspunkter av folkbibliotekens verksamhet som till exempel kommer till uttryck 
i Unesco:s folkbiblioteksmanifest. Trots detta kan ändå säga att svensk bibliotekslagstiftning i 
stort sett vilar på Unesco:s folkbiblioteksmanifest (Svensk biblioteksförening, 2011, s. 9, 10). 

Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet och handlar 
bland annat om att biblioteken ska främja intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning, utbildning samt kulturell ha verksamhet i övrigt (Svensk biblioteksförening, 
2011, s. 14). Unesco:s manifest innehåller bestämmelser om sådant som att alla, oavsett ras, 
kön, religion, nationalitet, språk, samhällsklass etcetera ska ha rätt till kultur, kunskap och 
livslångt lärande genom biblioteket (Svensk biblioteksförening, 2011, s. 16).  

 

2.4 Kampen för bibliotekens överlevnad 

Folkbiblioteket är den samhällsinstitution som invånarna har högst förtroende för. Det ger fri 
tillgång till information och kunskap och det tillhandahåller en variation av verksamheter som 
tilltalar olika grupper. Det är människors behov, nyfikenhet och intressen som styr 
bibliotekets utbud. Attraktiva bibliotek kännetecknas av det finns ett omfattande, aktuellt och 
avgiftsfritt utbud av informationsresurser, tryckta såväl som digitala, men även av olika 
tjänster samt av kompetent personal. Själva miljön, möten med andra biblioteksbesökare och 
att ta del av kulturevenemang är också viktiga skäl till besök (Svensk biblioteksförening, 
2011, s. 5). 

Att överbrygga informations- och kunskapsklyftor, genom att ge fri och jämlik tillgång till 
information och kunskap, har alltid varit folkbibliotekets uppdrag. För att det lokala 
biblioteket ska kunna göra det måste det anpassa sin verksamhet till de som bor eller arbetar i 
närområdet. Detta kräver en ständigt pågående omvärldsanalys och en samtidigt en stark 
förankring i lokalsamhället, genom kontinuerlig dialog med såväl bibliotekets användare som 
andra aktörer i området. Speciellt viktigt är det att ta hänsyn till de eftersatta grupperna 
(Atlestam & Forsén, 2010, s. 51, 52).  

”Tillgänglighet vad gäller bibliotek innebär att det rent fysiskt ska finnas ett bibliotek i 
närmiljön, i den egna stadsdelen. Ju längre bort biblioteket ligger ju mer tid, ork, motivation 
och färdmedel behövs för att ta sig dit och desto sämre blir studieresultaten, läsförmågan, 
språkkunskaperna och utnyttjandet av informations- och kunskapskällor” (Atlestam, 1996, s. 
103).  

För att ett demokratiskt välfärdssamhälle ska fungera och utvecklas behövs det kunniga, 
bildade, nyfikna och kreativa medborgare. Folkbiblioteket blir då en del av själva stommen på 
välfärdsbygget, inte bara en utbytbar guldkant (Atlestam, 1996, s. 58). Det är med andra ord 
viktigt är att ta tillvara människors kunskap, nyfikenhet och kreativitet, liksom det är viktigt 
att biblioteket är beläget inom rimligt avstånd från hemmet. 

Debatter om bibliotekens existensberättigande pågick framförallt under 90- talet när det 
stormade som mest kring de kommunala folkbiblioteken. En biblioteksdebatt som fick stort 
utrymme i media bildades av den nationella rörelse mot biblioteksnedläggningarna som 
kallade sig Rädda biblioteken. Denna debatt inleddes i mars 1992. Rörelsen var emot den 
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dåvarande borgerliga alliansens planer på att bland annat lägga ner ett antal biblioteksfilialer i 
samband med den ekonomiska krisen. Det var Författarförbundet som var initiativtagare till 
rörelsen Rädda biblioteken (Hedemark, 2009, s. 93, 94). Författaren och den före detta 
folkpartistiske politikern Per Ahlmark var en av de som engagerade sig. Han menade att en 
nations själ finns i biblioteken och att om en människa ska finna världen, eller sig själv i 
världen, så finns biblioteken där, till tröst och glädje. Han kopplade också ihop biblioteken 
med det som varit, den historiska tid som förflutit. Hans uttalande förstärker bilden av 
biblioteket som ”en kultur- och traditionsbevarande institution som trots en orolig omvärld 
inte förändras” (Hedemark, 2009, s.95, 96).  

Debatten Rädda biblioteken hyllade alltså biblioteken och menade att ”bara genom att 
biblioteken finns där, kommer de att bidra till att skapa kunniga, upplysta medborgare som i 
sin tur medverkar till ett mer jämlikt, demokratiskt samhälle.” Ytterligare argument var att 
alla, oavsett ekonomiska förutsättningar kan söka information och att biblioteken ökar den 
allmänna bildningsnivån vilket bidrar till att hålla vårt kulturarv levande (Hedemark, 2009, s. 
97,98), samt att människans identitet utformas i relation till det sociala, kulturella och 
historiska sammanhanget (Hedemark, 2009, s.109).  

Debatten inleddes i mars 1992 som ett öppet brev från författarförbundet till dåvarande 
kulturminister Birgit Friggebo. Där beskrevs biblioteksnedläggningarna som ”biblioteksslakt” 
(Hedemark, 2009, citerat av Söderberg, 2011, s.18). Friggebo höll sig dock ifrån en djupare 
inblandning i debatten, genom att lägga ansvaret för nedläggningarna av bibliotek på de 
kommunala politikerna (Hedemark, 2009, s.100) . 

 

2.5 Nedläggningar av bibliotek     

Fia Söderberg har gjort en studie av processerna kring nedläggningar av bibliotek. Hon 
undersökte på vilka sätt nedläggningar av bibliotek kan ses som hot respektive möjligheter. 
Motiven till denna studie verkar vara att ge svar på en kollektiv fråga om varför biblioteken 
lagts ned, ett efter ett, och om det trots allt kan föra med sig något bra. 

Det finns mer forskning om hur bibliotek har uppstått, än om hur och varför de lagts ner. 
Biblioteket symboliserar mer i sin frånvaro än vad det gör i sin närvaro. Det representerar 
samhällets närvaro i lokalsamhället och det bidrar till delaktighet i samhället genom att vara 
en mötesplats för utbyte av information och kunskap. Biblioteket är en självklar del av 
vardagen för många. Och för dem som inte använder biblioteket finns ändå möjligheten att 
göra det.  

Argument för nedläggningar handlar oftast om ekonomi. Andra argument kan vara att 
lokalerna inte är anpassade för biblioteksverksamhet, att samlingarna inte är aktuella, att 
biblioteket inte är datoriserat eller inte bemannat av utbildad personal. En konsekvens av 
nedläggningarna är inskränkning av kulturutbudet, eftersom biblioteket oftast är den enda 
kulturinstitutionen som finns på en liten ort. Detta får till följd att invånarna på orten känner 
sig förbisedda och orättvist behandlade. De känner också att de, genom det faktum att de 
betalar skatt, har rätt att få ta del av bibliotekets service (Andersson & Andreasson, 2011, 
citerat av Söderberg, 2011, s.15,16). Det är oftast de ”svaga grupperna” i samhället som 
drabbas hårdast av nedläggningarna. De får inte längre tillgång till samhällsnyttig information 
och de får inte längre vara med och tycka och tänka om sådant som berör lokalsamhället och 
världen i stort. En annan konsekvens är att läsintresset hos vuxna och barn utarmas. Detta 
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sammantaget får till följd att demokratin försvagas (Månsson, 2009, citerat av Söderberg, 
2011, s.17). 

Fia Söderberg tycker att det borde finnas olika nivåer av biblioteksservice:  

”Utifrån den verklighet vi lever i, menar jag att det kanske inte är någon motsättning att vissa 
små bibliotek blir vardagsrum för föreningar och en begränsad skara av lokalbefolkning, utan 
bibliotekarie och med litet eller inget medieanslag, medan andra större bibliotek blir 
välbesökta bibliotek med kompetens att förmedla och stimulera läsupplevelser och söka 
information” (Söderberg, 2011, s. 73).  

Söderberg skickade år 2011 ut en nationell webbenkät, Tio viktiga frågor till Sveriges 
bibliotekschefer om nedlagda bibliotek 2000-2010, till landets 290 kommuner. 184 av 
kommunerna svarade på enkätundersökningen. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren: 

• 75 kommuner har lagt ned något bibliotek. 
 

• 109 kommuner har inte lagt ned något bibliotek. 
 

