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Abstract: A trend since the early 90’s has been that some public libraries 

offer a special shelf containing environmental information to the 

community, but it seems as though the subject has been 

overlooked by the literature and the science community. The 

purpose of this bachelor thesis is to study how three independent 

public libraries work with environmental information that is made 

available to the community. The following questions were 

addressed: 1) Which arguments can be found as to why the 

libraries offer this activity? 2) How does the environmental work 

at the public libraries look and what does it contain of? 3) Are 

there any similarities or differences in this work between the three 

libraries?    

To answer these questions interviews with librarians were carried 

out; observations were made to complement the interviews. 

Kathryn Miller’s theory “the libraries green role” (2010) was used 

to identify which roles the libraries played in the local community. 

Miller suggests that there are two possible roles that the library can 

play in order to contribute to the greening of the community: that 

of an environmental leader and/or environmental educator. The 

results showed that the libraries environmental work differed to 

some extent but was largely similar. The arguments behind the 

activity were found to be democracy and education. The libraries 

were in larger extent identified to act as an environmental educator 

than an environmental leader.  
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1 Inledning 
 

Utan att faktiskt ha så stor insikt i miljöfrågan, så kan nog de flesta hålla med om att 

biblioteken är miljösmarta. Att ha ett cirkulerande bestånd istället för att en mängd människor 

köper en och samma bok ger biblioteken en miljöetisk grund. Idag ser vi en ökad användning 

och utlåning av e-böcker på biblioteken, något som går väl i linje med denna tanke. Denna 

miljöetiska grund är något som följer med biblioteket som institution, vilket betyder att 

biblioteken inte aktivt behöver göra något för att leva upp till denna. Dock väljer många 

bibliotek idag att vara aktiva och delta i arbetet för en bättre miljö genom programverksamhet, 

miljöhyllor, miljöinfo eller miljöbibliotek. Ofta finns också denna verksamhet i samarbete 

med den kommun som biblioteket är verksamt i.  

Miljöfrågan är något som personligen ligger mig varmt om hjärtat men det är också ett 

ständigt aktuellt ämne både inom forskningsvärlden, politiken, civilsamhället och inte minst 

globalt. Det är svårt att undkomma diskussionen, vare sig du befinner dig på din arbetsplats 

eller hos din lokala förening. Då jordens befolkning växer allt större ökar användningen av 

icke förnyelsebara naturresurser, som har en negativ påverkan på miljön. Detta har i sin tur 

lett till att allt större uppmärksamhet riktats mot miljöfrågan från både politiker och media.  

Vi blir ständigt konfronterade och påminda om vår mänskliga påverkan på jorden och 

dagligen ställs vi inför val som i slutändan kommer att ha någon slags miljöpåverkan, vare sig 

det gäller transport- och drivmedel, energi eller varuinköp. Själva diskussionen verkar 

dessutom vara känslig till sin art, upprördheten finns hos både de som hejar på miljörörelsen 

och de som tar avstånd. Många menar att det inte är individens eget ansvar utan att beslut 

måste fattas på statligt eller globalt plan om en samhällsförändring, mot ett mer miljövänligt 

håll, skall genomföras.  

Det har varit omöjligt att skriva den här uppsatsen utan att snegla över Atlanten till 

Nordamerika och titta på den liknande utveckling och diskussion som förs där angående 

miljövänliga bibliotek, även om ämnet där har varit aktuellt under en längre tid än i Sverige. 

Under de senaste åren har en rad handböcker för amerikanska bibliotek publicerats där 

författarna listat olika åtgärder eller program som biblioteket kan gå igenom för att bli 

miljövänligare och därmed mer hållbara (t.ex. Public Libraries Going Green av Miller, 2010, 

eller How Green is my Library skriven av McBane Mulford & Himmel, 2010).  

Monica Antonelli (2008, s.8) ger i citatet nedan uttryck för de två trender som verkar vara 

skönjbara i den amerikanska biblioteksvärlden: gröna biblioteksbyggnader och biblioteket 

som grön förebild Den sistnämnda rollen innefattar den verksamhet som den här uppsatsen 

kommer att utforska, folkbibliotekens miljöinformationsarbete. 

”The role of the library is to serve its community. Communities need libraries and librarians 

to act as role models for sustainability by providing accurate information on all manner of 

green topics, from alternative building practices to renewable energy options. The time is 

also right for librarians to support and continue to grow the Green Library Movement.”  
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1.1 Problemformulering 
 

Det är med bakgrund av den här diskussionen som uppsatsen tar sitt avstamp. Jag menar att 

det är både intressant och viktigt att utforska hur biblioteket arbetar med miljöinformation. 

Viktigt på det planet att se hur biblioteken förhåller sig till den diskussion som finns i 

samhället i stort och intressant att undersöka vilka aktiviteter biblioteken erbjuder sina 

låntagare. Speciellt sedan det finns en brist på svensk forskning och litteratur inom området 

folkbibliotek och miljöarbete. Folkbiblioteket är en del av offentlig verksamhet och utgör en 

viktig institution i samhället som enligt Bibliotekslagen (1996 rev.2010) skall finnas: 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 

utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 

folkbibliotek.  

Lagen pekar på att bibliotekets skyldighet är att förse medborgarna med information, men 

beskriver däremot inte vilken slags information som skall främjas eller hur detta arbete skall 

genomföras. Bibliotekslagen fungerar som riktlinjer som biblioteken måste följa men även 

tolka, därför kan olika kommuner och bibliotek tolka Bibliotekslagen på olika sätt och lägga 

tyngdpunkter på olika saker. Inom demokratins ramar har således en del folkbibliotek i 

Sverige tagit fasta på att det är deras skyldighet att informera medborgarna om hur de kan 

minimera sin negativa påverkan på miljön. Att miljöpolitiken letat sig ner på en civil nivå och 

politiserar vardagen blir allt tydligare då denna litteratur funnit sin väg in på biblioteken. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur ett antal bibliotekets yttre miljöarbete ser ut och 

fungerar idag, det vill säga det arbete som är riktat mot låntagarna. Syftet ligger även i att 

undersöka varför folkbiblioteken väljer att erbjuda denna sorts verksamhet som inte uttalat 

ligger inom deras uppdrag. Verksamheterna kommer även att jämföras för att se om några 

mönster går att skönjas. För att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande frågor att besvaras: 

1. Vilka argument ligger till grund för att biblioteken erbjuder denna verksamhet? 

 

2. Hur ser bibliotekens yttre miljöarbete ut med avseende på form och innehåll? 

 

3. Finns det några likheter eller skillnader i det yttre miljöarbetet mellan de tre 

biblioteken? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Då det i uppsatsen talas om bibliotek åsyftas endast formen folkbibliotek eftersom det inom 

uppsatsens ramar dels hade varit omöjligt att täcka ett större område och dels för att 

folkbiblioteken har ett annat ansvar gentemot allmänheten än vad ett universitetsbibliotek 

eller specialbibliotek har. 



 

3 

 

Det miljöarbete som är av intresse i uppsatsen är det yttre miljöarbete som är riktat mot 

låntagarna. I viss mån kommer även den inre miljön hos de undersökta biblioteken att tittas 

närmare på, då den inre miljön i sin tur kan påverka hur det yttre miljöarbetet utförs. Det 

interna arbete som biblioteket för i förhållande till miljöhyllan kommer även att undersökas. 

Det kommer att undersökas om studieobjekten har upprättat några styrdokument i förhållande 

till verksamheten, eftersom detta kan påverka hur den yttre miljöverksamheten drivs. 

 

1.4 Definitioner 
 

Redan här det uppkommit ett antal begrepp som angränsar till varandra eller har samma 

betydelse. Att redogöra för dessa är viktigt då det annars lätt kan uppstå otydligheter kring 

vad som egentligen menas. 

 

Miljö 

Ordet miljö används inom många olika ämnen och kan därtill ha vitt skilda betydelser 

beroende på vilket sammanhanget är. Begreppet har även förändrats över tid.  

Nationalencyklopedin (Peter A. Sjögren) definierar miljö enligt följande beskrivning: 

miljö´ (franska milieu eg. 'mitt', motsvarande latin me´dius lo´cus 'i mitten befintligt ställe'), 

omgivning, omgivande förhållanden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet 

mellan omgivningen och däri verkande människor, djur, växter eller andra organismer. 

Likt definitionen ovan benämns miljö i uppsatsen som de omgivande förhållanden, 

d.v.s. den ekologiska omgivningen eller naturen som vi människor lever i. Dagens 

miljödiskussion handlar således om hur vi människor påverkat miljön negativt och hur 

denna negativa påverkan skall minska.  

 

Miljöhyllor, miljöinfo, miljöbibliotek 

Begreppen miljöhyllor, miljöinfo, miljöbibliotek har samma gemensamma grundbetydelse, 

det är via dessa som biblioteken når sina låntagare med miljöinformation. Dessa hyllor kan 

även innehålla litteratur, filmer, tidningar och mycket mer som biblioteken anser passar in. 

Gemensamt för hyllorna är alltså att de består av en sammansättning av olika SAB-signum 

som blivit utbrutna från sina ordinarie avdelningar då de behandlar ämnet miljö. Det är upp 

till varje enskilt bibliotek att ta ställning till var en bok passar bäst – på sin ordinarie hylla 

eller i miljöhyllan.  

 

2 Bakgrund 
 

I den här delen ges en bakgrund till de internationella och svenska styrdokument som har 

påverkat, och än idag påverkar, hur miljöarbetet i de svenska kommunerna förs. Dessa 

redogörs för då svenska politiska beslut tas utifrån internationella riktlinjer kan dessa i sin tur 

ha inflytande på hur bibliotekens miljöarbete ser ut. Begrepp som hållbar utveckling och 

Agenda 21 har båda myntats genom FN:s handlingsprogram och används genomgående i 
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uppsatsen. Nedan förklaras de begreppen och bakgrunden till deras uppkomst. Miljöpolitikens 

framväxt i det svenska samhället samt politiska styrdokument kommer även att presenteras 

för att visa på hur dess innebörd har förändrats under tid och påverkan detta har haft på de 

svenska kommunerna. Slutligen presenteras det yttre miljöarbete som idag är synligt hos de 

svenska folkbiblioteken. 

 

2.1 Hållbar utveckling 
 

Hållbar utveckling kan beskrivas som ett paraplybegrepp som består av många mindre delar, 

att arbeta för ett grönare eller miljövänligare samhälle är i sig att arbeta för en hållbar 

utveckling. Detta kan göras t.ex. genom att sopsortera, återvinna eller återanvända, dessa 

begrepp är alla element och gärningar som formar en hållbar utveckling. 

 

Internationellt började begreppet hållbar utveckling användas i samband med att FN tillsatte 

en oberoende kommission för miljö och utveckling år 1983 med norska Gro Harlem 

Brundtland som första ordförande. 1987 lade denna kommission fram en rapport vid namn 

Our common future, på svenska översatt till Vår gemensamma framtid. Rapporten fastslog en 

rad strategier för att åstadkomma en hållbar utveckling, inte bara för utvecklingsländerna utan 

också för industriländerna. Man presenterade även en riskbild för jorden med luftföroreningar, 

växthuseffekt, skogsskövling, fattigdom, ökenspriding m.m. Vidare lades starkt fokus på ökat 

samarbete länder emellan för att avskaffa fattigdom samt eftersträva demokrati och jämlikhet. 

Ansvaret för att förbättra jordens miljö och resursbas lades på regeringsorgan, internationella 

organ och privata organisationer (Boström & Sandstedt, 2004, s.19f.). Rapporten gav följande 

definition av hållbar utveckling: "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." (Regeringens 

hemsida – Hållbar utveckling). Utifrån definitionen uppfattas att hållbar utveckling är en 

världsomspännande men inte tidsspecifik angelägenhet, de förändringar som utförs nu är 

således de som lägger grunden för hur framtidens miljö kommer att se ut. 

 

2.2 Agenda 21 
 

Our common future lade även grund för FN:s kommande miljö- och utvecklingskonferens 

UNCED i Rio de Janeiro 1992. Här antog Sverige tillsammans med 179 andra stater 5 

dokument: Riodeklarationen, Skogsprinciperna, konventionen om klimatförändringarna, 

konventionen om biologisk mångfald samt Agenda 21 (Regeringens hemsida – Agenda 21). 

Handlingsprogrammet Agenda 21 kännetecknades av ett långsiktigt arbete då det sträckte sig 

in i det tjugoförsta århundradet. Här presenterades mål och riktlinjer för hur en hållbar 

utveckling skulle uppnås utan att äventyra miljön för kommande generationer. Även här 

påtalades vikten av arbetet för att utrota fattigdomen och avlägsna hotet mot miljön 

(Elvingson, Nationalencyklopedin), (Agenda 21 – en sammanfattning, s.5).  

I Agenda 21 definierades begreppet hållbar utveckling till att bestå av tre olika dimensioner: 

en ekonomisk, en social och en ekologisk. För att arbeta utifrån ett hållbart perspektiv måste 

således alla dessa tre dimensioner uppfyllas (Boström & Sandstedt, 2004, s.21). Boström och 

Sandstedt (Ibid.) samt Hjulström (2005, s.34) menar på hur komplicerat och svårdefinierbart 

begreppet hållbar utveckling är. Ett fenomen kan endast sägas vara hållbart om det är hållbart 
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utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv samtidigt. Detta betyder att det skall 

läggas lika mycket fokus på de tre delarna, först när det råder en balans mellan dem är 

fenomenet hållbart. 

Det var inte förrän 2002 vid FN-konferensen i Johannesburg, förkortad WSSD, som 

hållbar utveckling erkändes som det överordnade begreppet. Under 10 dagar samlades 

20 000 deltagare från 189 stater i Sydafrika för att delta i världstoppmötet och sido-

arrangemang. Där antogs det bl.a. en genomförandeplan innehållande 

rekommendationer om hur arbetet med Agenda 21 och övriga åtaganden antagna vid 

Riokonferensen 1992 kunde fortgå. Det antogs även rekommendationer för att stärka 

internationella stukturer för hållbar utveckling på nationell, regional och global nivå 

(Regeringens skrivelse 2002/03:29, s.4ff.).  

