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Sammanfattning 1 Abstract 

This evaluational study has been initiated by the County Council of Gavleborg (Lands- 
tinget Gavleborg), politically responsible (and the main economical) authority of Biblio- 
tek Gavleborg, the regional library institution in the county of Gavleborg, Sweden. 

The aim of the study is threefolded: 

1. to evaluate the organization of Bibliotek Gavleborg during the 1990's as we11 as the 
effects of a reorganization carried out in 1990, and, through the use of interviews and a 
questionnaire, to ascertain the attitudes of Bibliotek Gavleborg's branclh users (mainly 
the municipal libraries in the county) towards the organizational development. 

2. to evaluate and compare regional library activities in Gavleborg prior to and during 
the 1990's, and to investigate the attitudes of the afore-mentioned branch users towards 
Bibliotek Gavleborg's activities. 

3. to investigate and discuss possible future directions of regional library development in 
Sweden in general, and in Gavleborg in particular. 

The closing, debating chapter in the study also'contains a few suggestions of measures to 
enhance regional library activity in Gavleborg. 
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Jag minns första gången jag läste Vergilii död av Hermann Broch. Det var likt ingenting 

annat jag läst. Det kändes som att bli översköljd inifran av ett svalt och mörkt regn. Det 

blev en ingång till ny och stor litteratur, och den ciceron, som hade lagt Brochs bok i 

händerna på mig, var en bibliotekarie. Naturligtvis. Har inte de flesta av oss tidiga 

mimen av bibliotekarier, som givit oss kartor in i okända världar? Bibliotekarier har 

egentligen en utomordentligt väsentlig uppgift och ett fantastiskt yrke. Biblioteken gav 

mig verktygen att börja tänka själv, de hjälpte mig. Vem hjälper biblioteken? Jag skulle 

vilja se det arbete du nu håller i händerna som mitt sätt att återgälda en del av den hjälp 

jag själv Ett. 

Som jag själv har rötter i den hälsingska myllan, har det varit extra roligt att granska och 

utvärdera just Gävleborgs läns biblioteksverksamhet, och därmed också åka runt och 

besöka samtliga kommuners bibliotek. Jag har ocksa upplevt det som en förmån att få 

arbeta med och komma i kontakt med hängivna och "brinnande" människor på Bibliotek 

Gavleborg, komunbibliotek och andra besökta institutioner. 

Jag vill passa på att, förutom min handledare, också tacka samtliga övriga berörda 

aktörer, som i största möjliga utsträckning ställt upp med den tid och det material jag 

behövt. Jag har genomgående stött på ett mycket trevligt och konstruktivt bemötande. 



INLEDNING 

I detta inledande kapitel redogörs för utvärderingsuppdraget, dess bakgrund, syfte, 

villkor och begränsningar. Något berörs också metod och uppläggning av såväl arbete 

som den skrivna utvärderingen. I ett särskilt avsnitt bekantar vi oss med vilka fragestäil- 

ningar som ansetts relevanta för utvärderingen. Kapitlet avslutas med en hastig blick på 

litteratur- och kallsituationen. 

1.1 Introduktion 

Bibliotek Gavleborg svarar för de regionala biblioteksuppgiftema i och kan på ett satt 

sägas vara länsbiblioteksenhet for Gävleborgs län. Tidigare bedrevs den regionala 

biblioteksverksamheten av en särskild sektion, den s.k. Iänsavdelningen, inom Gävle 

stads- och länsbibliotek. Gävle kommun och landstinget delade då på huvudmanna- 

skapet för länsverksamheten. Av olika skal togs under slutet av 1980-talet ett beslut att 

överge den konstruktionen. Den regionala verksamheten bröts 1990 loss från Gävle 

kommun och stadsbibliotek. Den nya sektionen, under landstingets renodlade huvud- 

mannaskap, fick namnet Bibliotek Gavleborg. Under 1990-talet har också en fysisk 

separation ägt rum då Bibliotek Gavleborg flyttade sin verksamhet till Slottet i Gävle. 

Tillsammans med övriga regionala och landstingsfinansierade kulturinstitutioner går 

Bibliotek Gävleborg under paraplybeteckningen Kultur Gävleborg. Politiskt ansvarig är 

landstingets kulturnämnd. 

Varför företogs en sådan omorganisation? Vad resulterade denna omorganisation i? Hur 

ställer sig komrnunbiblioteken till omorganisationen och till Bibliotek Gävleborgs nu- 

varande verksamhet? Har det blivit bättre eller sämre ur deras synvinkel? Hur kan den 

regionala verksamheten firbattras? Hur kan den organiseras i framtiden? Hur skall ett 

länsbibliotek agera gentemot kommunbiblioteken? Efterfragestyrt eller initierande? 

Skall det skapa eller möta efterflgan? 

Den har utvärderingen, en attitydutvärdering, sker på uppdrag av Landstinget Gavle- 

borg och skall diskutera och om möjligt söka lämna svar på sådana frågor. 
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Bibliotek Gävleborgs verksamhet riktar sig främst till länets kommuner. De tio kom- 

munerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal, 

Hudiksvall och Nordanstig, fördelas på de två landskapen Gästrikland och Hälsingland. 

Gävleborg är ett stort län, och det finns rejält med glesbygd. Kommunerna (och 

landskapen) är sinsemellan mycket olikartade när det gäller t.ex. infrastruktur, befolk- 

ning, näringar, invandring, utbildning och ekonomi. Någon jag pratade med sade att 

"alla pengar och människor har liksom ramlat ner i sydöstra fickan av länet, till Gävle 

med omnejd". Utvärderingen skall ändå söka ta fasta på gemensamma idelinjer och 

utvecklingstendenser i länet. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera Bibliotek Gävleborgs organisation och verk- 

samhet, företrädesvis utifran attityder hos kommunbiblioteken i Gävleborgs län. Upp- 

satsens syfte vilar på ett uppdrag som formulerats av Landstinget Gävleborg. Uppdraget 

redovisas mer i detalj nedan. 

1.3 Uppdraget 

Landstinget övertog ensamt huvudmannaskap för den regionala biblioteksverksamheten 

fi.0.m. l januari 1990. I samband med omorganisationen beslöt landstinget, att 

verksamheten skulle utvärderas efter tre år (Landstinget Gavleborg, 1989). I maj 1994 

(med någon försening, således) tog därför landstingets i Gävleborgs län kulturchef 

kontakt med Bibliotekshögskolan i Borås (BHS) för ett utvarderingsuppdrag. BHS tog 

på sig uppdraget, som gick till undertecknad. I samband härmed beslöts, att 

utvärderingen också skulle fungera som magisteruppsatsämne inom ramen för 

magisterutbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap. Föreliggande utvadering 

är att betrakta både som magisteruppsats (20 p.) och utvärderingsrapport inför 

Landstinget Gavlieborg. Arbetet kommer firndeles att benämnas ömsom uppsats, 

ömsom utvardering(srapport). En referensgrupp knöts till utvärderingsarbetet. 

Gruppen möttes i Stockholm i juni samma år och drog upp riktlinjerna för arbetet. 

Utvärderingen beslöts omfatta tre områden (Wiren, 1994): 
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- en granskning av insatserna och uhecklingen under Chsperioden 

- intressenternas * uppfattning om saval verksamheten som dess organisation 

- en diskussion om tänkbara utvecklingsvtigar för den regionala biblioteksverksamheten - 
utifran utredningsresultaten, statens, landstingsförbundets och kommunförbundets intenti- 
oner samt biblioteksutvecklingen i allmänhet 

(* med 'intressenter' avses h& de kommunala folkbiblioteken [för-:s anm.]) 

Under utvärderingsarbetet har det visat sig vara lämpligt att dela upp redovisning, 

analys och diskussion i två områden: organisation och verksamhet med respektive 

framtidsfrågor (se vidare under 1.5). I samråd med uppdragsgivare, utgår därför 

utvärderingen framför allt ifrån följande tre huvuduppgifler: 

1. att granska lansbiblioteksinstitutionens organisation före, under respektive efter 

1990 samt kommunbibliotekens attityder till organisationsformen 

2. att granska den regionala biblioteksverksamhet som Bibliotek Gavleborg 

bedrivit, i viss mån jämföra insatserna med lansavdelningens, samt redogöra för 

kommunbibliotekens attityder tili verksamheten 

3. att utifrån kommunbibliotekens och andra intervjuade aktörers attityder och 

idéer diskutera hur den regionala verksamheten och organisationen, företrädesvis 

i Gävleborgs Ian, kan tankas förändras de närmaste åren samt lagga fram några 

åtgärdsförslag för den regionala biblioteksverksamheten 

Ett mal för utvärderingen är också att genom den ovan nämnda sammanställningen 

skapa ett underlag for beslut och intentioner samt för fortsatt framtida diskussion och 

utvecklingsverksamhet inom länets biblioteksverksamhet. Härmed ses utvärderingen i 

mångt och mycket som ett av flera dialoginstrument fiamst mellan kommunal och 

regional nivå. 