• 44 kommuner har satsat på nya bibliotek. 
 

• 15 nya huvudbibliotek har tillkommit. 
 

• 11 nya integrerade folk- och skolbibliotek har tillkommit. 
 

• 76 % av kommunerna som lagt ned bibliotek erbjöd alternativ biblioteksservice efter 
nedläggning. 
 

• 38 % av de bibliotek som lagts ned hade ingen besöksstatistik  

De nedlagda biblioteken var i huvudsak små bibliotek med begränsat öppethållande, få besök 
och låga utlåningssiffror (Söderberg, 2011, s.27). 

 

2.6 Paralleller mellan sjukhusbibliotek och bibliotek på servicehus 

Jag kan se flera likheter mellan bibliotek på servicehus och sjukhusbibliotek. Båda är viktiga 
instanser som genom litteratur och kultur vill stärka människors mentala, och därigenom 
fysiska, hälsa.  

På sjuttiotalet framförde en arbetsgrupp från Kulturrådet synpunkter om sjukhusbibliotekens 
syfte, uppgifter och funktion. Arbetsgruppen liknade sjukhusbiblioteksverksamheten vid 
folkbiblioteksverksamhet, och menade att de ska fylla samma funktion och ha samma syfte, 
men att ”sjukhusbiblioteken bör dock i högre grad än vad som gäller för folkbiblioteken i 
samhället utanför sjukhuset ses som en resurs för aktivering, meningsfull förströelse och 
kontakt med omvärlden.”  

Kulturrådets arbetsgrupp menade vidare att de allmänna sjukhusbiblioteken har en viktig 
uppgift i det totala vårdarbetet, och att deras insatser skall ses som ett led i sjukhusets samlade 
verksamhet (Sewall, 1976, s. 13, 14). Sjukhusbibliotekets viktiga funktion som mötesplats 
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framhölls också av arbetsgruppen, som menade att denna mötesplats möjliggjorde kontakter 
mellan sjukhusets personal och patienter utanför själva vårdarbetet (Sewall, 1976, s. 15). 

I Bibliotek på sjukhus beskrivs hur en sjukhusbibliotekarie bör vara:  

”Man skall vara intresserad av andra människor, ha god människokännedom och vara 
utåtriktad, varm, vänlig och spontan men inte påträngande. Taktkänsla är en viktig tillgång för 
en sjukhusbibliotekarie”.  

Dessutom ska man vara fysiskt stark för att kunna dra bokvagnen och man ska ha god 
allmänbildning och bokkännedom. Men, ”det räcker, att man är sig själv med den stillsamma 
eller mer intensiva medmänsklighet och värme som är ens egen” (Sewall, 1976, s. 180).   

Det kan också vara viktigt att som bibliotekspersonal på sjukhus ta del av litteratur som 
återger människors erfarenheter av hur det är att vara sjuk, ensam, rädd, ha smärta eller 
ångest, för att kunna möta de behov som finns hos vårdtagaren (Sewall, 1976, s. 17). 
Diskussioner om medicinska problem kan uppstå ibland. Dessutom kan dessa diskussioner 
leda vidare till uppmuntrande samtal om litteratur och om vilka böcker som skulle kunna vara 
till nytta och nöje. 

Jag liknar också sjukhusbiblioteksverksamheten vid en form av biblioterapi, där 
bibliotekspersonalen intar en roll som litteraturkunnig terapeut, med inställningen att rätt 
litteratur kan hjälpa gamla och sjuka människor att må bättre:  

 ”Biblioterapi kan sägas vara att läsa en bra bok och uppleva en terapeutisk effekt fysiskt eller 
psykiskt. Men biblioterapi innebär något utöver en bra bok. Ett samtal kring boken är en 
viktig del. Enligt ett sätt att se på biblioterapi så är det en process där läsaren identifierar sig, 
känner igen sig i texten och lever sig in i den så mycket att hon får hjälp att se på sitt eget liv 
från ett helt nytt perspektiv” (Wikipedia, 2011).  

I läsningen av en bok och i samtalet kring den är det viktigt att både bibliotekspersonal och 
vårdpersonal är tillsammans med vårdtagaren. Man kan ordna en samtalsgrupp och man kan 
ha högläsning, beroende på vad vårdtagaren i fråga vill. Man behöver inte vara särskilt läsvan 
för att delta i biblioterapi. Bara vetskapen om att någon annan ansträngt sig att leta fram ”rätt” 
bok som speglar ett specifikt problem verkar stimulerande (Sewall, 1976, s. 35).  

 

3. Teori  

Mina teoretiska utgångspunkter bygger på resonemang av Henning Bang (1999), Ideella 
beredningen/ Civildepartementet (1994) och Joacim Hansson (2005). Henning Bang skriver i 
Organisationskultur om organisationsstruktur och organisationskultur. Det är intressant att se 
hur frivilliga organisationer kan placeras i olika organisatoriska sammanhang. I alla typer av 
organisationer - även frivilliga, där många viljor och visioner trängs - skapas med tiden 
normer och värderingar som ”binder ihop” medlemmarna och på så sätt underlättar 
kommunikation och samarbete. Organisationskultur fungerar främjande för organisationens 
mål och värderingar.  

I min egen studie tittar jag närmare på de ideella biblioteksverksamheterna i Nyby och Järlåsa, 
utifrån Bangs organisationskulturella perspektiv. Där han beskriver en organisations 
omgivningsbestämda faktorer, såsom nationell och lokal kultur, marknad, bransch, lagar och 
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regler, drar jag paralleller till den ideella biblioteksverksamheten. På så sätt tydliggör jag de 
ideella bibliotekens faktiska situation på biblioteksmarknaden.  

1993 bildade regeringen Ideella beredningen, på uppdrag av dåvarande Civildepartementet. 
Syftet var att främja den ideella sektorn, genom att identifiera hinder för ett ökat engagemang 
i offentliga verksamheter, samt sprida erfarenheter från olika utvecklingsprojekt (Ideella 
beredningen, 1994, baksidestext). Ideella beredningens skrift Handbok i frivilligt arbete 
(1994) är visserligen lite till åren, men likväl finner jag den relevant, då termer och begrepp 
som har med frivilligarbete att göra synliggörs och förklaras. Dessutom ser jag denna 
handbok som en intressant motvikt till debatterna om bibliotekets existensberättigande i 
början på 90- talet, då kommunernas hårda besparingskrav ledde till nedläggningar av 
bibliotek, minskat öppethållande och nedskurna biblioteksanslag. Behållningen med 
frivilligarbete lyftes alltså fram under samma tidsperiod som biblioteksdebatterna pågick, fast 
genom ett forum utan direktkopplingar till biblioteksvärlden.  

Det har visat sig att det ofta finns gemensamma motiv hos personer som engagerar sig ideellt. 
Dessa motiv är vanligtvis både altruistiska och egoistiska. Mycket beror på omständigheter 
kring det frivilliga engagemanget. I min studie kan jag se både likheter och skillnader mellan 
Ideella beredningens resultat och mitt empiriska material.  

I Det lokala folkbiblioteket (2005) redogör Joacim Hansson för folkbibliotekets plats i 
lokalsamhället och dess betydelse för medborgarna. Han skriver om de mänskliga 
grundvärden som i det närmaste går förlorade i vår snabba, informationsteknologiska tid.    
Dessa grundvärden menar han står för reflektion, långsamhet och upplyftande av inre 
mänskliga kvaliteter.  

Den ideella biblioteksverksamheten skiljer sig i många avseenden från den kommunala, 
moderna, informationsteknologiska. Genom de intervjuer jag gjort framkommer det att många 
av det ursprungliga folkbibliotekets visioner lyfts fram och tas tillvara i den ideella 
biblioteksverksamheten. Personerna som arbetar där har visat sig lägga tyngdpunkten på 
personliga möten med biblioteksanvändarna, i det här fallet boende på servicehus och boende 
på landsbygd. De värnar om ”den lilla människan” och om ”allas rätt till ett bibliotek”. Jag 
menar att denna empatiska och medmänskliga grundinställning bidrar till att lyfta de inre 
mänskliga kvaliteterna. Avsaknaden av datorer utesluter dessutom all form av 
informationsteknologisk utveckling, vilket gör att långsamhet, reflektion och tid för samtal 
kan betonas. 