 

2.3 Miljöfrågans framväxt i Sverige 
 

Innehållet i miljöbegreppet har således förändrats beroende på tidmässiga, ekonomiska och 

sociala funktioner. Men åsikten om att den yttre miljön är något som påverkat kulturer samt 

människors utveckling och förutsättningar har allt sedan antiken har varit konstant. Dessa 

tendenser går speciellt att skönja inom de samhällsvetenskapliga, antropologiska och 

kulturekologiska skolorna där man fokuserat på hur t.ex. uppväxtvillkor och klasstillhörighet 

påverkat människan. Sedan i början av 1900-talet råder konsensus om att diskussionen även 

är av motsatt art, d.v.s. människor och kulturer påverkar naturen vilket medför förändringar i 

miljön (Sörlin, Nationalencyklopedin). Enligt Boström (2001, s.14ff.) uppfattades dessa 

förändringar snarare som naturvårdsproblem, d.v.s. att fokus lades på att skydda den orörda 

naturen som att rädda specifika arter eller hotade naturobjekt. Man såg således inte till 

miljöproblem som skövling av regnskogarna, mångfald av arter eller den globala 

uppvärmningen. Men i början av 60-talet började det kollektiva medvetandet vakna med larm 

om kvicksilver, PCB och försurning, då man kom till insikt med att problemet var globalt men 

inte tidsspecifikt. Gränserna för vad som tidigare hade definierat miljöproblem suddades ut 

och kom att bli allt mer diffusa. Under sent 70-tal och under 80-talet började man fokusera på 

en ny arena där man nu upptäckte att miljön skapade hälsoproblem som tidigare hade varit 

helt osynliga – hemmet. Det gick inte längre att skylla miljöproblemen på enskilda företag 

utan man började inse att samhällets utformning, industrisamhället, var den stora boven i 

dramat (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997, s.17f.). På 90-talet såg miljöfrågan en 

nedgång som politisk fråga enligt valundersökningen från statistiska centralbyrån (SCB) och 

Göteborgs universitet (Sörbom, 2004, s.30).  

Enligt Boström och Sandstedt (2004, s.16 ff.) aktualiserades miljöfrågan åter på politisk nivå 

då socialdemokraterna vann riksdagsvalet 1996 och samtidigt valde en ny partiordförande. 

Vid sitt installationstal talade Göran Persson då om ”Det gröna folkhemmet”. Att 

socialdemokraterna nu talade om ett miljövänligare Sverige var en kovändning då de tidigare 

upplevts som hinder på vägen vid förverkligare av miljövänliga beslut. Då hade det från 

socialdemokratiskts håll hetat att den ekonomiska tillväxten hämmades av att låta ökade 

resurser gå till arbetet för en bättre miljö. Man prioriterade skola, sjukvård, arbetstillfällen och 

såg ingen samverkan mellan dessa faktorer och miljöarbete. Men i slutet mot 90-talet kom 

socialdemokraterna att se miljöarbetet som en nödvändighet för ökad produktion och stigande 

BNP. På grund av påtryckningar inifrån det egna partiet lanserades den nya ideologin.  
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Några år efter ”Det gröna folkhemmet” började man på politiskt plan byta ut begreppet och 

istället tala om hållbar utveckling. Än idag är hållbar utveckling det rådande begreppet då 

man talar om utveckling åt ett miljövänligare håll. Genom att jämföra de två begreppen syns 

det tydligt att fokus förflyttats från folkhemmet Sverige till att handla om hela jorden. 

Miljöbegreppet har alltså gått från att vara en lokal sakfråga till att vara global angelägenhet. 

Detta beror på en ökad förståelse för hur miljöproblemen sprids från land, till land, genom 

t.ex. vatten, vind, jord. Lidskog et al. (2000, s.18) exemplifierar detta problem genom att 

beskriva pingvinerna i Antarktis som på grund av de industrialiserade ländernas utsläpp har 

kemikalier i sina kroppar. Begreppet hållbar utveckling berättar också att man tar sikte på att 

framtiden och att miljön då inte skall vara allt för olik den vi ser idag. 

 

2.4 Svenska styrdokument 
 

Rekommendationerna från FN:s klimatmöten omarbetades i Sverige till strategier för hållbar 

utveckling t.ex. Med sikte på hållbar utveckling proposition 1993/94:111, På väg mot ett 

ekologisk hållbart samhälle skrivelse 1996/97:50, Ekologisk hållbarbet skrivelse 1997/98:13. 

Undertecknandet av Agenda 21 medförde att den svenska regeringen omedelbart satte igång 

arbetet med att utarbeta strategier för realisering av de beslut som tagits under konferensen i 

Rio de Janeiro. Regeringen skriver i dokumentet Agenda 21 – en sammanfattning, följande: 

”Agenda 21 utgör en kraftfull uppfordran till handling. Den är att se som ett uppdrag såväl till 

stater som till alla grupper och individer i samhället att delta i arbetet med miljö- och 

utvecklingsfrågorna under resten av 1900-talet och in i nästa sekel.” (s.5). 

 

Trots att den lokala Agenda 21-rörelsen byggde på frivilliga kommunala initiativ spelade de 

svenska kommunerna under 90-talet en nyckelroll för det progressiva Agenda 21-arbetet. År 

1996 hade alla kommuner startat ett arbete kopplat till Agenda 21 eller fattat beslut om att 

utveckla lokala Agenda 21-dokument. Den kollektiva inställningen var den att det lokala 

påverkade globala och man var villig att arbeta för att föregå med gott exempel. För att 

engagera kommuner, regionala myndigheter, och ideella organisationer ytterligare, skapades 

en Agenda 21-fond från vilken man under 1994-1997 kunde söka finansiellt bidrag. Härifrån 

utdelades 7 miljoner kronor årligen till olika projekt och investeringar i andan av hållbar 

utveckling. Forsberg (2002 s.80) menar att tre förhållanden varit ytterst bidragande: 1) Det 

kommunala självstyret, 2) Förvaltningsorganisationens resurser, 3) Decentralisering inom 

miljövårdsområdet. Dessa faktorer medförde också att kommunerna kunde agera och 

implementera nya praktiker i snabbare takt än vad som gjordes på nationell nivå. Agenda 21-

arbetet utfördes därför fram till 1996 främst på kommunala initiativ. Arbetet skedde också till 

stor del genom samarbete tillsammans med miljörörelsen och nationella myndigheter då 

erfarenhetsutbyte förmedlades via konferenser, seminarier, samarbetsprojekt, nyhetsbrev och 

informella kontakter (Ibid. 2002, s.77ff.).  

I Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling 

skrivelse 2005/06:126, lyfte regeringen fram fyra strategiska utmaningar som låg i fokus för 

arbetet mot en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Här redogör de för 

följande: ”Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Sedan den 1 

januari 2003 står det i regeringsformen att det allmänna skall främja en hållbar utveckling 

som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer” (Regeringens 

skrivelse 2005/06:126, s.4). 
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2010 beslutade riksdagen om en ny målstruktur för den nationella miljöpolitiken. Även om 

målen från Agenda 21 inte längre nämndes explicit, integrerades de i den nya målstrukturen.  

Olika aktörer från olika samhällsnivåer (nationella, regionala, lokala) involverades för att 

arbetat skulle lyckas. Målen består av:  

 ett övergripande generationsmål som innebär att till nästa generation skall de stora 

miljöproblemen vara lösta utan att ha haft en negativ påverkan på miljö och hälsa 

utanför Sveriges gränser. 
 

 16 miljökvalitetsmål som i sin tur består av: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara 

naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen 

övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans 

samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt 

odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv. 
 

 Etappmålen utgör de samhällsförändringar som krävs för att miljökvalitetsmålet och 

generationsmålet skall vara möjliga att nå (Regeringens hemsida – Sveriges miljömål). 
 

2.5 Folkbibliotekens yttre miljöarbete 
 

Det var alltså omkring den här tiden som många svenska folkbibliotek påbörjade arbetet med 

att bilda miljöinformationshyllor. De gjorde i sig inga anspråk på att delta i arbetet mot ett 

hållbarare Sverige, att genomföra större förändringar låg på kommunernas bord, men något de 

kunde göra var att tillhandahålla information.  

 

I Sverige finns det idag 1212 stadsbibliotek med tillhörande filialer, men hur många av de här 

som erbjuder någon form av miljöinformation är mycket osäkert, då inga undersökningar 

inom detta område gjorts. Därför har det också varit relativt svårt att hitta material för den här 

delen. Detta kan i sin tur bero på att miljöhyllor och relaterade aktiviteter på folkbibliotek ofta 

har initierats och startats som projektform. Därmed har man inte haft någon stabil inkomst 

utan kan ha kommit från statens kulturråd, Agenda 21-fonden eller sponsring från annat håll. 

Ett exempel är det ideellt initierade Miljöbiblioteket i Lund som lades ner 2005 (Hjulström, 

2005, s.27). Även Malmö stadsbiblioteks miljöhylla, som startades 1998, har haft ett mycket 

aktivt arbete men består idag bara av en mediesamling på en bokhylla.  

 

3 Tidigare litteratur  
 

Forskning om folkbibliotekets funktion som miljöinformant har som tidigare nämnt lyst med 

sin frånvaro, åtminstone från svenskt håll. Här handlar litteraturen främst om det fysiska 

biblioteksrummet och hur man kan skapa en mer miljövänlig sådant. Därför har blicken även 

vänts utanför Sveriges gränser mot Nordamerika, eftersom amerikanska public library-idéer 

ligger till grund för det svenska folkbibliotekssystemet. Arbetet mot en hållbar utveckling har 

i Nordamerika fått avtryck på både biblioteksarbete, lokaler och byggnader. Litteratur om den 

s.k. green library movement utgörs till stor del av praktiska handböcker och tips om hur man 

kan göra sitt bibliotek miljövänligare eller grönare. Mycket av denna litteratur handlar också 
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om hur man kan inkludera själva bibliotekslokalen, både invändigt och utvändigt, i arbetet. 

Informationssökningar har gjorts via högskolan i Borås bibliotekskatalog, stadsbiblioteket i 

Borås katalog och BADA - Borås Academic Digital Archive. Även nationalencyklopedins, 

riksdagens och några kommuners hemsidor har funnits lämpliga som bakgrundsmaterial.   

Maria Flygh och Karin Ljungklint skriver i sin magisteruppsats om Gröna bibliotek: En 

studie av vad som kan känneteckna miljöpolicyn på ett miljöinriktat bibliotek, med Stockholms 

Miljöbibliotek och Miljöbiblioteket i Lund som utgångspunkt (1999). Uppsatsens syfte att 

undersöka miljöfrågans framväxt och roll i Sverige samt att ta reda på vilka mål och riktlinjer 

som då fanns inom privat och offentlig sektors miljöarbete och jämföra dessa med varandra. 

Som uppsatsens titel avslöjar, så valdes den ideella föreningen Miljöbiblioteket i Lund samt 

en facksal i Stockholms stadsbibliotek, kallat Miljöbiblioteket, som studieobjekt. Flygh och 

Ljungklint fann att inget av biblioteken hade upprättat några riktlinjer eller miljöpolicy. De 

upptäckte även att det fanns en del skillnader mellan målen hos den offentliga verksamheten 

respektive den ideella, gemensamt var det övergripande målet om att tillhandahålla aktuell 

miljöinformation. 

    

I antologin Är vi på rätt väg? Studier om miljöfrågans lösning (2004) samsas många 

intressanta texter, speciellt Adrienne Sörboms bidrag Vägen ut – om vardagsnära miljöpolitik 

som frirum för politiskt handlande. Sörbom utförde 23 intervjuer om hur människor vid olika 

skeden i livet har uppfattat sina möjligheter till politisk påverkan. Hon fann att individens 

vardagliga handlande t.ex. genom konsumtion, var ett uttryck för dennes politiska åsikter 

samtidigt som individen själv kände att det var möjligt att påverka samhället i en viss rikting. 

Genom vardagliga miljöaktiviteter kände de intervjuade att de aktivt bidragit till arbetet mot 

en bättre miljö eller hållbar utveckling.  

Björn Forsberg skrev 2002 sin avhandling Lokal Agenda 21: En studie av miljöfrågan i 

tillväxtsamhället, vid statsvetenskapliga institutionen i Umeå. Där undersökte han 

problematiken i spänningsläget mellan ekonomisk tillväxt och målet om hållbar utveckling 

genom att studera 4 kommuner med aktivt Agenda 21-arbete. Forsberg fann att Agenda 21 

sågs som en ekonomisk utvecklingsmöjlighet och marknadsföringsfråga. Fortsatt utveckling 

av kommunalt A21-arbete hade till stor del att göra med hur väl lokala aktörer utnyttjade de 

möjligheter som den egna kommunen skapat. Den enskilt viktigaste ingrediensen för ett 

framgångsrikt lokalt A21-arbete var eldsjälar.  

Tove Eriksson har skrivit en artikel i Magasinet Framsidan, som ges ut av Kultur i Väst och 

vill främja biblioteksutveckling inom Västra Götalandsregionen (Många miljöentusiaster 

bland regionens biblioteksanställda). Även om denna korta artikel behandlar bibliotekens År 

2009 gjorde hon en telefonundersökning bland alla kommunbibliotekschefer i regionen för att 

undersöka hur deras interna miljöarbete såg ut. Eriksson fann att 37 av 46 bibliotek 

sopsorterade mer än papper och farligt avfall, 32 av 46 kände till att kommunen de verkade i 

hade en miljöpolicy, 13 st. hade en miljöansvarig på arbetsplatsen och 9 st. utbildade 

personalen i någon form. Totalt medverkade 46 av regionens 49 bibliotekschefer i 

undersökningen. Man såg också att miljöarbetet på biblioteken till stor del fanns pga. eldsjälar 

i personalstyrkan. 

Nyligen publicerade FOI (totalförsvarets forskningsinstitut) en rapport kallad 

Kommunpolitikers och kommunchefers syn på klimatförändring och anpassningsbehov 

(Annika Carlsson-Kanyama och Lisa Hörnsten Friberg, 2012) i vilken man undersökt hur 

kommunpolitiker och kommunchefer ser på klimatförändringen, klimatanpassningen och 
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behovet av klimatinformation. Genom enkätundersökningar i 63 svenska kommuner och totalt 

2289 respondenter fann man att 30 % av ledarna i svenska kommuner var övertygade om att 

en klimatförändring ägt rum och att människan var orsaken till denna, 61 % av ledarna var 

osäkra på klimatförändringens egentliga existens samt om människan var orsaken till denna. 

Totalt 9 % av respondenterna förnekade klimatförändringens existens. Man fann även ett 

tydligt samband mellan övertygelse- eller förnekelsegrad och miljöarbetet i kommunen.   