Ett parallellt mål för utvärderingsarbetet kan också sägas vara ett informations- och 

upplysningsarbete som ett led i den regionala biblioteksverksamhetens informations- 

och utvecklingsverksamhet. De som deltagit i utvärderingen & tillfalle att ta stallning 

till och fundera över frågor som: Skall vi ha en regional biblioteksverksamhet över 

huvud taget? Hur skall den utformas? På vems villkor? För vems pengar? I vilket syfte? 

Vem är bäst lämpad att svara för den regionala verksamheten? Hur sköter landstinget 

sitt huvudmannaskap? Hur sköter Bibliotek Gavleborg sina uppgifter? S kall Bibliotek 

Gävleborg förändra sina uppgifter och sin verksamhet? I riktning mot vad? 
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1.4 Närmare frågeställningar 

De tre huvuduppgifter som nämnts ovan skisserar vad utvärderingen har att granska. 

Låt oss i punktform se lite närmare på de följdfragor uppgifterna har givit upphov till 

och som utvärderingen hafi att ta ställning till. Dessa närmare frågeställningar åter- 

kommer också i inledningen till de kapitel, där de behandlas. 

1.4.1 Om organisation och omorganisation 

Allmänt 

* Vad ar ett länsbibliotek? 

* Hur blev länsbiblioteken länsbibliotek? 

* Hur organiseras den regionala biblioteksverksamheten i Sverige, var ligger ansvaret? 

* Vilka alternativa organisations- och huvudmannaskapsformerJinns? 

* Hur och av vem finansieras den regionala biblioteksverksamheten? 

* Kan en annorlunda regional indelning och/eller ansvarsfördelning påverka den 

regionala bibliotebverksamhetens organisation? 

Gavleborg 

* Hur organiserades verhamheten i Gävleborg före 1990? 

* Hur organiseras den idag? 

* Varför företogs omorganisationen 1990? Vad innebar den mer konkret? Vilka 

förändringar genomfördes när det galler ansvarsfördelning, lokalisering, personal samt 

ekonomi och styrmedel? 

* Vilka skillnader och likheter Jinns i den regionala bibliotebverksamhetens organi- 

sation före respektive efter 1990? 

* Föreligger ett behov av en lansbibliotekarietjanst i Gavleborg? 

* Vilka erfarenheter Jinns fiån annat håll i landet vad galler den nya typen av 

organisation? Kan någon av dessa erfarenheter och idder tillämpas på situationen i 

Gävle borg? 



Kommunbibliotekens attityder 

* Vad anser kommunbiblioteken om dagens organisationsform? Om ansvars- 

fördelningen? 
* Vem anser kommunbiblioteken bast kunna sörja för den regionala biblioteks- 

verksamheten i Gävleborgs lan? 

* Vad anser kommunbiblioteken om Bibliotek Gävleborgs personal, nar det galler t.ex. 

kompetens och personligt bemötande? Behövs fasta konsulenttjänster? Behövs en lans- 

bibliotekarie? 

* Anser sig kommunbiblioteken ha något inflytande över den regionala biblioteks- 

verksamheten? 

* Är nuvarande organisationsform ändamålsenlig? Behövs över huvud taget Bibliotek 

Gävle borg? 

* Uppfattar de intervjuade att tendensen inom bibliotekssystemet är centraliserande 

eller decentraliseriande? 

1.4.2 Om verksamheten 

Allmänt 

* Vad gör ett länsbibliotek? Vilka ar de regionala uppgifterna? Vad ar regional biblio- 

tehverksamhet? 

* Vad innebar den regionala rollen? 

* Vilka nyttjar den regionala biblioteksverksamheten? Vilka är dess aktörer? 

* Bör en lansbiblioteksinstitution agera e$erJi.ageslyrt eller initierande? 

Gavleborg 

* Vilken verksamhet bedrev lansavdelningen före 1990)? 

* Vilka inriktningar har Bibliotek Gävleborgs verksamhet hafr sedan dess tillkomst 

1990? Vilka verksamhetsgrenar har prioriterats? 

* Utnyttjas någon av Bibliotek Gävleborgs verksamhetsgrenar mer eller mindre dn de 

andra? 

* Har separationen Ji.an Gävle stadsbibliotek inneburit någonting för Bibliotek 

Gävle borgs verksamhet? 

* I vilken grad nyttjar kommunbiblioteken Bibliotek Gävleborgs tjanster? 
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Kommunbibliotekens attityder 

* Uppfattar kommunbiblioteken, att Bibliotek Gävleborgs verksamhet ser annorlunda 

ut, än den som före I990 bedrevs av lansavdelningen vid Gävle stads- och Iäns- 

bibliotek? I så fall, hur? Har verksamheten blivit bättre eller sämre efter omorgani- 

sationen enligt kommunbiblioteken? 

* Hur svarar den nuvarande verksamheten (kompletterande medieförsörjning, ut- och 

fortbildning samt konsultativ verksamher) mot kommunbibliotekens behov och 

förväntningar? 

* Hur fingerar kommunikationen mellan kommunbiblioteken och Bibliotek Gävleborg? 

* Vilka åtgärder och insatser *ån Bibliotek Gävleborgs sida tror kommunbiblioteken 

bäst skulle gynna biblioteksverkxamheten i länet, dels betrafande enskilda projekt- 

insatser, dels betrafande eventuella ~ngdpunktsförs&utningar mellan de olika 

verksamhetsgrenarna? Bör Bibliotek Gävleborg avhända sig någon eller Jera av de 

nuvarande uppgijrterna till en annan instans, t.ex. ett kommunbibliotek? 

* Hur tror de intervjuade att datoriseringen och informationsfekniken kan påverka 

biblioteksverksanzheten nar det galler regionala uppgifter? 

1.5 Begrepp 

1.5.1 Region 

Vad menas med en region? Begreppet kan ha många olika innebörder beroende på 

sammanhanget. En region kan vara t.ex. geografisk, kulturell, ekologisk eller politisk- 

administrativ. I Sverige finns sedan gammalt flera alternativa indelningar av den sist- 

nämnda typen 3. 

I föreliggande utvärderingsrapport används ordet region i den politisk-administrativa 

bemärkelsen, och är för det mesta liktydigt med begreppet län. 

Av och till blir den regionala indelningen i Sverige firemål för debatt, och alternativ 

till nuvarande läns- och landstingskonstruktion presenteras. Vi går närmare in på region- 

diskussionen i kapitel 5. 
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1.5.2 Aktörer 

Den regionala biblioteksverksamheten har flera och olikartade aktörer. Som Göran 

Widebäck skriver (1995, s. 169): 

Folkbiblioteket är en 'flervärldsorganisation', och har att agera p& flera arenor vilka 
karakteriseras av olika spelregler och andra typer av förutsättningar. P& flera av dessa 
arenor ar folkbiblioteket p& en gång en sjalvstandig enhet och en del av ett niitverk. 

Ett länsbibliotek (eller motsvarande) arbetar vanligtvis gentemot: 

Nationell nivi: Statens kulturråd och i viss mån länsstyrelsen 

k l o n a l  nivi: Landstinget(s kulturnämnd), landstingsförbundet, sjukhusbibliotek och 

andra länsbibliotek 

Kommunal nivå: De kommunala folkbiblioteken - både huvud-, filial- och skolbibliotek 

samt kommunförbundet och i viss mån kommunala politiker 
. . Individuell niv& Kulturarbetare av olika slag (t.ex. författare) och i viss mån den 

enskilde medborgaren 

När det gäller den statliga nivån, kan dels nämnas, att Statens kulturråd i utvärderingen 

omväxlande betecknas Kulturrådet, Statens kulturrad och KUR, dels att länsstyrelsen 

också kan ses som ett instrument for statliga intentioner på en regional nivå. 

Nar det galler den sistnämnda nivån, så är ju allmänheten inte alls direkta "användare" 

och målgrupp for länsbiblioteken (möjligen med undantag for delar av den kom- 

pletterande medieforsörjningen), den enskilde medborgaren är bara en indirekt nyttjare 

av Bibliotek Gävleborgs tjänster, och detta via kornmunbiblioteken. Allmänhetens syn- 

punkter på eventuella förändringar inom länsbiblioteksorganisationen studeras lämp- 

ligast via undersökningar av de olika kommunbiblioteken. För föreliggande under- 

sökning blir det av utrymmesskäl fullt tillräckligt att studera de viktigaste och mest 

omedelbara aktörerna och samarbetspartners for Bibliotek Gavleborg: de kommunala 

folkbiblioteken, andra länsorganisationer, staten etc. Tonvikten har i denna utvärdering 

lagts på att undersöka relationerna mellan Bibliotek Gavleborg och de kommunala 

huvudbiblioteken i Gävleborgs Ian. Somliga andra aktörer har emellertid också haft 

möjlighet att yttra sig i form av enkät ochleller intervju samt, i enstaka fall, besök. 