 

3. 1 Organisationskultur 

Begreppet organisationskultur växte fram under 1980- talet, som ett försök att besvara olika 
frågor om organisationsmedarbetares beteenden (Bang, 1999, s. 12 samt baksidestext). 
Henning Bang beskriver de krafter som påverkar medarbetarna i en organisation. Han anger 
faktorer som kan beskriva, förklara och förutsäga människors beteenden i 
organisationskulturer.  

Både en organisation och en grupp är sociala system som kan utveckla en kultur (Bang, 1999, 
s. 18) När en organisations medlemmar samverkar med varandra och med omvärlden 
utvecklas en uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar. Det 
är detta som är organisationskulturen (Bang, 1999, s. 24).  
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Organisationskulturen binder alltså samman organisationen genom att den skapar 
överenskommelser mellan medlemmarna. Överenskommelserna handlar om att ge av sin 
energi och lojalitet samt om att stödja organisationens mål och värderingar. De gör att 
medlemmarna inte längre en samling enskilda individer, utan en kollektiv helhet. 
Organisationskulturen har därigenom en integrerande funktion (Bang, 1999, s. 102, 103). Den 
blir alltså det ”sociala lim” som håller ihop olikartade elementen i organisationen, genom att 
den bidrar till att medlemmarna utvecklar en gemenskap som gör att de kan kommunicera, 
samarbeta och förstå varandra. Samtidigt bidrar den till att ge medlemmarna en egen identitet 
(Bang, 1999, s. s. 100). Inom organisationen skapar man sedan ett gemensamt språk och man 
antar gemensamma begreppskategorier. Man sätter upp gränser och kriterier för medlemskap. 
(Bang, 1999, s. 103).  

Faktorer som påverkar innehållet i organisationskulturen är medlemmarnas kunskaper, 
värderingar, mål, personligheter, erfarenheter och utbildning (Bang, 1999, s. 82). 
Organisationskulturen kommer till uttryck genom symboliska processer, så kallade 
kulturutryck. Dessa delas in i fyra kategorier:  

• Beteendeuttryck; handlingar, uttryckta känslor etcetera. 
 

• Verbala uttryck; språk, jargong, värderingar etcetera. 
 

• Materiella uttryck; struktur, arkitektur etcetera. 
 

• Strukturella uttryck; ritualer, ceremonier etcetera (Bang, 1999, s. 77). 

Medlemmarna i en organisation skapar således med tiden och med sin upprepade samverkan 
en egen verklighet med specifika normer och värderingar (Bang, 1999, s. 16). Medlemmarna 
styr i hög grad sin egen verksamhet men det är ett faktum att olika kulturuttryck med tiden 
infinner sig, liksom som det är ett faktum att det finns vissa bestämmelser som organisationen 
måste rätta sig efter:  

Organisationerna befinner sig i ett land med en nationell kultur som påverkar deras egna 
organisationskulturer. Det finns även en lokal kultur inom det geografiska område där 
organisationerna befinner sig. Organisationerna tillhör en bransch som har en egen 
verklighetsuppfattning. Det finns en marknad med kunder, leverantörer finansieringskällor. 
Medlemmarna i organisationerna utför givna arbetsuppgifter som styr hur de förhåller sig till 
varandra och vad de anser vara viktigt. De måste också ta hänsyn till vissa lagar och regler 
som har utfärdats av myndigheter. Organisationens arbetssätt påverkas också av vilken teknik 
som används. Medlemmarna i organisationen måste också ha gemensamma mål, som till 
exempel lönsamhet eller att ha trevligt tillsammans (Bang, 1999, s. 83).  

 

3.2 Frivillighetsaspekten 

Kännetecknande för frivilligt arbete är det är en obetald arbetsinsats inom en frivillig 
organisations arbetsområde. Insatsen kan vara knuten till en administrativ verksamhet eller till 
en frivillig tjänst. Frivillig tjänst kan inbegripa många olika aktiviteter, men alla har det 
gemensamt att de styrs av en frivillig organisation. Att en tjänst är frivillig säger inte något 
om dess finansierings- eller arbetsförutsättningar. Den frivilliga tjänsten kan vara finansierad 
med privata medel eller med offentliga bidrag (Ideella beredningen, 1994, s. 24).  
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Kännetecknande för en frivillig organisation är att de är medlemsorganisationer och att 
medlemskapet är frivilligt. De har alltså inte något kollektivt eller tvingande medlemskap i ett 
kommersiellt syfte. De är frikopplade från den offentliga sektorn och de kan därför uppstå och 
läggas ned utan offentlig medverkan. Begreppet frivillig organisation ger inga anvisningar om 
vilka uppgifter organisationen har. För att få en klarare bild måste man se närmare på hur 
organisationen är uppbyggd och hur den fungerar (Ideella beredningen, 1994, s. 23). 

Själva grunden för den frivilliga verksamheten är medlemmarnas förmåga till empati och 
medmänsklig omsorg. Ett av grundmotiven är ofta en önskan om att arbeta tillsammans med 
andra för en gemensam sak eller idé (Ideella beredningen, 1994, s. 32). Den sociala kontakten 
man får är viktig. Många ser också det frivilliga arbetet som en hobby, där man gör en insats 
för sig själv samtidigt som man hjälper andra. Det frivilliga arbetet kan också kännas som en 
moralisk plikt, då man solidariskt vill hjälpa ”svaga” grupper i samhället. För en del är det 
frivilliga arbetet en ersättning för arbetslöshet eller en ensam pensionärstillvaro. Det kan 
också fungera som trygghet, då man har en fast punkt att gå till (Ideella beredningen, 1994, s. 
66, 67).   

Det finns tre olika motivationskategorier: behovsteorier, där man drivs av behov och känslor, 
processteorier, där det även finns förväntningar i behovsstrukturen, samt prestationsteorier, 
där man vill känna att man klarar av en viss uppgift (Ideella beredningen, 1994, s. 63, 64). Det 
finns också tre typer av belöningar i ett belöningssystem: materiella belöningar, i form av 
pengar eller andra materiella fördelar, solidaritetsbelöningar, där man skapar tillhörighet, 
mening och gruppkänsla, samt målsättningsbelöningar, där man har som mål att hjälpa andra 
eller att skapa trivsel i lokalsamhället (Ideella beredningen, 1994, s. 62).  

De flesta blir engagerade i frivilligt arbete genom tillfälligheter. De blir tillfrågade av vänner 
eller släktingar. Relativt få undersöker själva möjligheten att arbeta som frivillig. Om man 
inte får tillräckligt med stöd och uppmuntran är det lätt att hoppa av det frivilliga arbetet. 
Bristfällig träning och vägledning är också orsaker till avhopp. Faktorer som däremot gör att 
man stannar kvar i arbetet är ofta: 

• Att man känner sig värdefull 
 

• Att man ser att ens ansträngningar ger resultat 
 

• Att man får möjlighet att utvecklas på ett personligt plan 
 

• Att man känner sig förberedd för arbetet 
 

• Att man känner sig som en del av en gemenskap 
 

• Att man blir lyssnad på och har inflytande över beslut som tas 

Det är viktigt att uppmärksamma den enskilda människans egenart och att utveckla omsorger 
som stöttar människor materiellt, socialt och psykiskt. I det frivilliga arbetet blir deltagande 
och dialog en grundinställning, en princip (Ideella beredningen, 1994, s. 28) 

Några av styrkorna som nämns med arbetet inom frivilliga organisationer är entusiasm, 
engagemang, altruism och visioner. Några av svagheterna är opålitlig/ outbildad/ otränad 
arbetskraft (Ideella beredningen, 1994, s. 71). Det kan uppstå problemen med misstro från 
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yrkesfolk som menar att arbetet i fråga kräver yrkesmässig insikt. Utmaningen ligger därför i 
att kombinera yrkesmässiga kvaliteter med medmänsklighet i ett fruktbart samarbete. De 
professionella måste i högre grad acceptera att frivilliga inte kan uppträda som utbildade 
yrkesmänniskor. De frivilligas förtjänst består ju till stor del av att de är sig själva, och att de 
ger av sin tid och sitt engagemang i sitt möte med andra människor. De är alltså inte styrda 
och motiverade av sitt avlöningskuvert. 