 

 Monica Antonelli redogör i The Green Library Movement (2008) för utvecklingen av den 

gröna rörelse som svept genom Nordamerikas biblioteksväsen. Främst har hon lagt fokus på 

folkbiblioteken och deras arbete. ALA (American Library Association) grundade 1989 TFOE 

(The Task Force on the Environment) vars första uppgift var att: “1) to make librarians and 

others more aware of diverse environmental information sources; and 2) to recognize 

environmental concerns within libraries and seek solutions to them.” (Ibid. s.5 från Link, 

1992, s. 53). Idéer med miljövänliga bibliotek diskuterades således redan på 90-talet, men fick 

inte fäste i biblioteksvärlden förrän tidigt 2000-tal. Idag väljer många amerikanska bibliotek 

att certifiera sin byggnad och sitt arbete med olika standarder, vanligast är den s.k. LEED 

märkningen (Leadership in Energy and Environmental Design). Hon menar vidare att 

bibliotek och bibliotekarier, som miljöförebilder, är behövda av lokalsamhället. 

 

Rodney Al och Sara House bidrog till IFLA konferensen i Göteborg 2010 med följande paper: 

Going Green in North American Public Libraries: A critical snapshot of policy and practice. 

Här sökte de efter den möjliga förekomsten, eller avsaknaden, av gröna policys och praktiker 

inom nordamerikanska biblioteksorganisationer samt hos fem bibliotek i Kanada och USA. 

Resultatet visade att folkbiblioteken i både USA och Kanada var väldigt bra på att 

implementera gröna programverksamheter riktade mot låntagarna, dock var man mindre bra 

på att förankra dessa i biblioteksverksamheten genom officiella dokument. Al och House fann 

att miljövänliga policys förekom i högre grad hos de kanadensiska folkbiblioteken, hos de 

amerikanska folkbiblioteken saknas de nästan helt. De menar att folkbiblioteken kände att de 

inte hade något behov av att skapa någon policy, då de redan hade en inbyggd miljöetisk 

grund i sina institutioner att luta sig tillbaka på.       

 

 

4 Metod  
 

Uppsatsen önskar undersöka tre fristående bibliotek utifrån en komparativ ansats. Repstad 

menar att komparativa eller jämförande studier kan ge en säkrare grund för att dra generella 

slutsatser mellan de undersökta objekten (2007, s.39). Eftersom undersökningen endast utförts 

hos tre bibliotek syftar uppsatsen inte till att uttala sig i generella termer om andra bibliotek i 

Sverige som bedriver något slags miljöarbete. De representerar således endast sig själva och 

inte en större population bibliotek. För att besvara frågeställningarna samlades det empiriska 

materialet in via intervjuer och observationer, som komplement till detta söktes litteratur som 

kunde kopplas till arbetet. Insamlingsmetoderna var alla av det kvalitativa slaget då innehållet 

i uttrycken var av större intresse än uttrycket i sig självt. Det skulle kunna argumenteras för att 

frågeställning 1 i uppsatsen är utav en mer kvantitativ art än de två andra frågeställningarna, 

då denna syftar att undersöka verksamheten utifrån fågan varför och inte hur. Trost menar att 

intervjuaren med kvalitativa frågeställningar ämnar besvara frågor utifrån hur något görs 

(2010, s. 53). Dock behövs det empiriska materialet tolkas innan frågan kan anses vara 
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besvarad vilket ger den en kvalitativ framställning.  

 

4.1 Intervjuer 
 

Att genomföra intervjuer var idealt för uppsatsen då informanternas egna reflektioner krävdes 

för att besvara frågeställningarna. Det ansågs även viktigt att det fanns utrymme för spontana 

kommentarer eller frågor under själva intervjun, med personliga intervjuer försvann också 

risken för bortfall. För att resultaten skulle kunna jämföras med varandra, krävdes det att 

intervjuerna var semistrukturerade, d.v.s. att samma frågor ställdes till alla intervjuade men att 

de ändå hade möjlighet att ge ett öppet svar. Intervjuerna kännetecknades även av en relativt 

hög grad av standardisering, då de genomfördes på så liknande sätt som möjligt. Detta ökade 

möjligheterna till jämförande av resultaten. Dock var det viktigt att informanterna kunde svara 

så fritt som möjligt på frågorna, de uppmanades att utifrån intervjuguiden berätta om sina 

erfarenheter med egna ord och formuleringar. Samtidigt var det viktigt att kunna ställa 

följdfrågor samt ha möjligheten att förklara frågor vid oklarheter. Detta medförde dock att 

graden av standardisering minskade en aning (Trost, 2010, s.39). Intervjufrågorna i sin tur 

utarbetades med inspiration från Flygh & Ljungklints intervjuguide som de använde till sin 

magisteruppsats Gröna Bibliotek … (1999, Bilaga 1, s.66). 

Frågorna skickades ut via mejl till informanterna innan intervjuerna genomfördes. Detta var 

en nödvändighet för att få så korrekta svar på frågorna som möjligt, då några av dem krävde 

information som kunde vara flera år gammal. Att redogöra för en företeelse som var aktuell 

flera år tillbaka kan vara svårt i en direkt intervjusituation. Det var även så att några 

informanter tidigare inte innehaft den position som de hade idag och därför inte alls varit 

inblandad i det tidigare arbetet som frågorna refererade till. Intervjuguiden, se bilaga 1, 

innehöll dessutom frågor om utlåningsstatistik.  

Intervjuerna genomfördes med en representant från varje fallstudiebibliotek och utfördes på 

respektive bibliotek då detta var en naturlig plats för informanten att befinna sig på och denne 

kunde slappna av. Varje samtal varade i ca 45 minuter och spelades in samt transkriberades i 

sin helhet efteråt, Trost menar att materialet som skall analyseras bör vara så komplett som 

möjligt (2010, s.79). I några fall ansågs vissa meningar eller delar av intervjuerna irrelevanta 

för uppsatsens syfte, dessa transkriberades då inte utan markerades med […]. Citat från det 

transkriberade materialet har använts i uppsatsen för att för att illustrera informanternas 

känslor eller åsikter, samt för att återge ett så uttryck som möjligt. Ett annat alternativ hade 

varit att göra telefonintervjuer, dock krävdes ett besök på plats för att observera hur respektive 

miljöhylla var presenterad samt vad den innehöll.   

 

4.2 Observationer 
 

Som ovan nämnt genomfördes observationer av bibliotekens miljöhyllor som komplement till 

intervjuerna. För att kunna förstå hur bibliotekens miljöhyllor fungerade och såg ut, 

studerades även själva miljöhyllorna. Hur miljöhyllorna var placerade i biblioteksrummet 

samt vilket sorts material som fanns i dem kunde avslöja ytterligare ledtrådar till funktion 

eller användningsområde. Ingen innehållsanalys utfördes på dokumenten som fanns i dessa 

hyllor då det endast var intressant att notera vilket sorts material som fanns till allmänhetens 

förfogande samt hur denna hylla var placerad i rummet. Berggren och Bolding (2001, s.10) 
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menar att hyllornas placering i biblioteket har lika stor betydelse för låntagarnas val av 

litteratur som butikens exponering har betydelse för kundens köp. Den inre biblioteksmiljön 

kan således påverka det eventuella användandet av materialet på dessa hyllor. Likt hur en 

intervjuguide styr en intervju i önskad riktning författades en rad kriterier för vad som var av 

intresse vid observationerna, se bilaga 2. Dessa användes sedan för att se eventuella likheter 

eller skillnader i utbud och mängd av utbud mellan de olika miljöhyllorna.   

 

4.3 Tolkning och analys 
 

Genom att undersöka ämnet med en kvalitativ ansats ökade möjligheterna för tolkning av det 

empiriska materialet. Dock är det viktigt att vara medveten om att tolkning alltid är ett 

subjektivt arbetssätt och därför, i viss mån, speglar författarens eget synsätt. För att besvara 

frågeställningarna behövdes det empiriska materialet analyseras och tolkas, i synnerhet 

frågeställning 1. ’Vilka argument ligger till grund för att biblioteken erbjuder denna 

verksamhet?’ samt frågeställning 3. ’Finns det några likheter eller skillnader i det yttre 

miljöarbetet mellan de tre biblioteken?’. För att visa på ytterligare likheter eller skillnader 

mellan biblioteken gjordes en tematisk analys utifrån Kathryn Millers teori om bibliotekets 

två potentiella roller, se kap. 5 ’Teori’ samt kap.7 ’Analys’. 

Frågeställning 2. ’Hur ser bibliotekens yttre miljöarbete ut med avseende på form och 

innehåll?’ var av en mer deskriptiv art, därför behövde det transkriberade materialet inte 

tolkas i lika hög grad för att besvara frågan som vid de två andra frågeställningarna. Därför 

presenterades materialet utifrån tre olika teman, biblioteket, miljöinformationshyllan och det 

yttre miljöarbetet, se kap.6 ’Presentation av resultat’. 

  

4.4 Urval  
 

Eftersom de valda undersökningsobjekten alltid speglar det resultat som studien i slutändan 

får, var det av yttersta vikt att enheterna var relevanta för undersökningen. Det söktes därför 

efter folkbibliotek som hade någon form av yttre miljöarbete. Detta arbete skulle helst vara 

aktivt, d.v.s. inte bara bestå utav en statisk samling böcker samlade på en hylla. Ett annat 

kriterium var att det fanns en person ansvarig för detta arbete, som kunde berätta om varför 

arbetet såg ut som det gjorde och hur det hade fungerat tidigare. Att enheterna dessutom 

behövde finnas geografiskt nära utgångspunkten Borås var viktigt då observationer och 

intervjuer skulle göras. Att de ansvariga för hyllorna valdes som informanter istället för t.ex. 

bibliotekschefer berodde på att studien krävde en person som: kände verksamheten bäst, hade 

hand om den dagliga hanteringen av de tillhörande medierna, anordnade programverksamhet 

och representerade verksamheten även utanför bibliotekets väggar.   

 

Då en tidigare fältstudie gjordes vid Miljöbiblioteket i Helsingborg var det redan känt att de 

uppfyllde dessa kriterier. Ansvarig för Miljöbiblioteket gav då tips om att Växjö 

stadsbibliotek skulle ha ett liknande miljöarbete, vilket också stämde. Borås stadsbibliotek 

valdes ut pga. att även de mötte de önskade kriterierna. Något som alla enheterna hade 

gemensamt var att de hade en hylla med miljöinformation. 

Biblioteken fanns således till största del genom kontakter. Att det blev just tre bibliotek som 

fick ligga till grund för undersökningen berodde på att det var mycket svårt att hitta ytterligare 
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folkbibliotek som aktivt arbete med miljöinformation. Ett utskick på mejlnätverket BIBLIST 

gjordes i hopp om att finna fler möjliga studieobjekt i Sverige, men de svar som kom 

hänvisade till största del tillbaka till Helsingborgs Miljöbibliotek eller Växjös Miljöinfo. 

Genom BIBLIST-utskicket kom det också till känna att Göteborgs stadsbibliotek haft en 

miljöhylla, men på grund av den nuvarande ombyggnaden av biblioteket hålls det stängt 

t.o.m. 2014. Många som svarade på utskicket berättade om det aktiva miljöarbete som hade 

funnits på många bibliotek under 90-talet men som nu stod still.   

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 
 

Uppsatsen har utförts utifrån forskningsetiska aspekter. Informanterna blev informerade om 

uppsatsens syfte samt hur den skulle utföras då de tillfrågades om intervju. Vid intervju-

tillfället gav de alla sitt samtycke till att intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt, 

de gav även sitt samtycke till att bibliotekets namn fick skrivas ut i sin helhet i uppsatsen. För 

att ge informanterna största möjliga konfidentialitet samt för att skapa distans mellan 

forskaren och forskarobjektet, är informanterna anonyma. Beteckningarna informant A, B och 

C förekommer således istället. Ett iklädande av forskarrollen innebär att tystnadsplikt råder 

om vad som sagts under intervjutillfällena samt objektivitet i förhållande till intervjuobjekten.  

Informanterna fick möjligheten att läsa igenom och eventuellt presentera ändringar i den del i 

uppsatsen där respektive informant och bibliotek presenteras. Förslag till ändringar eller 

förtydliganden var något som de alla föreslog och därför består texten i kap.6 ’Presentation av 

resultat’ av både författarens och, om än till liten del, informanternas ord. I samband med 

detta godkändes också de citat som går att finna i styckena.  

Genom att informanterna i samband med intervjun godkände att bibliotekens namn fick 

användas i uppsatsen kan detta ha skapat en viss forskareffekt. Repstad skriver att 

forskareffekten kan uppstå då en person vet om att den blir observerad och som en följd av 

detta reagerar personen inte så som den brukar då forskaren inte observerar situationen (2007, 

s.39). Översatt till en intervjusituation kan detta liknas vid att då informanten vet att 

bibliotekets namn kommer att finnas synligt i studien och informationen då enkelt kan spåras 

tillbaka till denna, delar informanten kanske inte lika frikostigt med sig av information. Dock 

behandlades inte, någon som verkade vara, känslig information vid intervjutillfällena. Om 

informanterna inte hade gett sitt godkännande till att bibliotekens namn användes i studien 

hade de således inte inkluderats. Detta är således ett medvetet val från författarens sida då 

man utan större inblick i fältet enkelt hade kunnat spåra informanterna även vid 

anonymisering av biblioteken. Att utesluta så mycket information om verksamheterna för att 

vara säker på att de inte hade gått att spåra, hade lämnat uppsatsen med mycket lite material 

att arbeta med, därför ansågs detta förfarande vara rimligt. Ingen information av privat natur 

har delats om informanterna utan endast den kopplad till deras yrkesroll. 

Genom att bibliotekens namn används i uppsatsen skulle denna kunna tolkas som ett försök 

att utvärdera verksamheterna. Uppsatsen ämnar ej att på något sätt utvärdera bibliotekens 

miljöverksamheter, den ämnar heller ej att peka på eventuella fel eller brister hos 

verksamheterna eller rangordna dessa. Uppsatsen ämnar följaktligen endast besvara de 

frågeställningar som ställdes i kap. 1.2 ’Syfte och frågeställningar’. 
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5 Teori 
 

Folkbibliotekens uppgift är att förse medborgare med information men också att förse dem 

med relevanta verktyg för at kunna tolka denna, lära sig utav den och växa som människor. 