Sjukhus- och skolbiblioteken representeras i utvärderingen bara i så måtto, att de blivit 

tillskickade enkäten och därigenom haft möjlighet att yttra sig över Bibliotek Gävleborg 
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och dess verksamhet. Verksamhet och projekt, där Bibliotek Gävleborg och sjukhus- 

och skolbiblioteken samarbetat, har fått mycket litet utrymme i utvärderingen. 

För en närmare redogörelse for den regionala biblioteksverksamhetens aktörer hänvisas 

till avsnitt 2.2. 

1.5.3 Länsbibliotek - regional biblioteksverksamhet 

I rapporten blandas oundvikligen uttrycken länsbibliotek och regional biblioteksverk- 

samhet. Med några undantag refereras till Bibliotek Gavleborg som regional biblioteks- 

verksamhet, medan regionala biblioteksenheter i Sverige generellt sett refereras till som 

länsbibliotek. För vidare genomgång av begreppen hänvisas till stycke 2.1. 

1.6 Metod 

I utvärderingsarbetet har huvudsakligen tre metoder för informationssamling begagnats: 

dokumentanalys, intervju och enkät. Till Övervägande del har metoderna varit kvali- 

tativa (för en redogörelse for kvalitativa kontra kvantitativa metoder, se Holme / 

Solvang, 1991). Beträffande arbetsmetod, utarbetande av frageställningar och intervju- 

schema samt attityd- och faktainsamling har arbetet framskridit efter den metodmodell 

som forskarna Glaser och Strauss kallar Grounded Theory, en fenomenografisk metod. 

Med denna modell, ofta föreslagen i attitydundersökningssammanhang (ib., s. 56 f), 

kommer teoribildning och problemformulering sakta framkrypande, allteftersom un- 

dersökningen och informationsinsamlingen växer. Efter hand kristalliseras frage- 

ställningar och hypoteser 5. 

1-6.1 Dokumentanalys 

Utvärderingsarbetet har en stor del av den utmatta tiden agnats åt dokumentanalys. 
Eftersom en viktig del av utvärderingsresultatet har ansetts vara en diskussion om 

tänkbara utvecklingsvägar för den regionala biblioteksverksamheten, utifrån bland annat 

erfarenheter som gjorts i dessa Fragor p5 andra hall i landet och dessutom utifiån 

biblioteksutvecklingen i allmänhet, har det konstaterats vara nödvändigt med en grund- 

8 



- 1 INLEDNING- 

lig genomgång av befintlig litteratur på området, för att så vederhäftigt som möjligt 

kunna placera in (den framtida) utvecklingen i Gävleborg i ett nationellt och kanske 

aven europeiskt perspektiv. 

Dokumentanalysen har i första hand ägnats statliga, landstingspublicerade, Bibliotek 

Gävleborgs egna samt kommunala dokument. Analys har aven ägnats skrifter fiån andra 

aktörer, såsom biblioteksfackliga tidskrifter, skrifter från DIK-förbundet och andra läns- 

bibliotek. 

Under utvärderingsarbetet har en av Pa kallor till uppgifter om den bedrivna verk- 

samheten under 1990-talet varit intervjuer av intressenter, varvid dessas egna uppfatt- 

ningar givetvis har fargat fiarnstallningen och urvalet. Kallbristen beror främst på att 

Bibliotek Gavleborg @.a. under åren 1990- 1991) relativt sparsamt har dokumenterat sin 

verksamhet i skriftlig form eller, i de fall man ända gjort detta, undvikit att spara denna 

dokumentation i nämnvärd omfattning. Exempelvis bortgallrade Bibliotek Gävleborg 

1992, i samband med flyttningen från stadsbiblioteket i Gävle till Slottet, en hel del 

material de då inte upplevde som väsentligt att spara. 

Den andra punkten i uppdraget, att granska och utvärdera den verksamhet som har 

bedrivits, har också försvårats av det faktum, att Bibliotek Gävleborgs malbeskrivningar 

for verksamheten inte har varit konkret operationella i någon större utsträckning. Det 

har därför visat sig omöjligt att direkt jamföra bedriven verksamhet och utförda insatser 

med ett antal valdefinierade mål. 

Att jämföra den verksamhet som Bibliotek Gavleborg bedriver och har bedrivit sedan 

1990 med den verksamhet som före 1990 bedrevs av länsavdelningen vid Gävle stads- 

och länsbibliotek, har försvårats av att inte heller länsavdelningen i nämnvärd omfatt- 

ning dokumenterade sin verksamhet. Också här har jag till största delen tvingats förlita 

mig på olika intressenters mer eller mindre f&gade framställningar i intervjuerna. Sär- 

skilt saknas en hel del dokumentation för åren innan omorganisationen trädde i kraft 

1.6.2 Intervju 

Den kvalitativa djupintervjumetoden har genomgående valts p.g.a. utvärderingens 

karaktär av attitydundersökning och inventering av idéer om framtida utveckling. Redan 
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inledningsvis togs ett principbeslut om anonymitet åt samtliga intervjuade. Intervjuernas 
längd har varierat alltifrån en halvtimma till dryga två timmar. 

Intervjuerna på nationell och regional nivå har 6 spelats in på kassettband och därefter 

skrivits ut, vissa ord för ord. Dessa intervjuer har haft dubbla syften: förutom att ge en 

bild av attityder och idéer har de också syftat till att ge den regionala 

biblioteksverksamheten en bakgrundsbild och ett nationellt sammanhang. Intervjuses- 

sionema inleddes på nationell / regional nivå, b1.a. for att dessa (i enlighet med 

Grounded Theory-modellen) skulle kunna bidraga med information till och hjälpa till 

med utmejslandet och utformningen av intervjuerna på kommunal nivå. 

Till intervjuerna med kornmunbibliotek inom Gävleborgs län fördes anteckningar. 

Dessa intervjuer syftade för det mesta till att utröna idéer och attityder hos kommun- 

bibliotekens personal. Såväl kassettband som utskrifter samt, i förekommande fall, inter- 

vjuanteckningar och -stolpar, finns arkiverade på Bibliotekshögskolan. 

Elva intervjuer har genomförts med personer på nationell / regional nivå (förutom 

Bibliotek Gävleborgs personal) som i sitt yrke kommer i kontakt med regional biblio- 

teksverksamhet. Vilka skulle intervjuas? Här visade sig såväl uppdragsgivare (i skepnad 

av Landstinget Gävleborgs kulturchef), referensgruppen som handledare kunna komma 

med förslag. En snabb blick på det som under senare år skrivits i fackpress om regional 

biblioteksverksamhet verkade också i viss mån vägledande for valet av intervjupersoner. 

Viktiga aspekter vid valet var b1.a. att söka hålla antalet intervjuade inom rimlighetens 

gräns, samtidigt som det kändes angeläget att täcka in de mest relevanta aktörerna inom 

regional biblioteksverksamhet. De institutioner, från vilka representanter valdes, var: 

Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statens kulturråd, tre länsbibliotek 

(andra än Bibliotek Gavleborg) och DIK-förbundet. Dessutom intervjuades en tidigare 

kulturchef för Landstinget Gävleborg samt en person som tidigare tjbstgjort som 

länsbibliotekarie i Gävleborg. En forteckning over de intervjuade representanterna bifo- 

gas utvärderingsrapporten som bilaga nr 2. 

Totalt fem intervjuer har utförts med Bibliotek Gävleborgs konsulenter (tre stycken) och 

med landstingets kulturchef (två intervjutillfallen). 

På kommunal nivå har samtliga kommunala huvudbibliotek och somliga filialbibliotek 

besökts, varvid ifrågavarande bibliotekschef / kulturchef 1 kultur- och fritidschef samt 

den vad galler regionala biblioteksfragor berörda personalen intervjuats. 
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Intervjuer har också företagits med några kommunala tjänstemän, företrädesvis i 

Gävle kommun, samt med en och annan som före 1990 var verksam vid eller inom 

ramen for sin yrkesverksamhet stod i nära förbindelse med länsavdelningen inom Gävle 

stads- och länsbibliotek, men som inte längre är yrkesverksam inom biblioteksområdet. 

I allo rör det sig om cirka 50 sådana enskilda intervjuer p4 kommunal nivå. 

1.6.3 Enkät 

En enkät har utarbetats och skickats ut till samtliga folkbiblioteksenheter i Gävleborgs 

län (cirka 100 exemplar totalt), vilket aven inkluderade sjukhusbibliotek och första 

skolbibliotekarier. Andelen enkätexemplar som skickades ut till respektive bibliotek 

bestämdes gemensamt av utvärderaren och Bibliotek Gävleborgs personal (som ju äger 

en god kännedom och översikt över de olika biblioteken i länet). 46 av dessa enkäter 

kom tillbaka med svar, varav fem stycken hade ifjllts av bibliotek som agerade i dubbla 

roller, dvs. som både filial- och skolbibliotek (eller liknande) '. Enkäten har utformats 

till en blandning av frågor med slutna svarsaltemativ och fragor med öppna svar. De 

slutna svarsaltemativen ger en formell och strukturerad analysmöjlighet, medan de 

öppna altemativen banar vag for en mer informell, ostnikturerad och inte på samma sätt 

generaliserande tolkning. Den senare formen av svarsalternativ framstod som nödvändig 

i sammanhanget, dels med tanke på att detta är en attitydutvärdering, dels eftersom 

åtskilliga intressenter i den här utvärderingen endast får möjlighet att framföra sina idéer 

och attityder genom denna enkät. Som bilaga nr 3 till utvärderingsrapporten bifogas 

enkätfrågorna. 