Att uppträda professionellt kan vara att inte visa sina privata värderingar och ha sina känslor 
under kontroll och inte presentera sina privata värderingar. Många professionella yrkesutövare 
eftersträvar att uppträda känsloneutralt. Denna inställning har blivit en del av välfärdsstatens 
”professionalitet”. Många frivilliga organisationer vill överskrida denna inställning och mer 
lyfta fram medmänsklighet, närhet, gemenskap och känslomässig tillhörighet. Detta 
handlande är värdebaserat, inte värdeneutralt som hos professionellt yrkesfolk (Ideella 
beredningen, 1994, s. 31, 32) 

 

3.3 Bibliotekets roll  

Joacim Hansson redogör i Det lokala folkbiblioteket (2005) för de förändringar som skett 
inom biblioteksvärlden de senaste 100 åren. Han skriver att diskussionen om folkbibliotekets 
plats i samhället och betydelse för medborgarna de senaste decennierna mest kretsat runt det 
informationsteknologiska. Men det är, menar han, i människors lokala strävan efter mening, 
sammanhang och trygghet som folkbiblioteket har sin grogrund och yttersta uppgift (Hansson, 
2005, s.11).  

Hansson menar att informationsteknologin motsäger många av de grundvärden som 
folkbiblioteket står för; reflektion, långsamhet och upplyftande av inre mänskliga kvaliteter. I 
och med informationsteknologins inträde har vi gått från en långsam, reflekterande, skriftlig 
kultur till en snabb, effektiv och bildbaserad kultur, vilket har gjort att folkbiblioteket blivit en 
informationscentral dit man söker sig med uppgifter som ska lösas med rationella, effektiva 
sökstrategier (Hansson, 2005, s.14, 15). 

I samhällsomvandlingen från ett traditionellt industrisamhälle till ett informationsteknologiskt 
kunskapssamhälle, kan man skönja två parallella rörelser. Den ena rörelsen går ”utåt”, mot 
globalisering, geografiskt såväl som socialt. Detta på grund av - eller tack vare - 
informationsteknologin. Den andra rörelsen utvecklas ”inåt”, mot det lokala och familjära, 
geografiskt såväl som socialt. I samband med starkare fokus på de relationer som ligger 
människan närmast, syns också ett engagemang i närområdet.  

Folkbiblioteket tillhör en miljö i närområdet. Och det unika med folkbiblioteket är att det 
knyter ihop de båda rörelserna, utåt- och inåtrörelsen. Det är i sin roll som mötesplats för de 
båda rörelserna man kan tala om folkbiblioteket som ”samhällets vardagsrum”. Det är också i 
minskandet av avståndet mellan dessa rörelser som människans meningsskapande finns, men 
det är också här som folkbibliotekens verkliga utmaning ligger. (Hansson, 1995, s.17, 18). 

Folkbiblioteket har alltid haft en vision om att fungera som en brygga mellan olika 
socialgrupper, som ett verktyg för samhällets strävan att minska sociala klyftor. Samhällets 
mer underpriviligierade grupper tycks dock inte bara ha fått sämre tillgång till biblioteken 
som sådana, utan också till den stora del av samhället som i hög grad representeras på 
Internet. Ändå finns det en uttalad vilja, på flera nivåer, att arbeta demokratifrämjande. Det 
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märks i allt från UNESCO:s folkbiblioteksmanisfest till lokala biblioteksplaner och 
projektbeskrivningar. Det är dock svårt att säga hur bibliotekens lokala arbete påverkar 
relationen mellan olika grupper i samhället. Ett aktivt integrationsarbete kräver förmåga till 
empati och inlevelse, vilket omöjliggörs om bibliotekarier och biblioteksanvändare befinner 
sig på samma nivå:  

”De användare som nyttjar sin möjlighet att aktivt påverka bibliotekens bestånd och 
verksamhet representerar ofta samma socialgrupp, utbildningsnivå och etniska tillhörighet 
som bibliotekarierna själva” (Hansson, 2005, s. 42, 43, 44). 

Hansson talar om det ”lokala biblioteksarbetet”. Med det menar han att verksamheter som inte 
i första hand förväntas på ett bibliotek blir en viktig del i arbetet med att nå de närboende 
medborgarna. Ett centralt inslag i det lokala biblioteksarbetet är just kombinationen av 
vardagsrelaterade aktiviteter och utnyttjande av beståndet i biblioteket. Genom att kombinera 
lokalt anpassade aktiviteter med ett aktivt beståndsarbete kan man presentera ett djup och en 
helhet kring ett ämne eller ett tema, något som blir allt viktigare i vårt senmoderna 
kunskapssamhälle (Hansson, 2005, s. 33,34) 

Det demokratiska samtalet har unika förutsättningar att ta form på det lokala folkbiblioteket, 
oberoende av kommersiella särintressen. Såväl politiska som ekonomiska förutsättningar 
måste dock finnas för att kunna förverkliga de ideal som ligger till grund för folkbibliotekets 
lokala arbete. Detta kräver att bibliotekarierna står emot de styrande krafter, såväl inom som 
utom bibliotekssektorn, som vill föra deras verksamhet i riktningar som motsäger det lokala 
folkbibliotekets uppgifter, de som i grunden är folkbildande och demokratiutvecklande 
(Hansson, 2005, s.45). 

 

4. Metod  

4.1 Metodval 

Som forskningsmetoder användes semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier. Jag har 
funnit dessa metoder bäst lämpade för studiens syfte; att få en djupare inblick i den ideellt 
drivna biblioteksverksamheten.  

Min förhoppning har varit att intervjuerna ska efterlikna samtal. Samtalet är en av den 
vanligaste formen för att förstå varför andra handlar, tycker och tänker som de gör. Frågande 
och svarande växlar i en interaktion, helst på lika villkor och utan någon form av 
maktutövning. En viss maktobalans tycks dock vara oundviklig. Det man då kan göra som 
intervjuare är att vara medveten om problemet och reflektera över det (Aspers, 2007, s. 134, 
135). 

Under planeringen av intervjuundersökningen tog jag hänsyn till nyckelfrågorna varför, vad 
och hur. Med varför menas att jag reder ut själva syftet med min studie. Vad handlar om att 
jag skaffar mig förkunskap om mitt ämne. Med hur menas att jag skaffar mig kunskap om den 
intervjumetod jag ska använda mig av (Kvale, 2010, s. 120). 

Jag utformade en intervjuguide att ha som stöd vid mina intervjuer (bilaga 1) men samtidigt 
var min intention att låta intervjupersonerna tala fritt och besvara frågorna på sitt sätt. Jag var 
införstådd med att spontana följdfrågor skulle kunna uppstå ur intervjupersonernas svar. 
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Enligt Bryman är detta naturligt i semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 15). Jag kan 
alltså få ny kunskap och nya infallsvinklar genom intervjupersonernas svar.  

I mitt val av intervjufrågor utgick jag från uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag 
utformade lättbegripliga frågor som skulle kunna ge mig svar på det jag ville veta. Ett bra sätt 
att få svar på sina forskningsfrågor är att göra om dem till intervjufrågor, men då ska språket 
göras om till en lättsam och talspråklig form, för att framkalla spontanitet och berättarglädje. 
Man kan undersöka en enda forskningsfråga genom flera intervjufrågor, och en enda 
intervjufråga kan ge svar på flera forskningsfrågor (Bryman, 2011, s.148). Man kan genom att 
”luckra upp” de strama, byråkratiskt formulerade forskningsfrågorna få en mer nyanserad och 
täckande bild av ämnet i fråga.  

 

4.2 Tillvägagångssätt  

Jag började med att ringa till biblioteken i Järlåsa och Nyby. De två personer jag pratade med 
var de jag sedan intervjuade, tillsammans med ytterligare tre personer. Jag presenterade mig 
och mitt forskningsprojekt och jag redogjorde för uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Personerna jag pratade med tyckte att mitt forskningsprojekt lät intressant och ville gärna 
ställa upp på intervjuer. De erbjöd sig att fråga fler medlemmar i sina respektive föreningar, 
om de kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer. Vi bestämde att jag skulle skicka 
intervjufrågorna till dem. Till biblioteket i Järlåsa mejlade jag frågorna. Biblioteket har ingen 
dator men föreningens mejladress går till en av medlemmarna. Till biblioteket i Nyby 
skickade jag frågorna per post till en av medlemmarna i biblioteksgruppen. Varken på 
biblioteket eller hos någon av biblioteksgruppens medlemmar finns det någon dator. I mejlet 
respektive brevet förklarade jag att jag skulle ringa igen om några dagar, för att då boka in en 
tid för intervju.  

Eftersom jag vid intervjutillfällena redan pratat med intervjupersonerna på telefon hade jag 
redan gjort mig en bild av dem. Alltså hade jag lättare att anpassa mitt språk och mitt sätt att 
ställa frågor (Bryman, 2011, s. 413, 419).  