Kathryn Miller menar i Public Libraries Going Green att folkbiblioteken även är skyldiga att 

följa med och förändras i takt med samhället (2010, s.vii). En aktuell samhällsförändring idag 

är en ökad förståelse för människans negativa miljöpåverkan men även en förståelse för hur 

denna kan minska. Eftersom biblioteket är en grindvakt till kunskap, borde även biblioteken 

reagera och agera på denna kollektiva förståelse menar hon. Miller talar även om hur viktigt 

det är att etablera ett nära samarbete med lokala företag och föreningar som kan hjälpa 

bibliotekets strävan genom att göra reklam för aktiviteter eller ekonomiska bidrag. 

Samarbeten med andra offentliga verksamheter för ett grönare närsamhälle kan åstadkommas 

genom att t.ex. instifta olika utmärkelser för de som verksamheter som anpassat sig åt ett mer 

miljövänligt håll. Då biblioteket väljer att miljöprofilera sig bör styrdokument för 

verksamheten utformas, biblioteken bör även kommunicera detta till lokalsamhället för att 

öka medvetandet om biblioteket som en grön förkämpe. 

Public Libraries Going Green är en handbok för folkbibliotek som önskar implementera ett 

miljövänligare sätt att arbeta och driva sin verksamhet på, alternativt för folkbibliotek som vill 

bli bättre på att informera låntagarna om miljövänligare alternativ. Handboken tar även upp 

praktiska tips på workshops eller programaktiviteter som biblioteken sedan kan anpassa och 

implementera i sin verksamhet. Hon menar vidare att det finns två möjliga gröna roller som 

det lokala biblioteket kan anta: den som ’environmental leader’ d.v.s. miljöledare [egen 

översättning] eller ’environmental educator’ d.v.s. miljöutbildare [egen översättning]. De två 

rollerna är på inga sätt uteslutande, utan biblioteket kan med fördel vara en företrädare för 

båda dessa roller. Miller presenterar i boken rollerna i löpande text men för att möjliggöra för 

att rollerna användes som ett analysunderlag konkretisera dessa, därför identifierades en rad 

termer och begrepp som kunde säga känneteckna respektive roll.  

Teorin utarbetades alltså från Millers två roller men termerna har tolkats fritt ur texten och till 

viss del anpassats till svenska förhållanden. Namnen på de båda rollerna översattes direkt från 

engelska till svenska då rollkarakteristiken antydde på att namnen passade oberoende av 

språket. Att applicera amerikanska termer och arbetssätt på svenska kan visa på 

kulturskillnader mellan amerikanska folkbibliotek och svenska. Ett exempel på detta är då 

Miller presenterar olika amerikanska standarder genom vilka biblioteken kan certifiera sig. I 

Sverige skulle det inte vara möjligt för ett enskilt bibliotek att göra detta utan ett beslut från 

kommunens sida, då skulle även alla kommunala verksamheter miljöcertifieras samtidigt 

(Ibid. s.9ff.). Detsamma gäller då hon presenterar en rad olika programverksamheter där 

biblioteken kan verka som en ’green teacher’ d.v.s. miljölärare [egen översättning], ofta finns 

inte de resurser på svenska folkbibliotek som skulle kunna möjliggöra för ett sådant 

omfattande arbete, se exempel nedan under 5.1.2 (Ibid. s.63 ff.). Detta beror i sin tur på att de 

svenska biblioteken inte är lika kapitalstarka som de amerikanska folkbiblioteken. 

 

5.1 Miljöledare 
 

Som miljöledare tar biblioteket ett ledande ansvar för miljöverksamheten i kommunen, detta 

på eget initiativ. Det görs inte bara för sin egen institutions skull utan för dem som 
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miljöledarna står i tjänst till, som i det här fallet är låntagarna. Miller menar att bibliotek är 

naturliga ledare då de under historiens gång utvecklat och tillgängliggjort kunskap. En ledare 

bör få gruppen d.v.s. medborgarna att vilja delta i den gröna samhällsutvecklingen. Genom att 

fatta miljömedvetna beslut och implementera miljövänliga praktiker i verksamheten kan 

biblioteket leda genom att sätta goda exempel (Ibid. s.2). ”An environmental leader is a 

person or group who acknowledges and accepts the responsibility to set an example as one 

who bases decisions on how his or her action or choice will affect the environment.” (Ibid. 

s.1). 

I Millers text har 3 termer som karakteriserar rollen miljöledare identifierats, i anslutning till 

dessa ges en kort förklaring till vad dessa innebär för bibliotekens verksamheter: 

1. Initiativtagande – Biblioteket fattar beslut som påverkar miljöverksamheten på eget 

initiativ utan inblandning av kommun eller annan organisation. Ett exempel på detta 

kan vara att starta upp en miljöinformationshylla eller att erbjuda annat material än 

endast de ordinära medierna som t.ex. elmätare för hemlån. 

2. Ledande – Biblioteket är en bidragande och ledande faktor till att lokalsamhället blir 

miljövänligare. Här kan biblioteket anordna aktiviteter som påverkar hela samhället 

utanför bibliotekets väggar.  

3. Direktpåverkande – Biblioteket påverkar medborgarna direkt att bli engagerade i 

lokalsamhällets miljövänliga utveckling. Genom aktiviteter i vilka medborgarna 

deltar, engageras de bidra till lokalsamhällets gröna utveckling, t.ex. genom 

föreläsningar eller workshops. 

 

5.2 Miljöutbildare 
 

Som miljöutbildare tar biblioteket ett steg tillbaka och agerar utbildande. Som en 

motsvarighet till att lära användarna på biblioteket bli informationskompetenta talar Miller om 

att biblioteket skall lära medborgarna att bli ’environmental literate’, d.v.s. miljökompetenta 

[egen översättning]. Att vara miljökompetent innebär således att kunna identifiera samt göra 

miljövänliga val. Genom att utbilda det omgivande samhället i att vara miljökompetenta och 

göra miljösmarta val, kan biblioteket på så sätt påverka en utveckling i rätt riktning och bidra 

till ett miljövänligare lokalsamhälle. Medborgarna får tillgång till verktygen men väljer själva 

vad de vill göra med dem. Eftersom biblioteken har lång erfarenhet och lämpliga verktyg för 

att utbilda medborgarna borde detta bli nästa steg (Ibid. s.3f.).  

 

I Millers text har 3 termer som karakteriserar rollen miljöutbildare identifierats, i anslutning 

till dessa ges en kort förklaring till vad dessa innebär för bibliotekens verksamheter: 

1. Informerande – Biblioteket informerar medborgarna i lokalsamhället om människans 

negativa påverkan på miljön. Detta kan göras genom att biblioteket tillhandahåller 

informationshyllor med litteratur och broschyrer, anordnar utställningar eller 

föreläsningar. 

2. Utbildande – Biblioteket utbildar medborgarna till att bli miljökompetenta. Detta kan 

göras genom att anordna föreläsningar, lektioner och aktiviteter där medborgarna har 

möjlighet att interagera med utbildarna. Miller föreslår vidare att programverksamhet 
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bör anordnas i samarbete med gröna aktörer i lokalsamhället. Aktiviteter kan vara: 

läse- och aktivitetscirklar, anordna gröna marknader, planteringsskola, tillverka 

regntunnor eller komposteringsprogram. Tanken är att medborgarna och biblioteket 

skall komma närmre varandra och gemensamt skapa ett grönare lokalsamhälle.  

3. Indirekt påverkan – Biblioteken påverkar lokalsamhället indirekt att bli miljövänligare. 

Detta kan göras genom att låta miljöverksamheten synas i lokalsamhället och via 

bibliotekets webbsida. 

 

6 Presentation av resultat 
 

Nedan presenteras de tre biblioteken samt svaren som informanten från respektive bibliotek 

gett vid intervjun. Kapitlet ämnar bevara frågeställning 2. ’Hur ser bibliotekens yttre 

miljöarbete ut med avseende på form och innehåll?’. Bilder på de olika miljöhyllorna har 

infogats under respektive kapitel för att illustrera hur hyllorna såg ut och vad de innehöll. 

Under kap. 6.4 görs en jämförelse mellan de tre bibliotekens arbete, viket skall besvara 

frågeställning 3. ’Finns det några likheter eller skillnader i det yttre miljöarbetet mellan de tre 

biblioteken?’. För att besvara dessa ovanstående frågor har både intervjumaterial samt 

material från observationerna använts.  

  

6.1 Borås stadsbibliotek 
 

Informant A är utbildad bibliotekarie och arbetar på Borås stadsbibliotek. I januari 2012 valde 

hon att ta över ansvaret för Miljöhyllan då en kollega gick i pension. Förutom miljöhyllan har 

informanten en rad andra arbetsuppgifter. På Borås stadsbibliotek kallas 

miljöinformationshyllan för Miljöhyllan, denna har funnits sedan mitten av 90-talet då man 

började bryta ut speciella miljösignum och samla dessa på en hylla. Det började som en liten 

samling men växte snabbt och blev allt större. Detta gjorde man för att ett ökat fokus hade 

lagts på miljöfrågan, både internationellt och nationellt. Även Borås stad hade 

uppmärksammat och börjat arbeta med dessa frågor vid denna tid. Eftersom samhällsklimatet 

förändrades och debatten nu fanns på kommunal nivå ökade så också efterfrågan på litteratur 

med miljöanknytning. Debatten var inte ny men hade återupptäckts till stor förtjänst av 

Agenda 21-arbetet som var aktuellt i mitten av 90-talet. Då man startade hyllan gjordes detta 

utan styrdokument, några sådana har inte heller skapats efteråt. Tillsammans med kulturhuset, 

som man delar byggnad med, har man programverksamheten ’Tisdagar på Kulturhuset’ dit 

man bjuder in olika föreläsare. Biblioteket ansvarar för fyra av dessa föreläsningar per termin.   

 

6.1.1 Miljöhyllan 
 

Borås stadsbibliotek har en öppen planlösning men själva Miljöhyllan är placerad bakom en 

stor återlämningsmaskin så att den knappt är synbar då man kommer in i biblioteket. Dock är 

den placerad direkt i anslutning till självutlåningsautomaterna, vilket gör att den är lätt att 

upptäcka då man väl kommit in i biblioteket eller om man skall låna något material. På 

Miljöhyllans långsida finns det en vit skylt med en svart panda och texten MILJÖ, på 
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kortsidorna finns det liknande skyltning. Miljöhyllan består av en lite längre hylla, både fram- 

och baksida används för att hålla litteratur. Där finns det en rad olika broschyrer från Borås 

stad, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Fair Trade city samt kartor över närliggande 

naturområden och sjöar presenterade. På en egen pelare vid sidan av hyllan finns ett antal 

olika broschyrer från Energimyndigheten. På hyllan finns även en rad dvd-filmer med olika 

signum, men dessa har placerats tillsammans. Totalt har 23 olika signum och 

underavdelningar brutits ut och ställts samman på hyllorna. Då dessa avdelningar lyfts ut ur 

sin ursprungliga placering, finns det skyltar på den hylla där signumet skulle stått som berättar 

att materialet går att finna på Miljöhyllan istället. Allt material, förutom broschyrerna, är 

märkta med en grön prick på ryggen. Biblioteket erbjuder dessutom energimätare för hemlån 

som inskaffats i samarbete med Energi- och klimatrådgivningen i Borås stad. Informant A 

tycker sig inte se någon speciell grupp som lånar medier från hyllan utan den har en väldigt 

bred målgrupp. Under 2011 låg utlåningsantalet på ca 1000 ut- och omlån. 

Miljöhyllan har inte fått någon egen plats på bibliotekets hemsida men detta är något som 

informanten önskar att det skulle finnas plats för i framtiden. För Miljöhyllan skulle det 

betyda att fler har möjligheten att upptäcka verksamhet, även om de inte besöker biblioteket 

fysiskt. Dock finns det en länk via ”Låna och boka” till ”Låna hem en energimätare”, där man 

kan se om det finns några energimätare tillgängliga för utlån.  

 

 
Miljöhyllan i Borås (Fotografi: Hagelin, 2012-05-09) 

 

6.1.2 Det yttre miljöarbetet 
 

Utöver denna hylla uppmärksammar man, i samarbete med Konsument Borås som har hand 

om Borås Fair Trade city, Fair Trade dagarna som internationellt firas två gånger per år. Detta 
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görs oftast med ett bokbord eller utställningar men det har även hänt att man har haft viss 

programverksamhet och tagit sig utanför bibliotekets väggar för att informera allmänheten 

som kanske inte besöker biblioteket. Vid ett återbesök på Borås stadsbibliotek (i samband 

med att bilden Miljöhyllan togs) hade kommunen placerat ett bord, vid Miljöhyllan, där 

kommuninvånarna hade möjligheten att tycka till om den nya miljöpolicy som Borås stad har 

som förslag att anta. Man kunde även nominera en person eller grupp som inom Borås stad 

aktivt arbetar med naturvård, till ett naturvårdspris.   

 

Det finns idag ingen regelbunden programverksamhet knuten till Miljöhyllan, men under en 

Fair Trade dag hade man bjudit in en föreläsare att tala om socialt ansvarstagande företag. 

Tidigare har det hänt att man har kunnat kombinera bibliotekets ordinarie programverksamhet 

’Tisdagar på Kulturhuset’ med Miljöhyllan, genom att bjuda in talare med anknytning till 

olika miljöverksamheter. Dessa har vid vissa tillfällen anordnats med andra aktörer i regionen. 

Idag får det vid bibliotekets programpunkt under ’Tisdagar på Kulturhuset’, endast bjudas in 

skönlitterära författare. Detta har lett till att Miljöhyllans möjligheter till att bjuda in 

föreläsare under programpunkten försvunnit då budgeten inte tillåter detta. Informant A 

menar att om hon skall anordna någon slags programverksamhet får det ”ju som regel inte 

kosta någonting”. Hon menar vidare att programverksamhet och speciellt ’Tisdagar på 

Kulturhuset’ ger viktig marknadsföring. Men att flytta fokus till miljöhyllan kan man göra på 

andra sätt t.ex. via utställningar, bokbord och samarbeten med andra parter utanför 

biblioteket. Informanten påtalar dock nödvändigheten av att dessa utställningar inte äger rum 

under en allt för lång tid, genom att tillfälligt sätta fokus på och lyfta fram olika miljöaspekter 

fångar man besökarnas uppmärksamhet.  

I övrigt menar informanten att broschyrmaterialet är en mycket viktig del i miljöhyllans syfte, 

då detta är material man kan ”ramla över”, alltså sådant man kan ta med sig hem och läsa utan 

att detta egentligen var ens syfte med biblioteksbesöket. På likande sätt menar hon att det kan 

vara problematiskt att bryta ut olika avdelningar och samla dem på en gemensam hylla: ”Hade 

alla de böckerna som finns om företag och miljö funnits där, då hade folk kanske snubblat 

över dem. Nu måste man gå då till miljöhyllan för där hittade du dem, det kan ju vara en 

nackdel va.”. Dock är hon tydlig med att fördelarna överväger nackdelarna då Miljöhyllan är 

ett bra sätt att uppmärksamma och sätta fokus på miljölitteraturen. 