Ursprungligen var det tänkt, att enkäten skulle utformas enligt en av landstingsförbundet 

föreslagen enkätmodell, använd i det s.k. Kulturmätarprojektet (se Landstingsförbundet, 

1994). En avsevärd del av modellen användes också i den här använda enkäten. 

Modellen visade sig emellertid dels innehålla fragor som i flera fall befanns vara &r 

allmänt hållna for att kunna ge riktigt tydliga och fruktbara svar (b1.a. när det gällde 

frågor om "kvalitet"), dels var det tvunget att modifiera enkäten och att ge den en 

uppläggning som bättre passade med utvärderingens totala idéuppläggning. Nedan ges 

en redogörelse for utvärderingsrapportens idéupplaggning. 



1.6.4 Arbetets upplaggning 

Sedan utvärderingsuppdraget val fastställts i juni 1994 inleddes själva utvärderings- 

arbetet. Planering av detta har skett kontinuerligt under arbetets gång i samråd med upp- 

dragsgivare och uppsatshandledare. 

Arbetets första fas innebar ett par månaders dokumentanalys och insamling av tidigare 

producerat material. Syftet var här att få en så bred bakgrundsbild som möjligt av 

huvudproblemen när det galler den regionala biblioteksverksamheten, dels w ett längre 

historiskt perspektiv, dels när det galler det senaste decenniets utveckling, som lett fram 

till den nya typen av organisation, där landstinget övertagit renodlat huvudmannaskap. 

Utlistalliseringen av vissa grundläggande problem och fi-agestallningar ledde naturligt 

fram till arbetets andra fas, intervjusessioner och enkätutskick. Som tidigare nämnts 

intervjuades först (under hösten) representanter för biblioteksvasendet p& nationell och 

regional nivå utanfor Gävleborg, därefter (under senhösten) personal på Bibliotek 

Givleborg och slutligen (under vintern) kommunbibliotekens personal. Enkäten 

skickades ut i november och de sista svaren inkom under januari 1995. Under förvåren 

upptogs utvärderingsarbetet av en tredje fas, nämligen bearbetning och analys av 

intervju- och enkätsvar. Därefter har slutligen arbetet koncentrerats på den järde och 

avslutande fasen, rapportskrivande med ombearbetningar och nya analyser som följd. 

1.6.5 Utvarderingsrapportens uppläggning 

Den skriftliga utvärderingen och redovisningen har strukturerats utifrån två gmnd- 

laggande begrepp: organisation och verksamhet. Analysen och behandlingen av det 

första begreppet delas i sin tur upp i: administration och ansvarsfördelning, lokalisering, 

personal samt ekonomi och styrmedel, medan verksamhetsbegreppet, i enlighet med vad 

som framkommer under avsnitt 2.3, uppdelas i total verksamhet, kompletterande medie- 

försörjning (med fjärrlån), ut- och fortbildning samt konsultativ verksamhet (med pro- 

jektinsatser). 

När det gäller de olika intervjuade aktörernas attityder till regional biblioteks- 

verksamhet, redovisas kommunbibliotekens attityder i ett separat kapitel (kap. 4), 

medan attityder hos företrädare för nationell och regional nivå företrädesvis behandlas i 

diskussionsavsnittet (kap. 5). 
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Ser man på utvärderingsrapporten utifran landstingets uppdrag (avsnitt 1.2), återfinns 

granskningen av insatser och utveckling i kapitel 2 och 3, kornmunbibliotekens 

uppfattningar i kapitel 4 och slutligen diskussionen och tänkbara utvecklingsvägar for 

den regionala biblioteksverksamheten i kapitel 5. 

Ett ytterligare satt att se på materialet är att indela det i förflutet, närvarande och 

framtid. Det förflutna - bakgrund och historik redovisas då huvudsakligen i avsnitten 2.4 

och 3.1-3.2, det närvarande i avsnitten 2.1-2.3 och 3.3 samt kapitel 4 och 5 samt 

slutligen framtidsfragoma i avsnitt 3.5.4, kapitel 4 och, huvudsakligen, i kapitel 5. 

En sista indelning av materialet är slutligen att se på den regionala biblioteks- 

verksamheten i ett nationellt, allmänt perspektiv (kapitel 2 och 5) respektive ett 

regionalt, Gävleborgsspecifikt perspektiv (kapitel 3,4 och 5). 

Resultatet av undersökningen av kommunbibliotekens attityder laggs fram i en så värde- 

neutral redovisning som möjligt, vilket i praktiken innebär en längre lista med attityder 

strukturerade efter verksamhets- och problemområden. Listan kommer av naturliga skal 

att domineras av citat och utdrag ur intervjuer och enkätsvar. 

Diskussionsavsnittet blir mer uttalat subjektivt. Där har ett snävare urval av problem- 

områden och frågeställningar gjorts, och fokusering sker på områden, där delade 

meningar råder i länet, eller där det av olika anledningar tycks gnissla i samarbets- 

maskineriet mellan regional och lokal nivå i Gavleborg, eller där en möjlig framtida 

utveckling kan komma att påverka utformningen av den regionala biblioteks- 

verksamheten på ett mer eller mindre avgörande sätt. Från framför allt attitydredo- 

visningskapitlet (kap. 4) plockas då ett antal förslag och idéer till förändringar. Dessa 

förslag och idéer diskuteras i anslutning till redovisade attityder och idéer från regionalt 

och nationellt plan. 
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1.7 Litteratur och andra käilór 

1.7.1 Om ny organisation 

Vad beträffar det i denna utvärdering särskilt undersökta området, förändringen av den 

regionala biblioteksverksamheten med renodling av landstingskornmunalt huvudmanna- 

skap jämte separation av den regionala verksamheten från värdkomrnunens huvud- 

bibliotek, samt denna förändrings eventuella påverkan på länsverksamheten u t i f h  olika 

aktörers perspektiv, finns ytterst litet skrivet och dokumenterat. Något kan man följa 

diskussionerna om den nya typen av organisation i biblioteksfackliga tidskrifter 8. Frå- 

gan behandlas mycket kortfattat i en del statliga och landstingskommunala dokument. 

Någon riktig utvärdering av verksamheten i de for omorganisationen aktuella länen och 

av intressenternas attityder och åsikter i frågan föreligger ännu inte. 

1.7.2 Bibliotek Gävleborgs eget material 

Bibliotek Gävleborgs (respektive tidigare länsavdelningens) dokumentation av sin verk- 

samhet är tärnligen bristfallig. Naturligtvis är det mycket begärt, att personalen skall 

skriva ner och dokumentera snart sagt varje enskild åtgärd. De stora dragen i Bibliotek 

Gävleborgs verksamhet går också att följa i årsberättelserna och, för verksamheten före 

1990, i länsbibliotekariens ämbetsmannaberättelse. Dessa redovisningar har varje år 

skickats in till KUR, såsom en form av avrapportering inför en av finansiärerna. Redo- 

visningarna är emellertid val summariska och svepande ibland, och det kan vara svårt att 

avgöra hur pass täckande de egentligen är. 

Bibliotek Gävleborgs verksamhet går också att belägga skriftligt i internmaterial, 

programblad, (1äns)meddelanden och andra utskick till kommunbiblioteken, inbjud- 

ningar till kurser adyl., deltagarförteckningar m.m. 

Kultur Gävleborg konstruerar sedan en tid målbeskrivningar (enligt LOTS- 

modellen), vilka omfattar såväl lång- som kortsiktiga mål samt aktivitetsplaner for att nå 

dessa mål. Häri ingår som en del också särskilda mål for Bibliotek Gävleborgs 

verksamhet. Verksamhetsplanering står aven att finna i s.k. anslagsäskanden. 
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1.7.3 Kulturpolitiska dokument 

Beträffande regional och statlig kulturpolitik finns åtskilliga dokument att falla tillbaka 

på. Här kan nämnas regeringspropositioner liksom statliga utredningar (se nedanstående 

avsnitt), betänkanden och rapporter (t.ex. fran Statens kulturråd) 

Siuivelser som rör regional kulturpolitisk utveckling och biblioteksverksamhet har i 

viss mån producerats inom landstingen i respektive län samt av Svenska Kommunför- 

bundet, Landstingsförbundet (inte minst viktig är t.ex. Sven Nilssons rapport "Lands- 

tingen i Kulturpolitiken" från 1982) och DIK-förbundet. 

Kulturm8tarprojektet är intressant i sammanhanget, och har behandlats i b1.a. "Från 

vision till verksamhet" (Landstingsförbundet, 1994) (Se vidare härom i kapitel 5). 