Innan jag började med intervjuerna informerade jag intervjupersonerna om de svenska 
etikreglerna för forskning, som handlar om information - jag berättade om syftet med min 
undersökning och poängterade att intervjupersonernas medverkan är frivillig, konfidentialitet 
- jag intygade att de uppgifter de lämnar behandlas med konfidentialitet, samt nyttjande - jag 
informerade om att de inlämnade uppgifterna bara används för forskningsändamålet (Repstad, 
2007, s. 90).   

Jag genomförde intervjuer med sammanlagt fem personer; en kvinna och en man från 
biblioteket i Järlåsa och tre kvinnor från biblioteket i Nyby. Intervjuerna genomfördes i de 
respektive bibliotekslokalerna. Personerna i Järlåsa intervjuade jag var för sig, vilket tog cirka 
15 minuter per intervju. Personerna i Nyby intervjuade jag också var för sig, men då satt vi 
tillsammans i en grupp.  Efter att de tre kvinnorna besvarat mina frågor fanns tid för en 
gemensam diskussion. Intervjuerna tog cirka en timme sammanlagt. Att sitta tillsammans 
under intervjuerna var ett beslut vi tog tillsammans, på plats i biblioteket, strax innan 
intervjuerna påbörjades. Kanske kändes det mer bekvämt för intervjupersonerna att sitta 
tillsammans, då ingen av dem var särskilt vana vid att bli intervjuade. Det uppstod i alla fall 
en trygg och familjär stämning under intervjuerna och efteråt fanns dessutom möjlighet till 
reflektioner och kompletteringar.   
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Jag fick relativt uttömmande svar på mina intervjufrågor. Det uppstod på ett naturligt sätt 
även följdfrågor. Intervjupersonerna berättade engagerat om sina ideella verksamheter och det 
var med stolthet i rösten de berättade om hur de drivit kampen för allas rätt till ett bibliotek. 

 

5. Resultatredovisning 

5.1 Verksamheten i Järlåsa  

Järlåsa är en liten ort cirka 2,5 kilometer från Uppsala. 1990 ville styrande politiker lägga ned 
ortens bibliotek, som då var en filial till Uppsala stadsbibliotek. Detta trots massiva protester 
från Järlåsabor och allmänhet (muntlig källa, 2011).  Irene Söderhäll från socialdemokratiska 
föreningen i Uppsala debatterade mot en nedläggning i Uppsala Nya Tidning:  

”Biblioteket är ett lokalt kulturcentrum där människor kan samlas för föreläsningar, 
författaraftnar och musikevenemang. Biblioteket fungerar som skolbibliotek för ortens 
skolbarn. Det är otroligt viktigt i frivilligt folkbildningsarbete och behövs för att sprida kultur 
brett i samhället. Det är en skam att Uppsala kommun inte anser sig ha råd att med en mycket 
liten summa pengar stödja detta fria folkbildningsarbete och ge alla som lever i kommunen 
tillgång till ett rikt kulturliv” (Uppsala Nya Tidning, 2011). 

Allmänhetens kamp sköt nedläggningsbeslutet framför sig en tid, fram till 1993 då beslutet 
skulle verkställas. Samma år bildades Bibliotekets vänner, en lokal kulturförening i Järlåsa, 
vilket blev bibliotekets räddning. Föreningen bestod av litteraturintresserade Järlåsabor som 
drev biblioteket vidare av ideella krafter (http://www.jarlasabibliotek.se/historik.html , 2011). 

2010 registrerades föreningen hos Skatteverket som Föreningen bibliotekets vänner i Järlåsa 
och definierades därmed som en formell, ideell förening med stadgar, statistik, årsredovisning 
och verksamhetsberättelse. Samma år skaffade de en egen hemsida med e-postadress. Det fick 
också sitt första ekonomiska bidrag från kulturnämnden i Uppsala. Pengarna var avsedda för 
bland annat böcker, bokplast, författarmöten. Idag består föreningen av sju 
litteraturintresserade Järlåsabor. 

Föreningen arrangerar författarträffar samt musikunderhållning i samarbete med Musik i 
Uppland. Bibliotek är inrymt i ett rum i Järlåsaskolan. Det har öppet två timmar i veckan; på 
onsdagskvällar mellan 18.00 och 20.00.  I genomsnitt kommer det tio låntagare per kväll. 
Biblioteket har fack- och skönlitteratur för vuxna, fack- och skönlitteratur för barn samt 
talböcker (muntlig källa, 2011). 

Föreningens medlemmar köper tillsammans in litteraturen från bokhandeln. De har då med sig 
en lista med biblioteksbesökarnas och föreningens önskemål. Det är osäkert hur många böcker 
biblioteket har. En gång om året slängs de böcker som ingen lånat på tio år. Enligt statistik för 
2009 lånades 446 vuxenböcker och 470 barn- och ungdomsböcker ut (Upplands Nyheter 
111104). 

På biblioteket finns ingen dator, varken för låntagarna eller i lånedisken. Utlåning och 
återlämning sköts med hjälp av ett ”hemmagjort” kartotek. För skoleleverna finns en pärm 
med plastfickor där deras lånekort förvaras. På varje plastficka finns ett flertal mindre fickor, 
avsedda för lånekorten. Dessa är märkta med skolelevernas namn, vilket förutsätter att de som 
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jobbar i biblioteken har en viss kännedom om skoleleverna. Skolelevernas egna lärare får 
”abonnera” biblioteket när de vill och har tid. (muntlig källa, 2011). 

 

5.2 Verksamheten i Nyby  

Det ideellt drivna biblioteket på Nyby servicehus var tidigare en filial till Uppsala 
stadsbibliotek. 1993 hotades biblioteket av nedläggning, men räddades av 
samarbetsorganisationen VÄNSAM och deras nybildade biblioteksgrupp. VÄNSAM står för 
”vi äldre i Nyby i samverkan” och det finns nio föreningar som ingår i organisationen. 
VÄNSAM har en styrelse med representanter från alla föreningar i servicehuset (muntlig 
källa, 2011).  

VÄNSAM drivs av fyra ledmotiv, som är gemensamma för de nio föreningarna. Dessa 
handlar om man ska kunna: 

• Styra över sitt liv. Alla ska kunna tro på sina möjligheter, hitta egna lösningar, 
bestämma över sig själv. 
 

• Njuta av livet. Den glada och positiva känslan ska lockas fram. Allt som är vackert 
och vänligt ska betonas. 
 

• Utveckla djupa relationer och förändra negativ ensamhet till glad och sund 
gemenskap. 
 

• Vara till nytta för andra. VÄNSAM försöker genom sina organisationer stimulera 
medmänniskor till att själva utveckla initiativ och idéer (Lindberg, 2001, s. 41). 

Biblioteksgruppen består av totalt sexton pensionärer som jobbar ideellt på biblioteket efter 
ett rullande schema. Biblioteket håller öppet måndag till torsdag, kl. 12.30- 15.00. Där finns 
fack- och skönlitteratur för vuxna, storstilsböcker, talböcker samt ett mindre antal barn- och 
ungdomsböcker. Biblioteket saknar dator.  

Stadsbiblioteket i Uppsala bidrar med regelbundna bokdepositioner, en gång i månaden, samt 
besök av en bibliotekarie som besöker biblioteksgruppen några gånger per termin. Beställda 
böcker levereras var fjortonde dag. En bibliotekarie från stadsbiblioteket väljer ut lämpliga 
böcker, men plockar även ihop biblioteksanvändarnas beställda böcker. Transporterna sköts 
av stadsbibliotekets vaktmästare.  

Biblioteket i Nyby har även en permanent, större boksamling som är kvar från tiden då det var 
en filial till stadsbiblioteket. Dessa böcker byts inte ut och de gallras bara om de blir så trasiga 
att personalen inte kan laga dem. Varannan fredag går någon ur biblioteksgruppen runt med 
en bokvagn på en av avdelningarna på servicehuset. På bokvagnen finns det till övervägande 
delen bilderböcker och böcker om kungafamiljen. 

Medlemmarna i biblioteksgruppen på Nyby servicehus driver även ”kulturtimmar” som 
främst är avsedda för de boende på servicehuset. Där bjuds det på musik, poesi, spännande 
historier om olika författare, advents- och julprogram. Kulturtimmarna får ekonomiskt bidrag 
från äldrenämnden i Uppsala. Engagemanget tar mycket tid i anspråk för den kvinna i 
biblioteksgruppen som är ansvarig för verksamheten. Förberedelserna kring 
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kulturarrangemanget och de många telefonsamtalen sköter hon på sin fritid, då hon inte jobbar 
i biblioteket. År 2010 genomfördes 8 kulturtimmar med 562 deltagare (muntlig källa, 
111101). 