 

 

6.2 Helsingborgs stadsbibliotek 
 

Informant B är utbildad miljövetare och har arbetat på Helsingborgs stadsbibliotek sedan 

2007. Förutom rollen som miljöbibliotekarie fungerar hon som miljökommunikatör för 

Helsingborgs stad. Detta innebär att hon inte har sitt kontor på biblioteket utan all personal 

som arbetar med miljökommunikation hos olika förvaltningar i kommunen sitter tillsammans 

på ett kontor i kommunen. Informanten är anställd av stadsbiblioteket och fram tills en 

omorganisation år 2010 hade hon sitt arbetsbord på där, dock har hon fortfarande kvar ett 

skrivbord på stadsbiblioteket där hon arbetar några timmar i veckan. På grund av att hon 

tidigare haft sin arbetsplats på stadsbiblioteket underlättar det för att arbeta på distans 

eftersom hon känner personalen. Då hon började arbeta på stadsbiblioteket fanns det inga 

nedskrivna styrdokument eller mål för verksamheten, men tillsammans med en representant 

från miljöförvaltningen samt en från Miljöverkstaden skapades ett visionsdokument.   
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Miljöbiblioteket skapades inte ursprungligen på Helsingborgs stadsbibliotek utan förflyttades 

dit under tidigt 90-tal. Dessförinnan hade samlingen funnits tillgänglig på en skola i staden, 

men då skolan skulle lägga ner Miljöbiblioteket räddade man böckerna och flyttade dem till 

stadsbiblioteket. Valet att placera Miljöbiblioteket på biblioteket tror informanten hade att 

göra med att biblioteket ses som en informationscentral med låga trösklar. Kommunen ville i 

sin tur även starta en dialog kring Agenda 21-arbetet som de förde.  

 

I samband med detta bildades en styrgrupp runt Miljöbiblioteket som än idag består av samma 

tre enheter: miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och biblioteket. Det är ovisst när 

själva tjänsten som miljöbibliotekarie uppstod, men tills denna yrkesroll inrättades var det 

styrgruppen som tog besluten om hur Miljöbiblioteket skulle fungera. Än idag är styrgruppen 

ytterst ansvarig för verksamheten. På grund av denna styrgruppsstruktur är Miljöbibliotekets 

budget skild från stadsbibliotekets och utbetalas från miljöförvaltningen och stadsbyggnads-

förvaltningen. Budgeten från förvaltningarna täcker informantens lönekostnader, medieinköp, 

förläsararvode samt annonser och marknadsföring. Biblioteket står i sin tur för resurser som 

personal och lokaler d.v.s. både utrymmet i den publika delen samt lagringsutrymme i 

källaren, den dagliga hanteringen av materialet, städning av hyllor, administrativa kostnader 

som telefon och dator samt vaktmästare som hjälper till vid föreläsningar osv.  

 

6.2.1 Miljöbiblioteket 
 

Idag består samlingen av totalt tre bokhyllor innehållandes litteratur, dvd-filmer, 

energimätare, ca.25 tidskrifter och ett antal broschyrer från bl.a. Helsingborgs stad, 

Länsstyrelsen, Vägverket, Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen, WWF och 

Energimyndigheten. Allt material, förutom broschyrerna, är märkt med texten Miljö på 

ryggen, texten är röd men ö:et är gult och ser ut som en sol. Det finns en vit skylt med texten 

Miljö i rött och gult på ena gaveln av en hylla, där står också de signum som finns på hyllorna 

nedtecknade. Totalt finns det 35 signum samlade i Miljöbiblioteket. Man har även några 

planscher uppsatta på en vägg om t.ex. olika fiskarter från Naturskyddsföreningen samt en vit 

tapet med gröna blad på. Eftersom namnet Miljöbiblioteket innehåller ordet ”bibliotek” är det 

lätt att tro att samlingen tar upp en större del av biblioteket, vilket de inte gör. Samlingen finns 

på våning 2 tillsammans med annan facklitteratur. Den lätt att upptäcka om man rör sig på 

våningen då den är belägen nära informationsdiken. På hemsidan för Helsingborgs bibliotek 

har man fått en direktlänk under ’Hitta snabbt’ till Miljöbiblioteket. Här får man ställa frågor 

till Miljöbiblioteket, få information om vad man kan hitta där, låna en energimätare samt 

kontaktuppgifter till informanten.  

Under 2011 minskade utlånen en aning till ca. 1700-1800 exemplar per år. Detta tror 

informanten kan bero på att klimatdebatterna som fördes under 2007/2008 var väldigt 

närvarande i medierna, mycket på grund av Al Gores dokumentärfilm ”An Inconvienent 

Truth” (2006). Hon är också av uppfattningen att det producerades fler böcker om miljö under 

den tiden än vad det görs idag. En annan sak som förändrats under 2000-talet är antalet tunna 

skrifter. Förr innehöll Miljöbiblioteket en stor del tunna skrifter och papper sorterade i 

plastfickor. Informanten menar att behovet efter dessa små, snabblästa blad har förändrats, då 

man idag skulle hitta den sortens information på nätet enklare än gå till biblioteket och leta 

efter den.  
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De som lånar mest från Miljöbiblioteket verkar vara en medveten grupp som redan är 

intresserade av miljöfrågor och väl insatta i ämnet. En annan målgrupp som hon tycker sig 

märka av är gymnasieungdomar som skall skriva projektarbeten och behöver mer specifik 

litteratur än vad skolbiblioteken kan erbjuda. Dock menar hon vidare att det kan vara väldigt 

svårt att prata om speciella målgrupper: ”För det finns alltid en målgrupp som hittar själva, 

som tar till sig all information och hittar böckerna och då kanske man aldrig ser dem även om 

de är den största målgruppen.” 

 

 

              

Miljöbiblioteket i Helsingborg (Fotografi: Hagelin, 2012-04-25) 

 

6.2.2 Det yttre miljöarbetet 
 

Eftersom budgeten kommer ifrån andra förvaltningar, ser sig informanten ha en bättre budget 

än de andra som anordnar programverksamhet på biblioteket. Föreläsningarna ser en motsatt 

trend från vad utlåningen av medier gjort, en stadig ökning, men informanten poängterar att 

det beror mycket på vilken sorts föreläsning det är eller vilken som skall hålla i den. Vid 

planering av programaktiviteter finner hon att det är en stor fördel med att dela kontor med 

andra som arbetar inom miljösektorn i kommunen då dessa kan fungera som ett bollplank 

eller föreslå egna idéer. Vid planering av föreläsningarna brukar de ha ett möte där de 

tillsammans går igenom och diskuterar vilka föreläsare som skulle vara intressanta att bjuda 

in. Detsamma gäller om en förvaltning arbetar med en specifik fråga, då kan biblioteket hjälpa 

till att uppmärksamma denna ytterligare med information på biblioteket eller en föreläsning. 

Det finns ett nära samarbete med stadsbiblioteket och informanten träffar bibliotekets 

programgrupp flera gånger per år för att diskutera kommande händelser. Under ett år 

anordnas det ca. 10 olika föreläsningar, inte sällan i samarbete med andra föreningar eller 

förbund, genom åren har besökarantalet varierat från ca. 20-200 personer. För att 

uppmärksamma dessa evenemang ytterligare anordnas det i samband med föreläsningarna ett 

bokbord på entréplan i biblioteket. 
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Utöver ovanstående arbetsuppgifter är det informantens jobb att uppmärksamma t.ex. 

Earth Hour, Världsmiljödagen och liknande internationella angelägenheter. Vid vissa 

tillfällen anordnas det även workshops och branschföreläsningar. Man samarbetar också 

ofta med Miljöverkstaden i Helsingborg, som utgör ett komplement till skolans miljö-

undervisning. Hon menar att det i kommunen i stort finns ett starkt miljöengagemang 

och initiativ till miljörelaterade aktiviteter eller verksamheter kommer från både 

Miljöbiblioteket, andra kommunala och privata aktörer, därför kan det vara svårt att se 

vem det är som leder miljöarbetet och vilka som följer. 

På ett av stadsdelsbiblioteken har man på efterfrågan i närområdet köpt in cyklar som 

man kan låna på sitt bibliotekskort. Informant B hoppas att biblioteket kan komma att 

bli ett nav inte bara för utlån av böcker, men för annat också. Det har även diskuterats 

vad mer man skulle kunna låna ut, som man inte behöver använda dagligen. Att alla inte 

behöver köpa och äga sina egna saker utan kan dela, t.ex. verktyg, är en miljöinsats 

menar hon.   

 

 

6.3 Växjö stadsbibliotek 
 

Informant C är utbildad bibliotekarie och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Förutom Miljöinfo 

har informanten en rad olika bevakningsområden och andra arbetsuppgifter. Miljöinfohyllan 

har sedan biblioteket startades funnits till och från på Växjö stadsbibliotek, likt hur 

miljöintresset har gått i vågor har hyllan byggts upp för att sedan splittras igen. Den 

nuvarande Miljöinfohyllan invigdes i maj 2009 då man på biblioteket tyckte sig se att det åter 

fanns en efterfrågan på denna litteratur, men det var även ett sätt för kommunen att 

kommunicera sin vision om Växjö – Europas grönaste stad. Informanten fick då i uppgift att 

starta upp Miljöinfo igen, i samband med detta gjordes studiebesök på Malmö samt 

Helsingborgs stadsbibliotek. Växjös Miljöinfo kom därför till med stor inspiration från 

Helsingborgs miljöverksamhet, varifrån man även fick idén att erbjuda elmätare för hemlån. 

 

6.3.1 Miljöinfo  
 

Miljöinfo finns placerad på entréplan i biblioteket, nära ingången men gömd bakom en vägg 

som kallas ”Röda rummet”, det går således inte att se hyllan inifrån biblioteket. Utifrån har 

man inga problem med att lägga märke till hyllan då biblioteksbyggnaden runt ingången 

består av glas. Bakom denna röda vägg finns ett litet avskilt område med soffor, små bord och 

stora golvlampor. Miljöinfohyllan följer med längs hela ”Röda rummet”-väggen. Förutom 

litteratur finns det dvd-filmer, energimätare, radonmätare, miljöbokpåsar och information från 

Naturskyddsföreningen, Energimyndigheten, Djurens Rätt, KRAV, ett 15-tal broschyrer från 

Växjö stad, Europas grönaste stad samt 2 broschyrer om sin egen verksamhet. Det finns även 

skyltar med hänvisningar till olika hemsidor t.ex. Djurens rätt, Naturskyddsföreningen och 

Energimyndigheten. Miljöbokpåsarna består av 4 böcker i en påse med ett tema på, man kan 

t.ex. låna en bokpåse med litteratur om tema ”Leva livet”, ”Natur & djur” eller ”Energi”. På 

hyllan har man brutit ut och samlat 15 signum med miljötema, medierna har inte fått någon 

alternativ märkning. Informanten förklarar att om en bok behandlar flera olika ämnen och det 

finns osäkerhet om hur denna bör klassificeras, kan detta lösas genom att fler exemplar köps 

in och placeras på två olika hyllor. På så sätt kan boken lätt hittas av låntagarna som browsar 
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bibliotekshyllorna. På hemsidan har man under fliken ’Vi erbjuder’ fått sin egen plats, här 

hittar man information om hur man hittar till Miljöinfohyllan i biblioteket samt boktips, 

databaser, kontaktuppgifter till informanten, boka en radonmätare och annat. 

 

Informanten påpekar att det är svårt att få besökarna att gå runt väggen för att upptäcka att 

Miljöinfo finns där. Att hyllan dessutom har flyttats 3 gånger sedan starten menar han bidrar 

till förvirring om var hyllan finns, men även att utlåningen av material blir lidande. Han tror 

inte att hyllan funnit sin ultimata placering än, även om besökarna lär sig hitta den efterhand. 

Utlåningen av material från Miljöinfo uppskattas vara ca. 1000 exemplar om året, men 

cirkulationstalet har sjunkit från ca. 4 ner till 3.   

Då informant C började arbetet med Miljöinfo skapade han en marknadsföringsplan som han 

ibland återkommer till. I denna har han samlat en rad målgrupper och vad som kan tros 

intressera denna grupp av den sorts information som Miljöinfo erbjuder. Den målgrupp som 

han tror lånar mest är den miljöintresserade allmänheten, som han kallar dem. Det är en grupp 

som har inblick och kunskap i miljödebatten och kanske är de även medlemmar i någon 

miljöorganisation. Denna grupp är relativt liten men de lånar det mesta och kommer med 

många inköpsförslag. En annan grupp som lånar hos Miljöinfo är studenter, både på 

gymnasienivå och från universitetet. Informanten hade även tankar på att starta en 

intresseförening för miljöbibliotekarier då han började arbetet, men denna idé ligger än så 

länge på is för framtiden. 

   

 

Miljöinfo i Växjö (Fotografi: Hagelin, 2012-04-27) 
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6.3.2 Det yttre miljöarbetet 
 

Förutom själva hyllan arbetar informanten en del med att åka på mässor och att få Miljöinfo 

att synas i kommunen. Genom kontakt med andra förvaltningar har det skapats ett informellt 

nätverk mellan informanten och de personer som arbetar med miljöfrågor på andra 

förvaltningar. Detta menar han på alla sätt är ”guld värt”. Ett exempel på detta samarbete var 

när stadsbiblioteket bjöd in en författare som skrivit en bok som handlar om de gifter som 

finns i de produkter vi har i badrumsskåpet och använder dagligen. Då gjorde man ett större 

evenemang av besöket tillsammans med andra kommunala förvaltningar, en vecka innan 

föreläsningen hade man en utställning som handlade om vattenkvalitet i Växjö, miljögifter 

och miljöavfall. Några dagar under veckan kunde man få svar på sina frågor kopplade till 

dessa teman då utställningen var bemannad med kunniga på området. Efter denna kampanj 

kom det slutligen 100 personer till föreläsningen. Succén med just den här föreläsningen tror 

han kan ha att göra med att: ”… den är skriven på en ganska basic nivå som vänder sig direkt 

till: vad kan jag göra för att påverka?… Man måste inte vara miljöutbildad för att förstå vad 

det handlar om och då lockar det också fler .” 