Slutligen är "Statlig kulturpolitik i Sverige - rapport f f i  en europeisk expertgrupp" 

(Myerscough, 1990) ett i flera debatter uppmärksammat och relevant verk, vilket också 

har använts som bakgrundsmaterial for den här utvärderingen. 

1.7.4 Historik 

När det gäller modem tid, behandlades länsbibliotekens regionala verksamhet, ekonomi 

och (dåvarande) organisation mer ingående och samlat för första - och hittills enda - 
gången i Statens Kulturråds "Regionala biblioteksuppgifter" (RBU) 1978. Där skissera- 

des också en historisk bakgrund till den regionala biblioteksverksamheten. RBU har 

därför till stor del fått ligga till grund för den snabba historieöverblick som återfinns i 

nästa kapitel (avsnitt 2.4). 

I övrigt återfinns, sporadiskt, rapsodiska genomgångar av historiken i några av de 

större statliga utredningarna och regeringspropositionerna, såsom SOU 19245, 1949 års 

"Folk- och skolbibliotek" (SOU 1949:28), "Ny kulturpolitik" (SOU 1972:66), "Den 

statliga kulturpolitiken" 1 resp. 2 (prop. 1974:28 resp. 1975:20), Folkbiblioteksutred- 

ningen 1982 samt propositionen 1984185: 141. 

1.7.5 Ett spöke 

En viktig utredning har tydligt påverkat arbetet med denna utvärdering, just därigenom 

att den inte har funnits, nämligen den s.k. Kulturutredningen, "Kulturpolitikens 

inriktning", en parlamentarisk utredning (SOU 1995 :84). Denna spökande utredning 

har under intervjuerna, genom de förhoppningar eller farhågor de väckt, påverkat flera 
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'av de intervjuer som ägt rum och de spekulationer som därvid gjorts eller, snarare, inte 

gjorts. Kulturutredningen fick till uppdrag att utvadera kulturpolitikens inriktning och 

de insatser som gjorts, samt lämna förslag till en fkarntida utformning av svensk 

kulturpolitik. Utredningen skulle b1.a. se närmare på fragan huruvida statens direkta 

ekonomiska engagemang i de regionala kulturverksamhetema kan awecklas. Utred- 

ningens slutresultat presenterades den 6:e september, och tiden har varit alltför knapp 

for att tillåta att en närmare analys av den skriftliga utredningen kunde ingå i den här 

utvärderingen. Nämnas kan dock att utredningen föreslår (Nordlund, 1995) att det 

statliga ansvaret @r folkbiblioteken inte förstärks, liksom den lämnar ett förslag till en 

bibliotekslag. Lagen skall garantera att folkbibliotek finns i samtliga kommuner, men 

den anger varken rninimianslag för biblioteken eller förbjuder nedläggning eller entre- 

prenadutforsäljning av bibliotek 9. När det gäller den regionala biblioteksverksamheten 

särskilt, föreslår utredningen att länsbiblioteken blir mer flexibla, när det gäller 

konsulenttjänsternas inriktning. Förslag ges också att viss omfördelning sker av statliga 

medel - f& länsbiblioteken till lånecentralema (s. 479). 

Noter 

Referensgmppen bestod, förutom utvärderaren, av Romulo Enmark, prefekt för Bibliotekshögskolan i 
Borås, Kerstin Hassner, kulturchef i LjusdaIs kommun, Anna-Lena Höglund, Itinsbibliotekarie i 
Ostergötland samt Asa Wiren, kulturchef för Landstinget Gävleborg. 

Se det skriftliga uppdraget i bilaga nr 1. 

För andra typer av regionbegrepp, se Castensson, 1994. 

Se sarskild intervju- och enkiltförteckning som bilaga. 

En nackdel med ett sadant förfarande kan emellertid vara att teori, metod, problemstallning och 
hypoteser pA stitt och vis blir beroende av det som redan finns skrivet ocldeller som folk valt att minnas. 
Kanske är risken stor att nytänkande försvåras? 

Med tvi3 undantag: en av Bibliotek Gävleborgs bibliotekskonsulenter och en länsbibliotekarie utanför 
Gavleborg. 

Svarsprocenten paverkades antagligen negativt av en del bristande kommunikation i samband med 
utskicket. SA uppfattade exempelvis ett par bibliotek, att samtlig personal pa biblioteket kunde @Ila i en 
enkät gemensamt, medan tanken var, att bibliotekspersonalen skulle Qlla i den var och en för sig. 
Svarsantalet pAverkades möjligen ocksa av det faktum, att enktiten skickades ut till samtliga kommunala 
(och sjukhus-) biblioteksenheter i länet, och inte blott till ett urval bibliotek, som kunde förväntas ha haft 
sikskilt manga kontakter med Bibliotek Gavleborg. 

Exempelvis DIK-Forum, Biblioteksbladet och Bis. 

Utredningen har fått kritik fran flera hall fatt för sitt lagförslag. Exempelvis skriver DIK-Forum i sin 
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ledare (Bibliotekslagen måste ..., 1995): 

... utredningen har förmodligen gått så långt den vågat med hänsyn till den kommunala 
sjalvstyreprincipen. Resultatet blir naturlieis ett tandlost lagförslag. (---) ... man går inte 
tillräckligt långt. Man törs inte säga nagot om omfattning och kvalitet när det gäller 
folkbiblioteken ... 



2. BAKGRUND 

I detta kapitel tecknas, ur ett nationellt perspektiv, en bild av länsbibliotekens organi- 

sation och verksamhet. I samband härmed söker vi också fastställa de inblandade 

aktörerna. Avslutningsvis skisseras också den historiska bakgrunden, för att läsaren 

skall få en bättre förstftelse av länsbibliotekssystemet. Särskild tonvikt laggs i den histo- 

riska exposén på huvudmannaskapsdiskussionen under fiämst 1980-talet. 

Frågeställningar: 

* Vad ar ett Iansbibliotek? 

* Hur blev lansbiblioteken Iansbibliotek? 

* Hur organiseras den regionala biblioteksverksamheten i Sverige, var ligger ansvaret? 

* Hur och av vem finansieras den regionala biblioteksverksamheten? 

* Vilka erfarenheterJinnsJLan annat håll i landet vad gäller den nya typen av organi- 

sation? Kan någon av dessa erfarenheter och idéer tillämpas på situationen i Gavle- 

borg? 

* Vad gör ett Iansbibliotek? Vilka ar de regionala uppgifterna? Vad ar regional biblio- 

teksverksamhet? 

* Vilka nyttjar den regionala biblioteksverksamheten? Vilka ar dess aktörer? 

2.1 Organisation 

Vad ar ett länsbibliotek? Frågan är nu inte fullt så enkel att besvara, som i förstone kan 

tyckas. Länsbibliotekens organisation och verksamheter varierar något fran län till län, 

och i huvudsak existerar två organisationstyper - här benämnda. "traditionell" respektive 

"ny" organisation. I material kring den regionala biblioteksverksamheten stöter man 

också på en lång rad olika och till dels varandra överlappande termer, såsom 

länsbibliotek, länsavdelning, värdbibliotek, lånecentral, kommunbibliotek, huvudbiblio- 

tek, regional biblioteksverksamhet, bibliotekschef, länsbibliotekarie, lansavdelningschef 

m.m. Situationen kan tyckas vara något snårig. Låt oss därför titta lite närmare på de två 

organisationstyperna och därmed också söka reda ut några av de ovan nämnda begrep- 

pen. 
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2.1.1 Traditionell organisation 

I Sverige finns 24 regionala biblioteksenheter, ett för vart län. Traditionellt benämnes 

dessa enheter ochleller deras värdbibliotek länsbibliotek. De finansieras av staten (ca 30 

%) och landstinget (ca 70 %) gemensamt. I Umeå, Malmö och Stockholm finns 

dessutom till länsbiblioteken förlagda, statligt finansierade lånecentraler l .  Lånecent- 

ralema är en vidareutveckling av länsbiblioteksorganisationen. De tar vid och effektu- 

erar medieförsörjningen där de övriga länsbibliotekens resurser inte räcker till, och är 

sålunda en överbyggnad inom den regionala strukturen. 

Fram till slutet av 1980-talet kunde man tamligen riskfritt definiera ett länsbibliotek som 

det största huvudbiblioteket i ett län, varvid en särskild sektion inom biblioteket, den 

sak. lansavdelningen, ägnar sig At regionala uppgifter, vilket innebär att på olika satt ge 

service åt länets kommunala bibliotek (För en närmare beskrivning av dessa uppgifter, 

se avsnitt 2.2). Dessa regionala uppgifter och insatser brukar sammanfattas under be- 

greppet regional biblioteksverksamhet. 

Det kommunala huvudbiblioteket i vilket länsavdelningen inhyses, kallas vardbiblio- 

tek, och den kommunen följaktligen värdkommun. 