 

5.3  Presentation av personerna som driver biblioteken ideellt 

Jag har intervjuat fem personer; en kvinna (K) och en man (T) på biblioteket i Järlåsa och tre 
kvinnor (G, GE och S) på biblioteket i Nyby. Gemensamt för dem är att de är i pensionsåldern 
och att de har liknande personliga egenskaper och visioner om hur de vill att deras bibliotek 
ska se ut och fungera. De vill värna om allas rätt till ett bibliotek. De betonar att de inte är 
”bibliotekarier” utan mer ”vanligt folk” med särskilt stort engagemang för litteratur och 
människor. Genom att befinna sig på samma nivå som biblioteksanvändarna tycker de att de 
lättare får kontakt med dem. Biblioteken har därigenom blivit uppskattade sociala 
samlingspunkter för lokabefolkningen.  

 

Järlåsa 

T har arbetat ideellt på biblioteket i Järlåsa i sexton år. Han är sekreterare i föreningen 
Bibliotekets vänner i Järlåsa. Tidigare arbetade han som lärare. Sedan sex år är han egen 
företagare och som sådan säljer han litteratur till skolor och universitet. Han är en föreningens 
”drivande motor” och det är han som sköter kontakten med författare, musiker, kommun och 
allmänhet. Han har ett glatt humör och ett stort intresse för sina medmänniskor.   

K har arbetat ideellt på biblioteket i cirka åtta år. I föreningen är hon kassör. Tidigare arbetade 
hon som apotekare. Hon är strukturerad och noggrann till sitt sätt och passar därför bra in i 
rollen som kassör. 

T och K har tillsammans med de fem övriga medlemmarna i föreningen ett rullande 
arbetsschema. Fem av föreningens sju medlemmar har även en privat bokcirkel, där de läser 
och diskuterar den nyutgivna litteratur som biblioteket köper in. Medlemmarna i bokcirkeln 
träffas 7-8 gånger per år.  

 

Nyby 

G har arbetat ideellt på biblioteket i Nyby i två år. Tidigare arbetade hon som 
redovisningskonsult. Hon är ordningsam och har koll på det mesta som rör föreningen. På 
senare tid har hon tagit alltmer ansvar för föreningen och numera sköter hon fler uppgifter. 

GE har arbetat ideellt på biblioteket i nio år. Hon har tidigare arbetat i omsorgen, varit 
föreståndare på ett servicehem samt diakon. I biblioteksgruppen är hon den drivande kraften 
och den som har det övergripande ansvaret. Hon brinner för människor, möten och att 
engagera sig mot orättvisor. Hon har civilkurage och envishet, vilket är egenskaper hon har att 
tacka för mycket.  

S har arbetat ideellt på biblioteket längst av alla, arton år. Hon har en bakgrund som 
hemmafru, kontorsarbetare och postkassörska. Hon har stor livserfarenhet och är gärna 
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behjälplig med att svara på frågor rörande det mesta. Det är nyfikenheten och envisheten som 
hållit henne kvar så länge i föreningen, menar hon. 

 

5.4  Drivkrafterna 

Personerna jag intervjuat har en vilja att genom sina bibliotek få dela med sig av sina 
litteraturintressen. De vill sprida god litteratur till de grupper av människor som inte har så 
stora möjligheter att ta sig till ett bibliotek, exempelvis boende på servicehus och boende på 
landsbygd. De ideellt drivna biblioteken är öppna för alla, men det är personer i närområdet 
som är de primära målgrupperna. ”Ett gott möte i vardagen och inspiration till läslust” är ett 
av målen som biblioteket på Nyby servicehus har gentemot användarna (skriftligt brev från en 
medlem i biblioteksgruppen, 111102). 

Personalen på biblioteken i Järlåsa och Nyby har berättat om kampen för bibliotekens 
överlevnad. Om hur de gått samman, bildat föreningar och kollektivt stått emot kommunens 
hot om nedläggning. Med envishet och viljekraft har de försvarat allas rätt till ett bibliotek. 
Samtidigt har de haft ett självklart sätt att se på litteratur som något allmängiltigt, en rättighet.  

I tidningen Upplands Nyheter finns en artikel om biblioteket i Järlåsa. Där intervjuas en 
medlem i föreningen Bibliotekets vänner i Järlåsa. Hon säger, angående kommunens 
nedläggningsplaner och eldsjälarnas kamp för bibliotekets överlevnad, att ”de kom från 
Vänge och skulle hämta böckerna och jag sa att det fick bli över min döda kropp” (Upplands 
Nyheter, 111104). Detta uttalande tycker jag symboliserar envisheten som finns i föreningen.    

Kämpaglöden hos personalen på biblioteken finns fortfarande kvar. Att driva bibliotek ideellt 
kräver kamp. Det finns en ambition, en ständig vilja att nå ut och nå fram. Den goda 
litteraturen ska ut från hyllorna och in i människors hjärtan. Litteraturen ska trösta och stärka, 
överraska och glädja och den ska föra samman människor.  

Dessutom ska böckerna inhandlas eller beställas och kulturevenemang ska arrangeras. 
Besöksiffror och statistik ska visas upp, pengar ska drivas in och papper ska skrivas på.  

 

Järlåsa 

T ser sig som en vanlig Järlåsabo, som en i mängden, när han arbetar i biblioteket. Han tar 
inte på sig en roll som bibliotekarie, informatör eller något annat. Det är också detta, menar 
han, som gör att han får kontakt med ortsbefolkningen på deras nivå. Det är hans stora 
intressen för kultur och människor som är drivkrafterna. Han är också nyfiken som person. 

K drivs av ett brinnande intresse för böcker och litteratur och hon får ständigt nya tips om 
läsvärda böcker. Hon tycker om att ge lästips till låntagarna. Den sociala gemenskap hon får 
av att arbeta i biblioteket är också en av drivkrafterna. 
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Nyby 

G är en nyfiken person, men hon tror att man måste ha en viss struktur som pensionär för att 
vardagen ska fungera. ”Man måste nog engagera sig på något sätt”, funderar hon. Hon drivs 
av sina intressen för litteratur och människor. Genom att trivas med sig själv och sitt eget liv 
kan hon också glädja andra.  

GE är en stark drivkraft i biblioteksgruppen. Hon är öppen, nyfiken och utåtriktad till sin 
läggning. Hon är envis och reagerar starkt på alla sorters orättvisor, inte bara när de är riktade 
mot henne själv. Hon drivs av ett intresse för personliga möten med den ”lilla” människan. 
Hon tycker det är intressant att få ta del av människors livshistorier och att få hjälpa, stötta 
och glädja. ”Det räcker med blicken” säger hon som svar min fråga om vad som driver henne, 
vad hon får tillbaka. Hon syftar på de ögonblick som uppstår ibland, när en biblioteksbesökare 
blivit extra nöjd med sitt besök i biblioteket. Om hon någon gång får en kram av tacksamhet 
så är det också värt allt slit.  

Hon är dock inte lika aktiv som hon en gång varit, bland annat på grund av sitt lättare 
handikapp. Hon besöker inte biblioteket lika ofta som förr. Det mesta sköter hon hemifrån. I 
biblioteksarbetet får hon numera avlastning av G, som hon lärt upp och som är insatt i allt 
som rör biblioteket. GE menar att ”en eldsjäl kan smitta av sig” och hon önskar att de andra 
kan känna samma vilja och kämpaglöd som hon. Hon understryker också hur viktigt det är att 
visa sin uppskattning gentemot personer som arbetar ideellt. Av egen erfarenhet vet hon att 
det känns bra.  

S tycker att ”böcker, böcker… det är roligt!” När hon säger det lyser hon upp. Trots sin höga 
ålder har hon kvar sitt genuina intresse för litteratur. Hon är med andra ord en beläst person 
som gärna involverar sig i biblioteksanvändarnas intressen och tipsar dem om passande 
böcker.  

 

5.5 Tankar om det egna biblioteket 

Personerna jag intervjuat brinner verkligen för sina bibliotek. De är stolta över att biblioteken 
idag är uppskattade sociala samlingspunkter för lokalbefolkningen. Det var en kamp att få 
biblioteken att överleva och fortfarande pågår ett slags kamp. Ideellt drivna bibliotek tas inte 
på lika stort allvar som kommunala bibliotek och de ifrågasätts oftare, framförallt vad gäller 
professionalitet och kvalitet. Personalen på ideellt drivna bibliotek kämpar också mot 
politikers uppfattningar och beslut, och de måste ständigt bevisa att deras bibliotek fyller en 
viktig funktion för de boende i närområdet.  