Informanten pekar på att Växjö kommun alltsedan 60-talet har haft ett aktivt miljöarbete, att 

det finns en politisk enighet och ett framåtsträvande engagemang menar han kan underlätta 

arbetet med Miljöinfo. Sedan tre år tillbaka har man i kommunen kunnat söka medel ur ett så 

kallat klimatkonto. Alla förvaltningar inom kommunen lägger en del av sin budget i kontot 

och sedan har man som kommunal aktör möjlighet att söka medel därifrån till olika projekt 

som är kopplade till miljöarbete. Tidigare har Miljöinfo på biblioteket fått finansiering till att 

köpa fler energimätare samt möjliggjort inköp av radonmätare.   

Att arbeta mot en speciell målgrupp och ha vissa hyllor med utbruten litteratur är dock inte 

ovanligt på Växjö stadsbibliotek. Förutom Miljöinfo har man även skapat en föräldrahylla, 

företagsinfo, samhällshörna och en biografihylla. Han tror att också att den här typen av 

avdelningar kommer att bli en allt vanligare modell i framtiden.  

 

 

6.4 Jämförelse 
 

Tidigare i uppsatsen har det slagits fast att alla studieobjekt tillhandahåller miljöinformations-

hyllor där de samlat litteratur och dvd-filmer med miljötema samt broschyrer innehållandes 

miljöinformation. Den första skillnaden att lägga märke till i förhållande till hyllorna är att de 

hyllor alla har olika namn: i Borås kallar man den för Miljöhyllan, i Helsingborg för Miljö-

biblioteket och i Växjö för Miljöinfo. Det finns alltså inget föredraget namn på dessa hyllor 

utan biblioteken ger själva namn åt dessa med lokala förhållanden i åtanke. 

 

Placering 

 

Utseendemässigt skiljde sig miljöinformationshyllorna inte markant åt. Eftersom Borås och 

Växjös bibliotek båda var relativt nyrenoverade var även hyllorna nyare, de hade även ett 

liknande utseende och var målade vita. De använde sig även av liknande skylting genom att 

placera en stor del av böckerna med framsidan utåt, mot besökarna. På Helsingborgs 

stadsbibliotek var hyllorna lite äldre, lägre och tillverkade av ljust trä. Här placerades 
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litteraturen främst med ryggen utåt men en rad olika böcker och filmer hade tillfälligt 

placerats på en boksnurra för skyltning. Placeringen av hyllorna skiljde sig åt på så sätt att 

Helsingborgs Miljöbibliotek hade placerats på andra våningen i biblioteket, Borås Miljöhylla 

samt Växjös Miljöinfo hade placerats på entréplan. I det sistnämnda fallet hade det även 

skapats ett litet utrymme vid hyllan och gjorts plats för soffor och bord. Miljöhyllan och 

Miljöinfo hade båda placerats bakom ett annat objekt i de respektive biblioteken, d.v.s. en 

återlämningsmaskin och en vägg vilket hindrade hyllornas synlighet.  

 

Material 

 

Trots dessa små skillnader tillhandahöll biblioteken i stort sett liknande material via dessa 

hyllor. Vissa skillnader fanns dock i utbudet, så som Växjös utlån av radonmätare och 

miljöbokpåsar som inte hade någon motsvarighet hos de andra biblioteken. Helsingborg 

placerade även miljötidskrifter i hyllorna, vilket inget av de andra biblioteken hade gjort. 

Detta berodde på att Miljöbiblioteket prenumererade på fler miljötidskrifter än vad de andra 

biblioteken gjorde.  Även om det enligt Informant B:s beskrivning lät som att de tagit bort det 

mesta av det tunnare materialet från Miljöbiblioteket så tillhandahöll de fortfarande ett stort 

antal broschyrer, dock inte i lika stor utsträckning som hos Borås Miljöhylla eller Miljöinfo i 

Växjö. Genom Miljöinfo tillhandahölls också broschyrer som inte gick att finna på något av 

de andra två biblioteken t.ex. från Djurens rätt eller KRAV. Likaså hänvisades besökarna 

genom skyltar till hemsidor där man kunde finna mer information om man var intresserad. Att 

erbjuda egenproducerade broschyrer om sin egen verksamhet var de också helt ensamma om.    

 

Skillnader fanns också i hur många signum som hade placerats i miljöinformationshyllorna. I 

Helsingborg hade 35 signum placerats i Miljöbiblioteket, detta var mer än dubbelt så många 

signaturer än de 15 som hade placerats i Växjös Miljöinfo. På Borås Miljöhylla hade det 

samlats 23 stycken signaturer. Utlånen såg i Borås och Växjös fall ut att ligga på samma nivå, 

ca. 1000 ut- och omlån per år. I Helsingborg var utlånen av medier mer än 70 % högre under 

2011, och beräknades till mellan 1700-1800 ut- och omlån.  

 

Det yttre miljöarbetet 

Det fanns olika sätt att arbeta med miljöfrågan hos de tre biblioteken. Den största skillnaden i 

det yttre miljöarbetet var den kontinuerliga programverksamheten som Miljöbiblioteket i 

Helsingborg erbjöd. Här arbetades det också mer självständigt i förhållande till stads-

biblioteket då de inte behövde göra upp budgeten med andra avdelningar. Detta arbetssätt gav 

Miljöbiblioteket marknadsföringsmässiga fördelar då de syntes mer frekvent och i andra 

sammanhang än endast på hemsidan och på mässor. På Växjös bibliotek kunde ibland enstaka 

föreläsningar med miljötema anordnas i samarbete med bibliotekets reguljära program-

verksamhet. Förutom detta syntes Miljöinfo både på hemsidan och i andra sammanhang som 

mässor. I Borås fanns det inte längre någon möjlighet att anordna programverksamhet med 

miljötema, Miljöhyllan hade inte heller fått någon plats på hemsidan. 

Samarbetsgraden med kommunen som biblioteken verkade i eller andra organisationer skiljde 

sig också åt. I Borås uppmärksammade informant A, tillsammans med kommunen Fair Trade 

dagar två gånger årligen, i övrigt kunde utställningar och bokbord anordnas tillsammans med 

andra aktörer eller organisationer. I samband med bilden på Miljöhyllan togs, hade 

kommunen placerat ett bord vid hyllan i hopp om att få respons på sitt miljöarbete från 
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medbogarna. Dock hade samarbeten med andra organisationer varit mer utvecklat förr än vad 

det var idag. I Helsingborgs fall ordnades föreläsningar i samarbete med andra organisationer 

och förbund. Man gjorde ofta bokbord på entréplan i biblioteket med litteratur och broschyrer 

som hade kopplingar till den aktuella föreläsningen. Eftersom organisationen såg annorlunda 

ut hade informant B till stor del åsikts- och erfarenhetsutbyte med andra miljöanställda i 

kommunen. I Växjö arbetade informant C också tillsammans med olika förvaltningar i 

kommunen, där hade det t.o.m. skapats ett informellt nätverk. Slutligen kan tilläggas att 

samarbeten skedde förvaltningsöverskridande hos alla bibliotek. 

 

Styrdokument  

 

I det interna arbetet fanns det att inget av biblioteken hade upprättat någon miljöpolicy eller 

andra styrdokument i förhållande till miljöinformationsverksamheterna. I Helsingborg hade 

det skapats ett visionsdokument om vilka mål verksamheten hade samt vad man skulle 

erbjuda genom Miljöbiblioteket. I Växjö hade informant B själv gjort en marknadsföringsplan 

till verksamheten, men i Borås saknades helt sådana dokument. 

 

7 Analys  
 

7.1 Argument 
 

Avsnittet ämnar besvara frågeställning 1. ’Vilka argument ligger till grund för att biblioteken 

erbjuder denna verksamhet?’. Informanterna hade möjlighet att besvara denna fråga under 

intervjuerna, då en av intervjufrågorna löd: ’Varför erbjuder ni denna verksamhet?’. Några av 

svaren kunde därför finnas explicit i det empiriska materialet medan andra svar var mycket 

kortfattade och innehöll mycket lite information. Detta ledde till att det empiriska materialet 

tolkades för att finna ytterligare argument.  

Informanterna från Borås och Växjö lyfte båda fram att miljöhyllan fanns pga. att det är en 

demokratisk rättighet, d.v.s. att alla medborgare har rätt att få information om både lokala 

samt globala miljöförhållanden. De uttryckte båda att miljöproblemen är en ”otroligt viktig 

fråga” och därför behöver informationen spridas. Att det dessutom finns ett behov och 

efterfrågan från lokalsamhället och allmänheten i legitimerar verksamheterna ytterligare.  

Informant C från Växjö påpekade att miljöverksamheten inte var skild från bibliotekets 

övergripande uppdrag utan målet var även där att tillgodose låntagarnas behov. Han menade 

att bibliotekets uppgift var att tillhandahålla den litteratur som låntagarna förväntar sig, men 

även den litteratur som de kanske inte förväntar sig. Bibliotekets uppgift innefattar också att 

man skall tillhandahålla rätt mängd litteratur så att väntetiden för att få en bok inte är allt för 

lång. I samband med detta menade han även att man på Växjös bibliotek antagit ett brett 

perspektiv på miljöinformation genom att erbjuda information som både talar för och emot 

vissa miljörelaterade aspekter. Informanten pekade på att man genom biblioteket skall ha 

rätten att bilda sig vilket återanknyter till bibliotekets och miljöhyllornas demokratiska 

funktion: ”…vi tillhandahåller verktygen sen får man bilda sig själv … Det är inte jag som 

ska välja vad låntagarna ska tycka utan man får ju presentera det som finns i utbudet och det 
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kan ju vara både för och emot om man säger så.”. Här pekar informanten att biblioteket skall 

tillhandahålla den information som efterfrågas, och även den som kanske inte efterfrågas, 

bibliotekets uppgift är att verka bildande men inte utbildande. D.v.s. biblioteket skall inte 

verka som en lärare och lära ut vad som är rätt och fel, besökarna skall ha möjligheten att 

bilda sig en egen uppfattning. 

 

Informant A från Borås menade att det är viktigt att tillhandahålla information om ämnet men 

att man samtidigt skall akta sig för att anta rollen som en rådgivare. Genom Miljöhyllan skall 

man som låntagare kunna bilda sig men om man vill ha praktiska råd är det bättre att vända 

sig till en verksamhet som har ett rådgivande uppdrag menade hon. Informanten pekade även 

på att det är bibliotekets skyldighet att vara lyhört för vad som sker i omvärlden, att se vilka 

frågor som är centrala och sedan lyfta fram dem. Hon påtalade att biblioteket har som uppgift 

att tillhandahålla information i olika former ”då måste det vara bibliotekets uppgift att lyfta 

fram den här frågan och lyfta ut den också och förtydliga den”, detta pekar åter mot 

bibliotekets demokratiska uppgift. Informant A talade vidare om att bibliotekets främsta 

kompetens är att informera, därför borde man också göra det man är bra på. Hon menar även 

på att biblioteken fortfarande har en folkbildande uppgift och att de på så sätt lyfter fram 

miljön i ett folkbildande syfte, men att många bibliotek idag inte använder detta begrepp. Här 

pekar hon på att Miljöhyllan uppfyller en bildande roll. 

I Helsingborg verkar Miljöbiblioteket som en samlingspunkt i kommunen för miljö-

information. En huvudsak är att det skall vara lättillgängligt och öppet för alla vilket pekar 

mot att Miljöbibliotekets existens kan kopplas till en demokratisk funktion. Informant B 

menade att Miljöbiblioteket också är en arena för kommunen där de kan dela sina visioner om 

ett grönare Helsingborg, med hopp om att medborgarna skall agera mer miljövänligt själva. 

Hon menade att då det kommer till företag kan kommunen lagstifta och göra inspektioner för 

att se att de följer aktuell lagstiftning, då det gäller privatpersoner går inte detta utan då får 

man hitta andra vägar att inspirera. Miljöbiblioteket kan därför ses som ett försök till detta.  

 

Att försöka nå ut och inspirera kommuninvånare genom bibliotekets miljöinformation var en 

återkommande strategi från kommunernas sida. Broschyrer där kommunerna informerade om 

lokala förhållanden och samtidigt gav praktiska råd om hur man som kommuninvånare kunde 

agera mer miljövänligt själv fanns på alla bibliotek. Det handlade alltså inte om att kommunen 

önskade utbilda låntagarna utan att låntagarna skulle ha möjligheten att bilda sig själva och på 

så sätt bidra till en grönare kommun och värld.  

 

7.2 Bibliotekets roll 
 

I detta kapitel kommer det med hjälp av de termer och begrepp som presenterades i kap. 5 

’Teori’, att utföras en tematisk analys. Miljöbibliotekens egenskaper som framkommit ur det 

empiriska materialet kommer att analyseras och jämföras med de olika termer som 

kännetecknar rollerna som miljöledare samt miljöutbildare. Under varje roll är respektive 

termer representerade. I samband med att dessa termer återges, delges även om och i sådant 

fall hur miljöbibliotekens arbete kan sägas kännetecknas av respektive term eller begrepp. 

Under intervjuerna hade informanterna möjligheten att svara på frågan om hur de såg på 

bibliotekets roll gentemot lokalsamhället, d.v.s. som en miljöledare eller miljöutbildare. 

Vilket bidrog till att svaren, åter igen, fanns både explicit och implicit i det empiriska 
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materialet. Informanterna i Borås och Växjö motsatte sig till viss del både begreppet 

miljöutbildare samt miljöledare och menade på att det finns andra aktörer som fyller dessa 

funktioner. Den ena informanten menade att den utbildade funktionen kunde fyllas av både 

studieförbund och utbildningar, medan den andra informanten påtalade att rollen som ledare 

fylldes av andra förvaltningar inom kommunen. De ansåg istället att biblioteket spelade rollen 

som informatör. Informant B i Helsingborg motsatte sig inte begreppen utan bekräftade i stora 

drag bibliotekets roll som en miljöutbildare, samtidigt menade hon på att det var svårt att 

utnämna sig själv till miljöledare. Nedan presenteras den tematiska analysen: 

 

7.2.1 Miljöledare 

 

1. Initiativtagande 

För att kännetecknas vid att föra ett initiativtagande arbete krävs det att biblioteket på något 

sätt har haft möjlighet att ta beslut som påverkar den egna miljöverksamheten. Alla 

studieobjekt kännetecknas vid att arbeta initiativtagande då de på eget bevåg startat 

miljöhyllor med syfte att låntagarna skall ha tillgång till aktuell litteratur om en global 

framtidsfråga. Genom det fortsatta arbetet med den yttre miljöverksamheten önskar de 

implementera nya eller fortsatta tanke- och handlingsätt hos biblioteksbesökarna. Alla 

bibliotek tillhandahåller även el- och, i ett fall, radonmätare för hemlån vilket även kan 

känneteckna biblioteken som initiativtagande.  