Den ansvarige fir  länsavdelningen benämnes i denna organisationsform på ett 

logiskt sätt länsavdelningschef. Ansvarig för värdbibliotekets verksamhet kallas 

bibliotekschef. Inom länsavdelningen arbetar, förutom länsavdelningschefen, också 

bibliotekskonsulenter och kanslister, inalles i genomsnitt sju anställda (Landstings- 

förbundet, 1993. s. l 1). 

Länsbibliotekarie är å andra sidan en något mer svävande ämbetsterm, beroende på 

vilket län och vilket länsbibliotek i landet man talar om. I vissa län har värdkommunens 

bibliotekschef tillika verkat som länsbibliotekarie, medan i andra l h  länsavdelnings- 

chefen varit länsbibliotekarie. Ytterligare andra län har valt konstruktionen, d& en och 

samme person är länsbibliotekarie, bibliotekschef och chef för lhsavdelningen. 

I denna traditionella organisationsform delas således huvudmannaskapet och ansvaret 

for den regionala biblioteksverksamheten mellan å ena sidan landstinget och dess kul- 

turnämnd, med finansiellt ansvar, och å andra sidan värdkornmunen och dess kultur- 

nämnd, med personal- och genomförandeansvar. 

Det politiska ansvaret då? Ja, det brukar sägas att länsverksamheten i en sådan här 

organisation politiskt faller mellan stolarna, eftersom ingen instans ensam tar fullt och 

formellt politiskt ansvar. hligen sker redovisning och rapportering av länsbiblio- 

tekarien inför landstingets kulturnämnd, men landstingets reella inflytande över verk- 
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samheten har i den här typen av organisation ofta inskränkt sig till att godkänna bud- 

getförslag. I praktiken har det varit värdkommunen(s kulturnämnd) som politiskt har 

styrt verksamheten. 

2.1.2 Ny organisationsform 

Fr.0.m. slutet av 1980-talet har landstinget på flera håll i landet övertagit ensamt 

huvudmannaskap för den regionala biblioteksverksamheten. I samband därmed har den 

tidigare länsavdelningen administrativt sett frikopplats fran värdkommunen, i vissa fall 

även rent esiskt från värdbiblioteket (så t-ex. i Gävleborgs län), och inlemmats bland 

landstingets regionala kulturinstitutioner. 

Dessa nya och frikopplade organisationsbildningar benämnes fortfarande länsbiblio- 

tek, trots att de i många fall alltså inte ens besitter ett biblioteksbestand i vanlig mening. 

Det kan dWor tyckas vara lämpligare och mer begripligt att i detta sammanhang i stället 

tala om dessa "länsbibliotek" som en verksamhet - en regional biblioteksverksamhet. 

Somliga talar också om den nya organisationsformen som ett slags konsultbyrå, 

vilken på eget eller intressenternas initiativ bedriver service och konsultation 3. 

I gemene mans medvetande är nog fortfarande ordet "länsbibliotek" synonymt med 

det största biblioteket i länet, oavsett om där idag bedrivs en regional verksamhet eller 

inte. 

I Gävleborgs län har man valt, att frikoppla den regionala biblioteksverksamheten från 

Gävle kommun, och således slopa den gamla länsavdelningen. Den regionala institution 

som bildades 1990 fick namnet Bibliotek Gavleborg och utgör en basenhet under 

landstingets kulturnämnd. Verksamheten har till större delen förlagts till Slottet i cent- 

rala Gävle. I fortsättningen av denna rapport benämnes Bibliotek Gävleborgs nuvarande 

verksamhet för det mesta som en regional biblioteksverksamhet i stället för 

länsbiblioteksverksamhet. När resonemang emellertid fors, på ett mer allmänt plan, om 

regional biblioteksverksamhet i Sverige över huvud taget, är det oundvikligt att termen 

länsbibliotek dyker upp med jämna mellanrum som beteckning för enskilda regionala 

biblioteksenheter. 
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2.1.3 Nuvarande situation 

För närvarande (1995) har ungefar hälften av landets 24 län valt den nya formen av 

organisation, med renodlat landstingskornmunalt huvudmannaskap. Bland dessa län kan 

förutom Gavleborg nämnas Kalmar, Västerbotten, Dalarna, Västernorrland och Värm- 

land. Även mellan dessa län kan åtskilliga olikheter konstateras, beträffande exempelvis 

lokalisering, länsbibliotekarietjänst, konsulenttjänster och verksamhetstyngdpunkter. 
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2.2 Aktörer 

Länsbiblioteken sitter på satt och vis som spindlar i folkbiblioteksnätet, och har att 

samspela med flera och olikartade aktörer pfi olika ansvarsnivfier - statlig, regional, 

kommunal och individuell. Låt oss under denna rubrik darför se lite närmare på de 

viktigaste av aktilirerna. 

2.2.1 Statlig nivå 

Statens kulturraid och statsbidrag 

Staten saknar egentliga organ för verkstallandet av sin kulturpolitik. En del uppgifter har 

man därför fört över på regionala organ. Detta gäller exempelvis säkerställandet av de 

kulturpolitiska målen fran 1974 och 1984185. Sålunda har staten fört över 

kulturpolitiska uppgifter också till länsbiblioteken. 
Staten finansierar via Statens kulturråd ungefar 30 % av länsbibliotekens resurser, i 

form av fasta och rörliga statsbidrag. Budgetåret l993194 uppgick dessa till ca 24, 5 

miljoner kronor 4. Statsbidragen utgår i form av s.k. grundbelopp. Dessa beräknas med 

utgångspunkt från den årliga genomsnittliga lönekostnaden och utgår med 55 % av 

denna. Statsbidragen går till landstinget i de fall där länsbiblioteken lyder direkt under 

detta och har detta som huvudman (s4 alltså i Gävleborgs län). I de län där läns- 

biblioteken organisatoriskt lyder under värdkommunen, går bidragen till respektive 

värdkommun, men är då avsedda for regional biblioteksverksamhet. Bidragsgivningen 

kan ses som ett led i den statliga kulturpolitiken, och en representant från Kulturrådet 

förklarar i en intervju, att statsbidragen "avser att garantera en verksamhet som är av 

nationellt intresse". Härvid går staten tillbaka på de kulturpolitiska målen och en 

etablerad svensk bibliotekspolitisk tradition, att garantera samtliga medborgare en fii 

och jämlik tillgång till information och boklån oavsett var i landet de bor. Med bidragen 

söker staten därför främst se till att säkerställa den kompletterande medieförsörjningen. 

Statens kulturråd delar också ut s.k. specifika bidrag till enskilda kommuner for projekt 

och utveckling 6 .  

Utöver de fasta anslagen kan länsbiblioteken aven söka särskilda, rörliga bidrag, varvid 

ca 2,5 mkr av de 24, 5 står till förfogande. Bidragen utgörs av lösa medel till enskilda 



länsbibliotek eller grupper av länsbibliotek, och är avsedda för projektverksamhet. Kul- 

turrådet kan, vid behov, också på eget initiativ utdela sådana bidrag. 

Kulturrådet anordnar aven en hel del konferenser och andra utbildningstillfallen för per- 

sonal inom sava1 länsbiblioteken som övriga kommunbibliotek. 

Den statliga bibliotekspolitiken har hittills varit mycket nedtonad och dartill ganska vag. 

Atskilliga parter, såsom Föreningen Sveriges länsbibliotekarier, DIK-förbundet, 

Svenska Författarförbundet och SAB, önskar se tydligare statliga signaler, gärna ut- 

tryckt inom ramen för en bibliotekslag. Även Kulturrådet påtalar ett siidant behov 

(Statens kulturråd, 1992 a): 

Det statliga ansvaret inom biblioteksområdet måste bli tydligare. Kulturrådet föreslår att 
behovet av en nationell bibliotekspolitik utreds. 

Länsstyrelsen 

En annan aktör på statlig nivå, som dock har regionen som arbetsfalt, är länsstyrelsen. 

Exempelvis har länsstyrelsen bidragit med finansiering av Bibliotek Gävleborgs och 

Kultur Gävleborgs deltagande i Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. 

Ett riksdagsbeslut 1990 (se Statens kulturråd, 1993 a, s. 6) betonade starkare än 

tidigare länsstyrelsernas uppgifter inom kulturområdet. Meningen är att länsstyrelsernas 

och landstingens insatser bättre skall samordnas och genom t.ex. projektarbeten mer 

effektivt kunna stödja och utveckla regional kultur 7. 

2.2.2 Regional och landstingskommunal nivå 

Landstingen svarar för ca 70 % av den regionala biblioteksverksamhetens finansiering, 

och ser ur detta perspektiv länsbiblioteken som instrument ocksa för den egna regionala 

kulturpolitiken. Sålunda talar landstingen * ofta om att stärka den regionala identiteten, 

b1.a. just genom kulturpolitiskt arbete, samt om att handha de regionala uppgifter en 

enskild kommun inte anses kunna svara för. 