Allmänheten visar ofta sin uppskattning. Även deras starka röster har genomljudit debatterna 
genom åren. De har varit med och kämpat för bibliotekens överlevnad, genom insändare, 
namnunderskrifter och deltaganden på möten.   

Enligt personerna jag intervjuat fungerar samarbetet bra mellan de ideella föreningarna och de 
kommunala instanser som är involverade. Kulturkontoret bidrar till exempel med ett årligt 
ekonomiskt bidrag till föreningen Bibliotekets vänner i Järlåsa.  

Samarbetet mellan stadsbiblioteket och biblioteksgruppen i Nyby är exempel på en 
fungerande kombination av professionalitet och frivillig, medmänsklig omsorg. 
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Stadsbibliotekets benämning av biblioteket i Nyby som ”en del av stadsbibliotekets service 
till äldreomsorgen” (mejl från chefen på Uppsala stadsbibliotek, 111215), skulle dock kunna 
antyda en form av maktstruktur, där det lilla biblioteket är underordnat det stora, och den 
ideella personalen underordnad den professionella.     

 

Järlåsa 

T har höga tankar om biblioteket i Järlåsa. Han ser det som en naturlig träffpunkt för 
ortsbefolkningen, en social samlingspunkt. Det är dit man kommer för att träffas och prata, 
om böcker man läst men också om annat. T menar att det fysiska biblioteket, den fasta 
platsen, har en helt annat tyngd än vad en bokbuss skulle kunna ha. En bokbuss skulle på intet 
sätt kunna ersätta biblioteket, menar han. ”Det är ju inte bara böckerna man kommer till 
biblioteket för, utan också för att träffa folk och prata”. På biblioteket får man också veta vad 
som händer i närområdet.  

T trivs med att arbeta med de andra i föreningen, med den sociala gemenskapen. Under de få 
timmar han arbetar i biblioteket har han har ett givande utbyte av låntagarna som besöker 
biblioteket. ”Jag lär mig saker” säger han om att jobba i biblioteket, och ”jag läser mer nu, 
läser på ett annat sätt. Bara att jobba här är en källa till kunskap”. Han säger också, med 
uppenbar stolthet i rösten, att ”det känns att man gör människor gladare”. 

K känner de flesta som kommer till biblioteket, eftersom hon bott i Järlåsa i många år. Men 
hon är tacksam över att hon ibland får lära känna nya människor. ”Jag tror det är viktigt att vi 
finns” säger hon. Hon är glad och tacksam över att bygden har en social samlingspunkt, dit 
man kan få prata av sig och få information om sådant som händer.  

 

Nyby 

G läser mycket böcker och genom att arbeta i biblioteket får hon ständigt nya boktips, dels 
genom stadsbibliotekets bokdepositioner men också genom diskussioner med 
biblioteksanvändarna. Hon tycker om att berätta för dem om böcker hon läst, men också att 
lista ut vilka böcker som skulle kunna vara till glädje för just den person hon har framför sig.  

GE blir pigg och glad av att engagera sig ideellt i biblioteket. Hon har ett lättare handikapp 
som gör att hon har svårt att gå och som medför en viss smärta och trötthet, men när hon 
kommer till biblioteket blir hon på gott humör. ”Biblioteksarbetet håller kroppen igång, 
åtminstone hjärnan” säger hon och skrattar.        

S som arbetat längst av alla i biblioteket, 18 år, kan inte riktigt svara på hur hon ser på 
biblioteket, då det har blivit en vana att arbeta där och som en del av hennes vardag. Men 
eftersom hon hittills inte tröttnat på att arbeta där, så tolkar jag det som att hon tycker att 
biblioteket fyller en viktig funktion i hennes eget såväl som i många andras liv. 
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5.6 Upplevda skillnader mellan ideell och kommunal driftsform 

Personerna jag intervjuat är medvetna om att de inte har lika mycket kunskap som utbildade 
bibliotekarier, att deras bibliotek har mindre lokaler, mindre öppethållande, färre böcker, inga 
datorer och sämre ekonomi. Men de är också medvetna om, och stolta över, alla fördelar som 
finns.  

Den ideellt arbetande personalen får mycket tillbaka. Biblioteksanvändarna visar sin 
uppskattning genom ord, skratt, kramar och uppskattande blickar. Personalen får människors 
förtroenden och de får ta del av deras livshistorier. Tack vare den genuina kontakten 
personalen får med användarna utvecklas de också som människor. På större, mer anonyma 
bibliotek där många människor kommer och går, kan personalen inte få kontakt med 
användarna på samma sätt. Där råder också en annan slags hierarki mellan personal och 
användare.   

De bibliotek jag undersökt saknar datorer vilket bidrar till att personalen och användarna får 
kontakt på ett särskilt sätt. Avsaknaden av datorer ger tid för samtal och reflektion. Genom 
intervjuerna framkommer det att stort engagemang läggs på dessa personliga möten. 

 

Järlåsa 

T säger att han arbetar för sitt höga nöjes skull, inte för pengar. På kommunala folkbibliotek 
där de finns professionella bibliotekarier är det en annan sak, menar han. Där drivs 
bibliotekarierna inte nödvändigtvis av genuina intressen för litteratur och människor. Där 
finns även andra motiv inblandade, såsom lön, karriär och prestige. På biblioteket i Järlåsa 
uppstår en öppen och hjärtlig kontakt mellan användarna och personalen, menar T.   

K säger att en skillnad mellan kommunala folkbibliotek och biblioteket i Järlåsa är att deras 
bibliotek inte har någon dator, endast kartotek. Nackdelen med det är att man inte på ett 
överskådligt sätt kan se vilka böcker som finns inne, göra reservationer, omsättningar etcetera. 
Det finns heller inget komplett register över bibliotekets alla resurser. På föreningens 
hemsida, som hon själv byggt upp, finns dock en lista över nyinköpt litteratur. K uppskattar 
när det finns en viss struktur. 

 

Nyby 

G, Ge och S har inte så mycket att säga om skillnaderna mellan deras bibliotek och de 
kommunala folkbiblioteken. S säger att hon aldrig har arbetat på ett kommunalt folkbibliotek 
och därför inte kan svara på min fråga, men när jag förtydligar att jag undrar om hon funderat 
på eventuella skillnader i egenskap av biblioteksanvändare på ett kommunalt folkbibliotek, så 
säger hon att hon ”inte tror det blir så personligt” på ett större, kommunalt bibliotek. 
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6. Diskussion  

Mitt syfte med denna studie har varit att studera, beskriva och öka förståelsen för vad som 
utmärker ideellt drivna bibliotek. Frågeställningarna har varit: 

• Hur ser den frivilligt arbetande bibliotekspersonalen på sin egen roll? 
 

• Hur fungerar den ideella biblioteksverksamheten vad gäller ekonomi, organisation, 
regelverk? 

Forskningsmetoder har varit dokumentstudier och semistrukturerade intervjuer. Det har 
tidigare inte gjorts så mycket forskning om den ideella driftsformen av bibliotek. Jag har dock 
ansett mig funnit tillräckligt med material, genom de dokument jag funnit och de intervjuer 
jag genomfört.    

Mina teoretiska utgångspunkter har baserats på Bangs resonemang om organisationskultur 
(1999), Hanssons resonemang om bibliotekets roll i lokalsamhället (2005) samt Ideella 
beredningens (under f.d. Civildepartementet) resonemang om frivilligt arbete (1994).  

En organisationskultur binder samman en grupp och skapar överenskommelser mellan 
medlemmarna, såväl uttalade som outtalade. Innehållet i organisationskulturen påverkas av 
medlemmarnas kunskaper, värderingar, mål, personligheter, erfarenhet och utbildning (Bang, 
1999, s.82). När medlemmar samverkar med varandra och sin omvärld utvecklas 
gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar. Detta gör det lättare för 
medlemmarna att kommunicera (Bang, 1999, s. 24). För personerna jag intervjuat är det också 
viktigt med en bra kommunikation med biblioteksanvändarna. De har understrukit betydelsen 
av att möta biblioteksanvändarna på deras nivå, att inte ta på sig en ”förmyndarroll”. På så sätt 
kan en genuin kontakt mellan bibliotekspersonal och biblioteksanvändarna uppstå, vilket gör 
biblioteket till en uppskattad, social samlingspunkt.   