I Helsingborg startade man inte Miljöbiblioteket på eget initiativ utan övertog en samling från 

ett annat bibliotek, detta skulle kunna medföra att biblioteket inte kännetecknas i lika hög grad 

vid att vara initiativtagande. Dock grundas ju det fortsatta arbetet på egna initiativ. Man skulle 

även kunna säga att Miljöbiblioteket, utan stadsbiblioteket, ensamt uppfyller kravet på att vara 

initiativtagande. Pga. dess organisatoriska tillhörighet kännetecknas denna verksamhet av en 

högre grad initiativtagande än de andra biblioteken, då de har möjlighet att fatta beslut utan att 

rådgöra med Helsingborgs stadsbibliotek först. 

 

2. Ledande 

För att kännetecknas vid att vara ledande bör biblioteket ha en ledande roll i arbetet mot ett 

miljövänligare samhälle i lokalsamhället. Inget av biblioteken kan till fullo kännetecknas vid 

att vara ledande i förhållande till lokalsamhället. Detta har att göra med folkbibliotekens 

oförmåga att kunna fatta större beslut på egen hand.  

I Helsingborg är inte informantens yrkesroll som miljöbibliotekarie begränsad till biblioteket 

utan hon verkar som en miljöinformatör för hela kommunen, uppdraget sträcker sig utanför 

bibliotekets väggar. Man kan därför se Miljöbiblioteket som en del av ett större ledande 

miljöarbete för att göra lokalsamhället grönare. Därför kan Helsingborgs stadsbibliotek, som 

det enda av studieobjekten, till viss del kännetecknas vid att vara en ledare i lokalsamhället. 

Även om både Borås och Växjö stadsbibliotek har ett aktivt samarbete med kommunen har de 

relativt liten påverkan på förhållanden utanför stadsbibliotekets väggar, och kan därför inte 

kännetecknas vid att arbeta ledande. 
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3. Direktpåverkande 

Biblioteket påverkar medborgarna direkt att bli engagerade i lokalsamhällets miljövänliga 

utveckling genom att erbjuda aktiviteter som föreläsningar eller workshops. Alla tre bibliotek 

kan i någon grad sägas påverka medborgarna direkt, men för att uppfylla det här kriteriet bör 

även biblioteket vara en del av lokalsamhällets gröna utveckling d.v.s. att praktiskt och aktivt 

bidra. Att erbjuda elmätare och radonmätare för hemlån möjliggör dock för biblioteken att 

påverka medborgarna att delta i en grön utveckling, men det enda bibliotek som kan sägas 

uppfylla det här kriteriet är Helsingborgs stadsbibliotek som med föreläsningar och 

workshops möjliggör för medborgare att delta och interagera direkt med föreläsare. Växjö 

stadsbibliotek kan till viss del kännetecknas som direktpåverkande då de erbjuder sporadisk 

programverksamhet. I Borås finns för tillfället ingen sådan verksamhet varför de inte kan 

kännetecknas vid att vara direktpåverkande. 

 

7.2.2 Miljöutbildare 
 

1. Informerande  

Begreppet innefattar att biblioteket informerar allmänheten om samhällets negativa påverkan 

på miljön. Detta kan alla bibliotek kännetecknas vid att göra då de tillhandahåller 

miljöhyllorna samt även anordnar tillfälliga utställningar. Kommunerna bidrar även med egna 

broschyrer för att sprida information om lokala förhållanden, i hopp om att ett miljöansvar 

skall vakna hos läsarna och att dessa sedan bidrar till en grönare kommun.  

 

2. Utbildande 

Att verka utbildande betyder att bibliotekens miljöaktiviteter syftar till att utbilda 

medborgarna i att vara miljökompetenta. Det finns dock en tydlig skillnad mellan de 

aktiviteter som Miller själv föreslår, och de aktiviteter som faktiskt har anordnats på de 

undersökta biblioteken. Hos studieobjekten var det inte tal om att man skulle agera lärare utan 

att erbjuda möjligheten för medborgarna att delta vid föreläsningar och workshops, dessa 

hölls i regel inte av personal på biblioteket utan av inhyrda föreläsare. Men strävan mot 

samma mål som Miller beskriver är självklar: att skapa miljökompetenta medborgare. 

Besökarna tar del av miljöinformation som de sedan kan agera utifrån och anpassa till sina 

egna livssituationer. Genom att erbjuda föreläsningar och workshops kan Helsingborgs 

stadsbibliotek till fullo kännetecknas av att vara utbildande. Vid Växjö stadsbibliotek erbjöds 

det ibland också föreläsningar, vilket medför att de till viss del kan kännetecknas vid att 

arbeta utbildande. Eftersom det inte erbjuds någon utbildande verksamhet hos i koppling till 

Borås Miljöhylla kan de inte säga kännetecknas vid att arbete utbildande. 

 

3. Indirekt påverkan  

En indirekt påverkan kan vara att bibliotekets miljöinformation är närvarande i kommunen, 

d.v.s. att denna finns och syns. Alla bibliotek arbetar med indirekt påverkan genom sin gröna 

litteratursamling. Biblioteken tillhandahåller verktygen och sedan får användarna själva 

bestämma vad de gör med dessa. På bibliotekens webbsidor syntes två av tre bibliotek, vilket 

gör att Borås Miljöhylla är en aning mindre synligt än Helsingborgs Miljöbibliotek och 
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Växjös Miljöinfo. Dock tolkas det som att alla biblioteken verkar inspirerande.  

 

7.3 Slutsatser 
 

En sammanställning av informanternas argument till varför biblioteken tillhandahåller en 

miljöinformationshylla visar på att argumenten kretsar kring samma tematik. Svaren som 

gavs, antingen explicit eller implicit genom intervjuerna, pekade mot ett det är en demokratisk 

rättighet samt av bildningsmässiga argument. 

 

Biblioteken uttrycker genom sitt arbete ett starkt miljöengagemang, och kan sägas verka 

genom en kombination av de två rollerna som miljöledare och miljöutbildare. Tydligast 

verkade biblioteken genom rollen som miljöutbildare. Helsingborgs stadsbibliotek präglas 

tillfullo vid att verka som en miljöutbildare då de av de tre begrepp och termer som rollen 

innefattar uppfylls. Både Växjö och Borås bibliotek kan till stor del kännetecknas vid att 

verka som en miljöutbildare gentemot lokalsamhället. Som miljöledare kan Helsingborgs 

bibliotek nästan till fullo kännetecknas vid rollen, Växjö bibliotek kan till en viss del 

kännetecknas vid att arbeta ledande medan Borås bibliotek till en mindre del verkar som en 

miljöledare. 

 

 

8 Diskussion 
 

Nedan kommer svaren på frågeställningarna redovisas för. Omständigheter och faktorer som 

anknyter till dessa svar kommer att diskuteras i förhållande till litteraturen. Bibliotekens gröna 

roller kommer att diskuteras i ett enskilt kapitel även om detta till viss del kan sägas tillhöra 

kapitlet som handlar om bibliotekets likheter och skillnader. Slutligen kommer förslag till 

kommande forskning att ges samt en sammanfattning av uppsatsen.  

 

8.1 Vilka argument ligger till grund för att biblioteken erbjuder 
denna verksamhet? 
 

I uppsatsen fanns det att bibliotekens argument till att de tillhandahåller miljöinformations-

hyllor, grundar sig i demokratiska rättigheter samt medborgarnas rätt att bilda sig. Dessa 

argument var tydligast från informanterna i Borås och Växjö som explicit påtalade dessa 

argument. I Helsingborg kunde argument om medborgarnas demokratiska rättigheter uttolkas. 

Om dessa åsikter kan kopplas till att informant A och C är utbildade bibliotekarier, medan 

informant B inte är det, är oklart.  

Tendenser om att det har betydelse att kommunerna, som biblioteken verkar i, är miljö-

engagerade visade sig genom uppsatsen. Flertalet informanter påtalade att man ville följa 

kommunens linje och sprida miljöinformation. I studieobjektens kommuner fanns det tydligt 

ett starkt engagemang och framåtanda i miljöfrågor. Detta anses vara en faktor till att 

miljöarbetet på biblioteken skapats och finns kvar än idag.  
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Annika Carlsson-Kanyama och Lisa Hörnsten Friberg (2012) fann i sin rapport ett tydligt 

samband mellan kommunpolitiker och chefers övertygelse eller förnekelse och det praktiska 

miljöarbete som utfördes i kommunerna. Om kommunpolitiker och chefer var övertygade om 

att klimatförändringarna existerade hade man även ett mer aktiv arbete för att minska sin 

påverkan på miljön som kommun (s.4). I rapporten fann de också ett något motsättande 

resultat som pekade på att respondenterna tyckte att klimatfrågan var allvarlig för världen, 

men ett mindre hot för Sverige och kommunen man verkade i (s.47). Detta menar Carlsson-

Kanyama och Hörnsten Friberg beror på att klimatanpassningsarbetet i svenska kommuner 

idag endast pågår i begränsad omfattning, och att man därför inte har så stor insikt i 

klimatförändringens effekter på den egna kommunen. Kommunpolitikerna i de undersökta 

kommunerna torde således vara klimatövertygade, då miljöarbetet i kommunen samt på 

biblioteket kännetecknades av en framåtanda? Denna diskussion kommer dock inte att föras i 

denna uppsats. 

 

8.2 Hur ser bibliotekens yttre miljöarbete ut med avseende på form 
och innehåll? 
 

Det är tydligt att ansvaret för miljöutvecklingen har förskjutits, från att tidigare ha legat hos 

politiker och näringsliv till att även ligga i händerna på gemene man, då miljölitteraturen 

funnit sin väg in till bibliotekens hyllor. Trots att det finns olika nivåer av miljöproblem, 

lokala och globala, ser och tror vi, som medborgare, oss direkt kunna påverka dessa med vårt 

handlande. Här menar Sörbom (2004, s.30) att vardagen har förvandlats till en politisk arena 

där alla måste dra sitt strå till stacken för att förhindra framtida miljökatastrofer. Då 

biblioteken erbjuder miljörelaterad litteratur finns en möjlighet för oss medborgare att bilda 

oss, att lära oss mer om vad vi kan göra för att minska människans negativa påverkan på 

miljön och sedan agera utifrån denna information. 

En av slutsatserna som kan dras av uppsatsen är faktiskt att det yttre miljöarbetet inte består 

av en rad bestämda komponenter. Var gränsen går för att vara ett bibliotek med ett aktivt yttre 

miljöarbete är inte klart. I denna uppsats har ett aktivt miljöarbete kännetecknas som ett 

miljöarbete som ”inte bara bestå[r] utav en statisk samling böcker samlade på en hylla” (kap. 

4.4 ’Urval’). Alla bibliotek tillhandahåller miljöinformationshyllor men detta kan inte anses 

vara en nödvändig komponent för att som bibliotek ha ett yttre miljöarbete. Detta kan 

sammanfattningsvis sägas bestå av olika informerande verksamheter som program-

verksamhet, utställningar och föredrag med anknytning till den yttre miljön.  

 

Som uppsatsen tidigare visat låg det lokala Agenda 21-arbetet till grund för att nya 

miljöinformationsverksamheter startades. Det var ett sätt för kommunen att bidra till att 

informera allmänheten men också ett sätt för dem att engagera medborgarna.  Hur själva 

arbetet sedan såg ut beror i sin tur på vilka olika förutsättningar som fanns i kommunen. 

Dessa förutsättningar kunde bero på resurser som t.ex. finansiella, personalmässiga, rumsliga 

samt internt, lokalt och kommunalt engagemang.  

Det interna engagemanget, d.v.s. eldsjälar, fanns hos studieobjekten vara en viktig faktor. 

Även om de undersökta biblioteken inte hade någon miljöprofil var personalen på biblioteken 

en nödvändig ingrediens i miljöarbetet, inte minst för det interna arbetet men det kommer inte 

att diskuteras närmre i den här uppsatsen. Ett exempel på detta var då informant C från Växjö 
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påtalade att det ibland bjöds in föreläsare som talade om miljörelaterade ämnen p.g.a. 

personalens, och låntagares, intresse. Även informant A hade tagit över Miljöhyllan p.g.a. 

eget intresse. Litteraturen stödjer detta påstående då exempel går att finna på flera håll. Al och 

House (2010, s.8) menade att de flesta gröna initiativ på de studerade biblioteken i 

Nordamerika togs av engagerad personal på gräsrotsnivå, men även i Sverige finns exempel 

gjorda av Forsberg (2002, s.250) och Eriksson (2009, s.23f.). 

Vad som även karakteriserade biblioteken med miljöarbete var att de i hög grad samarbetade 

med den egna kommunen men också med olika förvaltningar inom denna. Genom 

miljöhyllorna kommunicerade också kommunerna sina miljövisioner, detta kan ha en 

betydelse för hur man som kommuninvånare uppfattar sin kommun. Att man som kommun är 

synlig med sitt miljöarbete bidrar därför till att kommunen blir grönare och därmed har större 

chans att lyckas med sina visioner.  
 

 

8.3 Finns det några likheter eller skillnader i det yttre miljöarbetet 
mellan de tre biblioteken? 
 

Överlag visade det sig att bibliotekens yttre miljöarbete var mycket lika, se kap.6.4 

’Jämförelse’.  Skillnader kunde bl.a. skönjas i hur biblioteken hade valt att placera hyllorna, 

hur många signum som hade placerats på dessa och i vilken mån biblioteken tillhandahöll 

småtryck som broschyrer. Dessa skillnader kan sägas bero på hur länge miljöinformations-

hyllan hade funnits, hur biblioteken resonerade kring utbrytning av signum d.v.s. på vilka 

hyllor de väljer att placera medierna på och hur viktiga eller överflödiga de ansåg att 

småtrycken var.   