Inom ramen for fjärrlånekedjan samarbetar länsbiblioteken med limecentralema och 

andra länsbibliotek samt diverse övriga bibliotek i landet. 
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Samarbete sker också mellan flera länsbibliotek i projekt av olika slag. Som exempel 

kan nämnas det s.k. On-LIN-projektet, där länsbiblioteken i Halland, Kalmar, Värm- 

land, Västerbotten, Västernonland och Älvsborg samarbetar för att f% till stånd ett 

samhällsinformationsnä~erk över länsgränserna. 

Emellanåt höjs röster for att öka antalet samarbetspartners på denna nivå . Exempelvis 

skriver Irma Ridback (Ridback, 1988): 

Expertiskunskapen [lfinsbibliotekets] riktas vanligen mot folk- och skolbibliotek. Men den 
borde ocksa användas av de organ vars verksamhet är länsövergripande eller som ar 
statliga, t.ex. lantbniksnamnden och skogsvårdsstyrelsen, men framför allt I&sstyrelsen 
och aven landstinget sjalvt. Landstingets egen biblioteksverksamhet är ofta splittrad och 
oenhetlig. 

Ett annat exempel p% regionalt samarbete är Föreningen Sveriges länsbibliotekarier, 

bildad 1992 (Olsson, 1992). Föreningen tänker sig bygga upp ett kontaktnät till olika 

myndigheter och organisationer inom verksamhetsområdet, och etablera ett utvecklings- 

samarbete med motsvarande regionala organisationer inom de övriga nordiska länderna. 

2.2.3 Kommunal nivå 

Samtidigt betonas från s% gott som samtliga håll, att det är länets olika kommunala 

bibliotek som är ]länsbibliotekens naturliga och framsta intressenter och, om man så vill, 

kunder. I praktiken rör sig detta om kommunernas huvudbibliotek, vilka i sin tur svarar 

for den huvudsakliga servicen till filialbiblioteken. I något fall händer det emellertid, att 

länsbiblioteket samarbetar direkt med ett filialbibliotek inom ramen för ett särskilt 

projekt. 

För biblioteksverksamheten ansvariga kommunala politiker är också en lokal part för 

länsbiblioteken. Här har tydliga strukturforändringar ägt rum det senaste decenniet. Fler 

lokala varianter av organisationsform för kanslier och administration samt decent- 

raliseringen av ansvaret till kommundelsnämnder och liknande har förändrat den 

politiska kartan. Några av de intervjuade menar, att de biblioteksansvariga tjänste- 

männen har tappat inflytande, samtidigt som det blivit allt svårare att f"a ansvariga 

politiker intresserade av biblioteksverksarnheten. 
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Skolbiblioteken (som i flera fall fungerar som filialbibliotek) är också en samarbets- 

partner för länsbiblioteken. Andra kommunala instanser är skolförvaltning och barn- 

omsorg. 

2.2.4 Individnivå 

Länsbiblioteken har samtidigt, liksom samtlig folkbiblioteksverksarnhet i landet, som 

yttersta mål att erbjuda en allt bättre service till den enskilde medborgaren. Denne ses 

dock som en indirekt servicemottagare av den regionala biblioteksverksamheten, som 

alltså så till vida arbetar via kommunbiblioteken. 

2.2.5 Andra intressenter och aktörer 

Vidare arbetar den regionala biblioteksverksamheten mot , skolforvaltningar, lärare, 

skolbibliotek (respektive mot förste skolbibliotekarier) och mot sjukhusbibliotek i länet, 

men också mot vad man från t.ex. Bibliotek Gävleborgs sida kallar (Bibliotek 

Gavleborg, 1991, s. 2) "litteraturens företrädare i länet". Med detta åsyftas exempelvis 

författare, förlag och boklådor. 

På senare tid talar också allt fler länsbiblioteksorganisationer om möjligheten att 

vidga sin målgrupp till att aven omfatta företag av olika slag. Samarbetet skulle främst 

gälla avancerade informationssökningar och olika former av kompetensutbyten. 

Regionala biblioteksorganisationer arbetar slutligen också gentemot olika typer av 

institutioner i länet, t.ex. bamavårdscentraler (BVC), datacentra samt högskolor. Som 

exempel från Gavleborg kan nämnas samarbeten med BVC 9, Högskolan Gävle / 

Sandviken 10 samt datacentra l .  
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2.3 Verksamheter 

Vilka är då den regionala biblioteksverksamheten huvuduppgifter? 

Svaret är föränderligt, beroende för det första på nar man sökt att besvara fragan. Den 

regionala bibliotelrsverksarnheten skall ju b1.a. svara mot ett behov ute i länet, och 

allteftersom behoven förändras, är det ju önskvärt att också den regionala servicen 

förändras därefter. 

Svaret är for det andra beroende på vem som tillfrågas, p& dennes värderingar och 

kulturpolitiska övertygelse. 

För det tredje: uppgifter inför vem? Länsbiblioteken samarbetar ju med olikartade 

aktörer på flera nivåer: kommunbiblioteken i länet, andra länsbibliotek och regionala 

kulturinstitutioner, staten m.fl. När man talar om länsbibliotekets uppgifter, menas så 

gott som alltid de ansvarsuppgifter länsbiblioteken har i länet gentemot de övriga 

folkbiblioteken. För att ge en så komplett bild som möjligt, borde ansvars- och 

uppgiftsredovisningen egentligen breddas till att också beskriva statlig och regional 

nivå. Detta har man försökt göra b1.a. i Östergötland 12. I denna rapport begränsar vi 

oss till att redogöra for de regionala uppgifterna inför länets kommunbibliotek. 

När de regionala uppgifterna skisseras nedan, sker det på grundval av diskussionerna 

från 1970-talet och framåt samt utifi-ån de statliga kultunitredningarna. 

Betänkandet "Ny Kulturpolitik" (SOU 1972 : 66) räknar upp följande huvudsakliga 

regionala uppgifter för ett länsbibliotek: 

* Medieanskafiing och -försörjning av litteratur av regional och lokal karaktär, 

av litteratur på främmande språk och av kurslitteratur. 

* Kursverksamhet för bibliotekspersonal. 

* Service och rådgivning till de övriga kommunala biblioteken i länet, projekt- 

insatser i kommuner med mindre utvecklad biblioteksverksamhet. 

Regionala biblioteksuppgifter (RBU) från 1978, den riktigt stora genomgången av lans- 

biblioteksverksamhet, sammanfattar de regionala uppgifterna enligt följande: 

* Kompletterande medieforsörjning och referenstjänst 

* Rådgivning och information 

26 
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* Regional utbildning inom bibliotekssektorn 

* Specialtjänster inom barn- och ungdomsbiblioteksverksamhet 

* Specialtjänster för invandrare och läshandikappade 

* Specialtjiinster inom den allmankulturella verksamheten 

* Hembygdssamlingar och länsbibliografier 

Den senaste stora propositionen om litteratur och folkbibliotek (19i84/85:141) noterar 

som länsbibliotekets uppgifter: 

* tillhandahålla bibliotek och enskilda litteratur och jamförligt material som inte 

finns hos folkbibliotek inom länet och som inte är av den art att det behöver 

inköpas av sådant bibliotek 

* medverka i boklåneverksamhet även utom länet 

* medverka i åtgärder för invandrarnas och de språkliga minoriteternas litteratur- 

forsö rjning 

* på begäran bibrada andra folkbibliotek och skolbibliotek med råd i f i k a  om 

verksamheten. 

Propositionen fastställer länsbibliotekets grundfunktion: 

* att som första länk i fjärrlånekedjan bistå kommunerna i länet med medier och 

information som kommunen själv inte har tillgång till. 

En allmän uppgift för länsbiblioteken, menar många av de intervjuade, är att i länet vara 

primus inter pares, alltså den W s t e  bland jämlikar. Länsbiblioteklet har till hela sin 

uppgift, menar de, att ligga steget före och utgöra en kompetenspool för kornmun- 

biblioteken. 

Sammanfattningsvis har de regionala uppgifterna under de senaste decennierna kunnat 

skönjas i tre huvudfåror 13:  

1 .  Kompletterande medieforsörjning. ~ e G a  inkluderar huvudsakligen individuella 

fjärrlån (men också depositioner) till kommunala folkbibliotek i länet av böcker, tid- 

skrifter och talböcker. Länsbiblioteket fungerar här som en knutpunkt i den nationella 

fjärrlånetrafiken. Om en låntagare söker en bok på sitt kommunala ]filial- eller huvud- 

bibliotek, och den inte finns där, går beställningen vidare till ett länsbibliotek. Detta kan, 

om så behövs, repliera på ett annat länsbibliotek eller på någon av lånecentralerna, vilka 

i sin tur kan söka boken på vetenskapliga och andra bibliotek inom och utom landet. Se 

dar skelettet till den s.k. lånekedjan i landet (se bild 2.1). I begreppet kompletterande 



medieförsojning ingår aven förmedling av tidskriftsartiklar, exempelvis via telefax, 

samt referens- och upplysningstjänst. 