Traditionellt sett har folkbiblioteket alltid haft en vision om att fungera som en brygga mellan 
olika socialgrupper, och på så sätt kunna minska de sociala klyftorna (Hansson, 2005, s. 42). 
Genom att personalen på de ideellt drivna biblioteken i Nyby och Järlåsa identifierar sig med 
samhällets ”underpriviligierade grupper”, bland annat genom det faktum att de inte är 
utbildade bibliotekarier, och genom att inte heller ta på sig en sådan roll, menar jag att de 
förverkligar den vision Hansson talar om. Med ”underpriviligierade grupper” syftar jag på 
boende på servicehus och boende på landsbygd. 

Grunden för frivillig verksamhet är medlemmarnas förmåga till empati och medmänsklig 
omsorg. Ett av grundmotiven för det frivilliga arbetet är ofta att arbeta tillsammans med andra 
för en gemensam sak eller idé (Ideella beredningen, 1994, s. 32). Hos personerna jag 
intervjuade fanns även dessa motiv:  

• att få omge sig med böcker  
 

• att träffa likasinnade inom föreningen  
 

• att träffa ortsbefolkningen  
 

• att hålla igång kroppen och sinnet 
 



25 

 

• att hjälpa gamla och sjuka människor att hitta passande litteratur  
 

• att sprida god litteratur till en landsortsbefolkning som har långt till kommunala 
bibliotek  

Det frivilliga arbetet baseras således på altruistiska såväl som egoistiska motiv.  

Ideella beredningens slutsatser är snarlika; där beskrivs det frivilliga engagemanget bland 
annat som något man gör för att få en chans att syssla med sin hobby, för att kunna hjälpa 
människor som behöver det (”moralisk plikt”), för att knyta sociala kontakter. Även där syftar 
motiven till att främja det egna såväl som andras välbefinnande (Ideella beredningen, 1994, s. 
66, 67). 

Ideella beredningen kom även fram till resultat som skiljde sig från mina. Motiven handlade 
då om att det frivilliga arbetet kan ses som en ersättning för arbetslöshet eller en ensam 
pensionärstillvaro, att det inger trygghet, att man känner sig värdefull, att det ger möjlighet till 
personlig utveckling, att man har inflytande över beslut som tas (Ideella beredningen, 1994, s. 
28). 

Intervjupersonernas yrkesmässiga bakgrund skiftar, men ingen av dem har tidigare arbetat 
som bibliotekarie. De har varit lärare, egen företagare, apotekare, redovisningskonsult, 
vårdbiträde, föreståndare på servicehus, diakon, hemmafru, kontorsarbetare samt 
postkassörska (muntlig källa, 111101). På många sätt kan de dra nytta av sina 
arbetslivserfarenheter i det ideella arbetet. Dessutom har de alltid varit personligt intresserade 
av litteratur, kultur och människor. Samtliga intervjupersoner visade sig ha personliga 
egenskaper som empati, ödmjukhet, nyfikenhet, envishet och mod.  

Ideell biblioteksverksamhet är speciell på många sätt och den skiljer sig i flera avseenden från 
den traditionella, kommunala. Det gäller såväl organisationernas struktur som regelverk och 
ekonomiska förutsättningar. Frivilliga organisationer är frikopplade från den offentliga 
sektorn, vilket gör att de kan uppstå och läggas ned utan offentlig medverkan De har alltså en 
självständighet i förhållande till offentliga myndigheter (Ideella beredningen, 1994, s. 23). 

De ideella biblioteksverksamheterna i Nyby och Järlåsa har vissa samarbeten med kommunala 
instanser, som till exempel Uppsala stadsbibliotek, kulturnämnden och Musik i Uppland. 
Därtill är de beroende av ekonomiska bidrag från äldrenämnden (för ”kulturtimmarna” på 
Nyby servicehus) respektive kulturnämnden. Föreningen Bibliotekets vänner i Järlåsa måste 
dock årligen ansöka om ekonomiskt bidrag hos kulturnämnden. Dessutom finns inget 
skriftligt avtal mellan de två parterna. Detta innebär en ekonomisk och rättslig osäkerhet för 
föreningen. 

Det finns få, om ens några, speciella lagar för ideella föreningar, vilket gör rättsosäkerheten 
betydande. Källor till gällande rätt utgörs av rättspraxis, uttalanden i den rättsvetenskapliga 
litteraturen och jämförelser med den associationsrättsliga lagstiftningen (Hallgren et al., s. 
72). 

Henning Bang beskriver en organisations omgivningsbestämda faktorer. Jag drar i det 
följande paralleller till de ideellt drivna biblioteksverksamheterna, för att sätta dessa i ett 
organisatoriskt och därmed överskådligt sammanhang:   
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Organisationerna (de ideella föreningarna bakom biblioteken i Nyby och Järlåsa) befinner sig 
i ett land (Sverige) med en nationell kultur som påverkar deras egna organisationskulturer. 
Det finns även en lokal kultur inom det geografiska område där organisationerna befinner sig 
(Nyby och Järlåsa). Organisationerna tillhör en bransch (biblioteksbranschen) som har en 
egen verklighetsuppfattning. Det finns en marknad med kunder (biblioteksanvändare), 
leverantörer (stadsbiblioteket, bokhandeln), finansieringskällor (stadsbiblioteket, 
kulturnämnden, äldrenämnden). Medlemmarna i organisationerna utför givna arbetsuppgifter 
(biblioteksarbete, kulturtimmar, författarmöten, musikunderhållning) som styr hur de förhåller 
sig till varandra och vad de anser vara viktigt. De måste också ta hänsyn till vissa lagar och 
regler (få, om än några) som har utfärdats av myndigheter. Organisationens arbetssätt 
påverkas också av vilken teknik (ingen datateknik, då datorer saknas på biblioteken) som 
används. Medlemmarna i organisationen måste också ha gemensamma mål, som till exempel 
lönsamhet eller att ha trevligt tillsammans (Bang, 1999, s. 83).  

 

7. Sammanfattning 

Jag har med denna studie velat undersöka hur de ideellt drivna biblioteken i Uppsala kommun 
fungerar. Jag har fått veta mer om föreningsmedlemmarnas visioner och engagemang, men 
också hur de rent praktiskt, ekonomiskt och organisatoriskt bedriver sina verksamheter.  

Uppsatsen inleds med en bakgrundsbild, där jag förklarar varför jag finner ämnet i fråga 
intressant. Sedan preciseras syfte, frågeställningar, avgränsningar och begrepp. Därpå följer 
en presentation av det material och den tidigare forskning jag använt mig av. 
Forskningsmetoder har varit semistrukturerade intervjuer och dokumentforskning.  

De teoretiska utgångspunkterna baserades på Joacim Hanssons resonemang om bibliotekets 
roll i lokalsamhället, Henning Bangs resonemang om organisationskultur samt Ideella 
beredningens (under f.d. Civildepartementet) resonemang om frivilligt arbete. Relevansen för 
användningen av dessa teorier i mitt empiriska material motiveras och redovisas i kapitlen 
teori och diskussion.  

Forskningsresultaten visar bland annat att den ideellt arbetande bibliotekspersonalen är 
”eldsjälar” som drivs av viljan att sprida litteratur till människor som har svårt att ta sig till 
kommunala bibliotek. De ideellt drivna biblioteken är visserligen öppna för alla, men det är 
lokalbefolkningen, i det här fallet boende på servicehus och boende på landsbygd, som är de 
primära målgrupperna.  Andra motiv bakom frivilligarbetet visade sig vara att få ingå i en 
social gemenskap, att få omge sig med böcker, att få ”hålla igång kroppen och sinnet”.  

Forskningsresultaten visar också att de ideella biblioteken skiljer sig från de traditionella, 
kommunala biblioteken vad gäller ekonomi, organisation och regelverk. Hur de ideellt drivna 
biblioteksverksamheterna fungerar gällande detta redogörs mer utförligt i kapitlen om tidigare 
forskning, teori och diskussion.   

Slutligen presenteras de använda källorna samt den intervjuguide som legat till grund för 
intervjuerna. 
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9. Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide: 

 

 

- Hur länge har du arbetat här ideellt? 
 
 

- Vad har du för bakgrund? 
 
 

- Vad betyder det här biblioteket för dig? 
 
 

- Vilka är dina drivkrafter i ditt arbete på biblioteket? 
 
 

- Vilka skillnader tror du att det finns mellan att arbeta här och på ett kommunalt 
folkbibliotek? 
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