Den största skillnaden mellan bibliotekens yttre miljöarbete fanns vara en bakomliggande 

orsak som låntagare och besökare inte uppfattade: organisationen på verksamheten. Borås och 

Växjös miljöverksamhet skiljde sig inte på något sätt gentemot de andra avdelningarna på 

biblioteket. I Helsingborg var dock organisationen skild från stadsbibliotekets verksamhet, 

åtminstone i fråga om finansiella resurser, programverksamhet och beslutsfattande. Eftersom 

Miljöbibliotekets budget kom från två kommunala förvaltningar, och inte biblioteket, 

medförde detta en ökad budget, både jämfört med de olika verksamheterna på Helsingborgs 

stadsbibliotek men också med miljöhyllorna i Borås och Växjö. Som en följd av att det fanns 

en skild budget medförde detta en ökad frihet över utvecklingen av verksamheten. Detta 

skedde självklart med hänsyn till Miljöbibliotekets styrgrupp och stadsbiblioteket som man 

huserade i och det fanns ett nära samarbete med.  

På grund av denna organisatoriska skillnad, och som följd av detta, en ökad budget hade 

Miljöbiblioteket således anordna en reguljär programverksamhet bestående av föreläsningar. 

Hos de mer traditionella biblioteksverksamheterna i Borås och Växjö fanns ingen eller 

sporadisk programverksamhet. Detta var också den enskilda största skillnaden som gjorde sig 

synlig mellan de tre studieobjekten. Informant A påtalade att programverksamheten var en 

viktig marknadsföringsaktivitet för miljöhyllorna men genom att man inte hade någon 

programverksamhet miste man således denna typ av marknadsföring. Ett annat marknads-

föringsverktyg var bibliotekens hemsidor där två av tre miljöinformationshyllor var synliga. 

På Borås stadsbiblioteks hemsida omnämndes inte Miljöhyllan alls, varför man gick miste om 

ett viktigt marknadsföringstillfälle.  
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Att låna ut andra ting än det traditionella materialet var något som alla tre verksamheter 

gjorde, dock fanns det några skillnader. Vanligast var att erbjuda elmätare men i Växjö 

tillhandahölls även radonmätare. På ett stadsdelsbibliotek i Helsingborg hade man även köpt 

in cyklar för utlåning. Denna tanke om att dela resurser för en hållbar utveckling är något som 

man i USA sett flera exempel på. Ett av dessa är Berkley Public Library som sedan 1979 lånar 

ut verktyg i sitt Tool Lending Library. År 2008 fanns det 22 verktygsbibliotek i USA. Ett 

annat exempel är Richmond Main Library i Kalifornien som 2008 skapade en s.k. community 

garden, koloniträdgård, för att undervisa intresserade låntagare i hur man kan odla sin egen 

mat och växter, men även för att ”odla” det lokala samhällsengagemanget. En likande 

programverksamhet hölls av Wayne County Public Library i Goldsboro i North Carolina, där 

syftet var just att skapa gemenskap i lokalsamhället (Antonelli, 2008, s.7f.). Detta aktiva 

ställningstagande syns inte än så länge i Bibliotekssverige, men det är intressant att tänka 

tanken på en biblioteksägd koloniträdgård med plantutbildning. Även informant B hoppades 

på att se ett större engagemang från bibliotekens sida och leker med tanken att man skulle 

kunna låna ut mer än cyklar i framtiden. Informant B menade vidare att "… hela biblioteket är 

ju egentligen en miljöhandling, att man äger saker tillsammans.”.  

Samarbete med andra organisationer och föreningar var hos vissa miljöverksamheter mer 

utvecklade än hos andra. Detta breddar dock bibliotekets miljöverksamhet och engagerar fler 

aktörer som på olika samhällsnivåer arbetar inom samma område. Samarbetet mellan 

bibliotekens miljöverksamhet och organisationer kunde därför vara närmre.  Kommunerna 

skulle även kunna engagera, erkänna och nyttja miljöverksamheterna ytterligare.   

 

8.4 Bibliotekens gröna roller 
 

Att folkbiblioteket är en institution med nedärvda miljövänliga kvaliteter var en tanke som 

tydligt slagit rot hos de undersökta biblioteken. Även om det här påståendet är en sanning kan 

det kan också vara en bekvämlighetsfälla, då biblioteken kan ses sig som tillräckligt 

miljövänliga och därför inte implementerar något yttre miljöarbete. Alla studiebiblioteken 

hade tagit till sig miljövänliga praktiker och implementerat dessa i sin verksamhet, dock utan 

någon förankring i några styrdokument. Med nedskrivna miljömål eller en miljöpolicy skulle 

verksamheterna kunna styrka sitt engagemang och effektivisera sitt miljöarbete. Genom 

dokumentation skulle således miljöarbetet förankras hos både ledning och personal, vilket 

skulle underlätta styrning mot att uppfylla de mål man åtagit. Flygh och Ljungklint (1999) 

fann i sin magisteruppsats liknande resultat hos Stockholms miljöbibliotek och 

Miljöbiblioteket i Lund, där ingen av verksamheterna hade antagit någon miljöpolicy. De 

menade att de båda verksamheterna skulle ”få en effektivare och slagkraftig plattform om de 

upprättade en miljöpolicy.” (s.61f.). Även Al och House lade märke till samma fenomen i sitt 

bidrag till IFLA-konferensen 2010, d.v.s. att väldigt få av de undersökta Nordamerikanska 

biblioteken hade skapat någon miljöpolicy. Dock hade kanadensiska biblioteken, i större 

utsträckning än de amerikanska, arbetat fram en miljöpolicy (s.4ff.). Att det var så få av 

biblioteken som hade skapat styrdokument ansågs bero på att biblioteken själva tyckte att det 

inte behövdes då biblioteket i sig hade en miljöetisk grund (s.8). 

 

Då de undersökta biblioteken inte antagit några styrdokument, hade man heller inte bestämt 

hur man ville att lokalsamhället skulle uppfatta miljöverksamheten. Utifrån analysen i kap. 

7.2 ’Bibliotekets roll’ kan det konstateras att det inte finns några större skillnader mellan 



 

32 

 

bibliotekens miljöarbete, då de alla i hög grad kännetecknas av de termer och begrepp som 

beskriver respektive roll. Dock kännetecknades Helsingborg till fullo vid att verka som en 

miljöutbildare. Även Borås och Växjö bibliotek kännetecknades till stor del vid att vara 

miljöutbildare. Rollen som miljöledare kunde Helsingborgs stadsbibliotek tillskrivas i stora 

drag, Växjö kunde till viss del tillskrivas rollen medan Borås i mycket liten utsträckning 

kunde sägas kännetecknas vid rollen. En tydlig gruppering syntes mellan Borås och Växjö 

bibliotek, orsakerna till detta kan tillskrivas det liknande organisatoriska arbete som sker hos 

båda biblioteken. Därför är det inte förvånande att organisationen ser helt annorlunda ut hos 

Helsingborgs stadsbibliotek och Miljöbiblioteket.  

Vad som dock hindrar Miljöbiblioteket från att helt identifieras med rollen som miljöledare är 

att det inte har upprättats några styrdokument för verksamheten, samt att de inte 

kommunicerat detta ledarskap till lokalsamhället. Miller påtalar vikten av att skapa en 

handlingsplan efter att man bestämt hur man som bibliotek vill anta, likaså bör biblioteket 

kommunicera sitt beslut till lokalsamhället (s.4ff.). I fallet Växjö och Borås finns det en rad 

orsaker till att de inte till fullo kunde kännetecknas vid någon av de båda rollerna. 

Miljöverksamheterna saknar möjligheterna till reguljär programverksamhet och därmed 

samspel med lokalbefolkningen, till stor del saknas även möjligheten att fatta större 

verksamhetsövergripande beslut vilket i sin tur beror på bibliotekens organisatoriska 

tillhörighet samt finansiella läge. 

 

Informanterna från Växjö och Borås motsatte sig både begreppet miljöledare och 

miljöutbildare. De menade att de snarare såg sig själva som informatörer än utbildare, och de 

identifierade sig heller inte med ledarrollen. Trots detta går det att finna drag i bibliotekens 

yttre miljöverksamheter som kännetecknar de båda rollerna rollen, i större eller mindre skala. 

Detta tyder på att biblioteken med dess miljöverksamhet innehar kvaliteter som de inte visste 

att de hade. En annan orsak till oenighet om terminologin kring utbildare eller informatör kan 

bero på att det amerikanska ’environmental educator’ inte passar så väl in i den svenska folk-

bibliotekskontexten. Det skulle kunna vara möjligt att ett annat svar hade genererats från 

informanterna om detta begrepp hade valts istället för utbildare. Dock utgick analysen ifrån 

tolkning, vilket medför att analysen till stor del förmodligen hade pekat på samma svar trots 

att ett begrepp bytts ut mot ett annat. Terminologin kan även sägas gett upphov till en mindre 

kulturkrock. På lokalnivå i Sverige är det kommunerna som verkar ledande och förbund och 

organisationer som verkar bildande, som medborgare förväntar man sig således inte att 

biblioteken skall agera utifrån dessa roller. 

 

8.5 Förslag till kommande forskning 
 

En grundläggande fråga som inte har kunnat besvaras i uppsatsen är hur många folkbibliotek 

som erbjuder miljöinformation det finns i Sverige. Därför hade det varit mycket intressant 

med en nationell teckning av dessa och det arbete de bedriver.  

Inte minst hade det varit intressant att titta närmre på förhållandet till den egna kommunen 

men även på andra samarbetspartners som organisationer och föreningar i närområdet. I 

samband med detta hade även varit mycket intressant att göra en undersökning ur ett 

användarperspektiv om hur lokalsamhället ser på och vad de önskar utav dessa 

miljöverksamheter.  
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9 Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur tre fristående folkbiblioteks yttre miljöverksamhet såg 

ut och fungerade. Syftet var även att undersöka varför dessa bibliotek erbjöd denna 

verksamhet till låntagarna och att se vilken roll biblioteket spelade mot lokalsamhället.  

För att få svar på dessa frågor ställdes följande frågeställningar: 

 

1. Vilka argument ligger till grund för att biblioteken erbjuder denna verksamhet? 

 

2. Hur ser bibliotekens yttre miljöarbete ut med avseende på form och innehåll? 

 

3. Finns det några likheter eller skillnader i det yttre miljöarbetet mellan de tre 

biblioteken? 

 

De politiska beslut som resulterat i framväxten av svenska kommuners miljöarbete 

presenterades för att ge en bakgrund till uppsatsens syfte. Även tidigare forskning och 

litteratur med anknytning till ämnet presenterades. Som teori användes en teori skapad av 

Kathryn Miller (2010), där hon menar att biblioteket kan verka som en miljöledare eller 

miljöutbildare gentemot lokalsamhället. Ett antal termer som kännetecknade de två rollerna 

identifierades och utifrån dessa utfördes en tematisk analys.  

 

Uppsatsen visade att det inte fanns någon markant skillnad mellan det yttre miljöarbetet på de 

tre biblioteken. Det som tydligast skilde arbetet åt var att ett av biblioteken erbjöd 

kontinuerlig programverksamhet kopplad till det yttre miljöarbetet. Argumenten som låg till 

grund för verksamhetens förekomst fanns vara demokratiska rättigheter samt bildning. Alla 

bibliotek kännetecknades i hög grad av att verka som miljöutbildare, även om informanterna i 

viss mån motsatte sig begreppet. Bibliotekens samhörighet med rollen som miljöledare skilde 

sig åt. Ett av biblioteken kännetecknades till stor del vid rollen, ett annat kunde till viss del 

kännetecknas vid rollen medan det tredje biblioteket i liten mån kunde kännetecknas vid 

rollen. Endast ett av biblioteken kunde tillfullo kännetecknas som en miljöutbildare medan 

inget av biblioteken tillfullo kunde kännetecknas som miljöledare. Vad som hindrade 

biblioteken att i högre grad karakteriseras som de båda rollerna var främst bristen på aktiv 

programverksamhet och samspelet med lokalbefolkningen. Detta bottnade i bibliotekens 

organisatoriska tillhörighet samt finansiella läge. 
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Stadsbiblioteket i Borås 2012-04-20  
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Stadsbiblioteket i Helsingborg 2012-04-25 
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besluten vid FN:s konferens om miljö och hållbar utveckling – UNCED. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

1. Presentation: låt personen presentera sig själv 

- Namn 

- Studier 

- Yrkesmässig bakgrund  

- Nuvarande ansvarsområden och uppgifter 

 

2. Berätta om bakgrunden till miljöverksamheten på biblioteket 

- Varför uppstod denna verksamhet? 

- Under vilka omständigheter? 

- Fanns det ett behov eller efterfrågan på en sådan verksamhet? 

- Skapades någon policy eller andra styrdokument som är knutna till verksamheten? 

- Har sådana dokument skapats i efterhand? 

 

3. Berätta om hur er verksamhet ser ut idag 

- Vilka mål har verksamheten? 

- Har det sett annorlunda ut?  

 

4. Tjänster riktade mot låntagarna 

- Varför erbjuder ni denna verksamhet? 

 

5. Utlåning och användning 

- Hur ser utlåningsstatistiken ut? 

- Jämfört med andra aktiviteter kopplad till verksamheten? 

- Speciell målgrupp som använder dessa tjänster? 
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6. Om organisationen 

- Förhållande till stadsbiblioteket? 

- Hur hanteras resurser så som ekonomi och personal? 

 

7. Den egna synen på verksamheten 

- I förhållande till övriga biblioteket? 

- I förhållande till lokalsamhället: Som Miljöledare eller som Miljöutbildare, d.v.s. 

initiativtagare/agitator i kontakt med lokalsamhället eller informatör?  

- I förhållande till biblioteks-Sverige: Finns det någon diskussion ang. det yttre 

miljöarbetets existens på biblioteket? 

- Hur ser ni på er framtida verksamhet?  

- Utvecklingsmöjligheter? 

 

 

Att fundera över som informant: 

Är det ok med inspelning av intervjun? 

Kan intervjun användas i sitt fullständiga material efter inspelning/transkribering, eller vill du 

läsa igenom och godkänna detta först? 

I den slutliga uppsatsen kommer biblioteken att nämnas vid sina rätta namn, är det ok om jag 

använder ditt namn eller vill du ha ett fiktivt namn? 

Är det ok att jag hör av mig vid följdfrågor eller förtydligande av någon fråga? 

 

Vid ytterligare frågor, tveka inte att kontakta mig. 

 

Vi ses! 

 Anna Hagelin 

xxxxxxxxxxxx@gmail.com 

Tel: xxxx-xxxxxx 
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Bilaga 2: Observationskriterier 
 

Vad finns i hyllan? 

- Litteratur 

- Information 

- Film 

 

Vilka SAB signaturer finns samlade på hyllan? 

 

Hur är miljöhyllan placerad i rummet? 

- Kan detta ha någon betydelse för låntagarna?  

- Utlåningen? 

 

 

 

 

 

 

 