Bild 2. l Lånekedjan 

Låntagare I 
Filialbibliotek l 
I Kommunbibliotek 

Länsbibliotek J 
I Lånecentral I 

Forskn.bibliotek 

Utl.bibliotek I 
2. Ut- och fortbildning av främst kornmunbibliotekens personal. Verksamheten består 

av b1.a. arbetsträffar, studiedagar, kurser, konferenser och studiebesök. 

3.  Konsultativ verksamhet. Hit räknas b1.a. rådgivning, projekt- och utvecklings- 

verksamhet, informationsverksamhet samt samordning av insatser. 

Samtliga regionala biblioteksinstitutioner i Sverige agnar sig åt dessa tre huvudverksarn- 

heter, men tyngdpunkten verksamheterna emellan fördelas olika fran län till län. När det 

galler Bibliotek Gävleborgs prioriteringar och egna formuleringar av de regionala 

uppgifterna, hänvisas till avsnitt 3.5. 
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2.4 Historik 

För att bättre förstå dagens regionala biblioteksverksamhet, kan det vara givande att 

också se lite närmare på den historiska bakgrunden. I detta avsnitt skisseras darför denna 

bakgrund, och det sker framför allt utifran statlig kulturpolitiks inteintioner och beslut. 

Även om formell lagstifining på biblioteksområdet saknas, har statliga kulturpolitiska 

riktlinjer blivit vägledande för såväl landstingens som kommunernas bibliotekspolitik. 

2.4.1 Centralbibliotek 

1905 erkände staten folkbiblioteken som statsbidragsberättigade kulturinstitutioner, och 

statsbidrag började delas ut. Sakta men säkert utvecklades folkbiblioteksverksamheten i 

Sverige. Snart höjdes röster för att denna skulle organiseras barnte. Den nuvarande 

länsbiblioteksorganisationen kan spåras tillbaka till 1920-talet. En utredning tillsattes 

1920, och förslag presenterades i Folkbibliotekssakkunnigas betänkande 1923 (SOU 

1924:5), vilket omsider ledde fram till 1930 års biblioteksförfattning. 

Denna författning resulterade i att s.k. centralbibliotek, med särskilt bidrag, började 

inrättas i varje län. I stället for att bygga upp nya statliga eller regionala centraler, utsågs 

ett kommunbibliotek - i allmänhet det största ochleller belaget i residensstaden - till 

centralbibliotek, med regionalt ansvar. Härigenom kom således redan från början 

ansvaret och huvudmannaskapet för de regionala uppgifterna att ligga hos värdkom- 

munen. Det ålåg centralbiblioteket att komplettera och stödja de övriga kommunala 

biblioteken (samt föreningar, studiecirklar och enskilda) genom bolkutlåning, deposi- 

tioner (vandringsbibliotek 14), vägledning och rådgivning. Den konsultativa verksam- 

heten organiserades så småningom genom årliga konferenser med länets bibliotekarier 

samt kontinuerliga kontakter via besök, brev, telefon och meddelanden fran central- 

biblioteket. 
Det grundläggande syftet bakom centralbibliotekssystemet var, att främja en biblio- 

teksutveckling över hela landet och att få till stånd ett bättre utnyttjande av biblioteks- 

resurserna inom länen - en betydligt större mängd litteratur blev genom reformen till- 

gänglig för befolkningen i framför allt mindre kommuner och i glesbygd. 

En viktig detalj i sammanhanget är att centralbiblioteket, eller snarare centralbiblio- 

tekarien, hade inspektionsfunktion i förhållande till de kommunala biblioteken. Denna 
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'funktion stod under tillsyn av den statliga myndigheten Skoloverstyrelsen (SO). SO 

hade också att yttra sig över sökandes kompetens, när en centralbibliotekarietjänst 

ledigförklarades, samt att anordna årliga möten för centralbibliotekariema. ~ 0 : s  biblio- 

tekssektion remitterade till centralbibliotekarien kommunernas ansökningar om gene- 

rella statsbidrag. För att kunna besvara dessa remisser var det nödvändigt, att central- 

bibliotekarien inspekterade länets bibliotek. Denna centralbibliotekens stämpel av 

inspekterande myndighet avskaffades under 1970-talet, men i bibliotekspersonalens 

attityder till central- eller länsbiblioteket kan ekon av den gamla inspektionsfunktionen 

fortfarande skönjas på sina håll (se t.ex. citat i avsnitt 5.3). 

Under 1930, 1940- och 1950-talen fortskred sakta uppbyggandet av centralbiblioteken, 

och kan sägas vara avslutat 1953. Centralbiblioteken skiljde sig dock avsevärt från 

varandra när det gällde kompetens och kapacitet. 

1947 års riksdag beslöt upprusta centralbiblioteken, och höjde statsbidraget fran 10 000 

till 25 000 kronor per bibliotek. 

1949 års utredning, Folk- och skolbibliotek (SOU 1949 : 28), kunde konstatera att 

centralbiblioteken fortfarande i hög grad skiljde sig åt från varandra i förutsättningarna 

att fullfölja sin uppgifter 15. Utredningen föreslog darfor extra belopp till de central- 

bibliotek som behövde tillägg for att utjämna skillnader i sina förutsättningar sins- 

emellan. Den regionala biblioteksverksamheten ansågs vid den här tiden ha en standard- 

utjämnande uppgift kommunerna emellan, en syn som idag alls inte är självklar på 

samma satt (då kornmunbibliotekens standard höjts väsentligt, beroende på t.ex. ökad 

kompetens, större bestånd, mer och bättre utrustning i kommunerna samt makt- 

decentralisering). 

Dessutom började nu lånecentraler skapas (Stockholm och Malmö), vilka kan ses som 

en förlängning av central- eller länsbiblioteks'systemet 16, och bilden av ett stnikturerat 

biblioteksnät med en s.k. fjärrlånekedja, blev allt tydligare 17. 

Efter 1958 års rationaliseringsutredning integrerades den regionala biblioteksverksam- 

heten alltmer med värdbibliotekets verksamhet. 

Samtidigt ökade kraven på större statsbidrag till centralbiblioteken. Detta skedde para- 

doxalt nog samtidigt som statsbidragssystemet i stort började ifrågasättas. 
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2.4.2 Länsbibliotek i lånekedjan 

1965 kan i sammanhanget ses som ett märkesår. Riksdagen beslbt då efter mycket 

utredande och rapporterande: 

* att de generella statsbidragen till kommunbiblioteken skulle slopas och efter ansökan 

ersattas av selektiva bidrag. Kommunerna skulle hädanefter erhålla skatteutjämnings- 

bidrag. Statsbidragen skulle däremot bibehållas - och aven höjas - till centralbiblioteken, 

eller som de nu skulle heta: länsbiblioteken. 

* att lånecentralema godkändes formellt och tillerkändes statsbidrag 

* att stadfasta lånekedjan och poängtera länsbibliotekens viktiga roll som knutpunkt i 

kedjan / nätet. 

Länsbiblioteken skulle aven hjälpa till med biblioteksutveckling i länet i högre grad än 

tidigare. Värdbibliotekets hela bokbestånd (och inte bara depositioner) skulle nu också 

sta till förfogande for länets invånare. Denna tanke fortlöpte under kommande decen- 

nier. På 1980-talet kan exempelvis i en skrift fran Kultur Gävleborg (Kultur Gavleborg, 

1987) läsas, att länsbibliotekets bestånd skall betraktas som tillhörigt Iänets samtliga 

invånare, och är att ses som en gemensam resurs. 

Skolöverstyrelsens ansvar for länsbiblioteksverksamheten fortsatte. Anvisningar utfar- 

dades 1965, att länsbiblioteken i samarbete med ~ 0 : s  bibliotekssektion skulle svara för 

intensifierad utbyggnad av biblioteksverksamheten i länen. Länsbibliloteket skulle därtill 

alltmer fungera som informationscentral för de lokala biblioteken samt se till, att dessa i 

sin tur pil ett tillfredsställande sätt hanterade sin egen informationsservice till med- 

borgarna. 

Statsbidrags- och fmansieringsfiågan diskuterades alltså intensivt under 1960-talet, och 

SO beslöt undersöka förhållandena och riktlinjerna. Efter en PM från SO utfardade 

landstings- och kommunförbunden 1969 en rekommendation, att kostnaderna for den 

regionala verksamheten gemensamt skulle bestridas av landsting och stat. 
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2.4.3 Länsbiblioteken och statlig kulturpolitik 

I utredningen "Ny kulturpolitik" (SOU 1972 : 66) rekommenderades ökade resurser och 

delvis ny struktur. Fortfarande betonades länsbibliotekens reellt utjämnande och 

kompletterande funktion. Nu nämns också alltmer försörjningen av litteratur för 

invandrare och språkliga minoriteter, samt den ökade efterfrågan på kurslitteratur som 

en följd av en mer decentraliserad och exploderande postgymnasial utbildning. 

På ett helt annat sätt än man gjort tidigare pekar utredningen också på behovet av ut- 

och fortbildning fcir länens bibliotekspersonal. 

Länsbiblioteken skulle i övrigt också ta initiativ till kulturella arrangemang på de 

kommunala biblioteken, samt agera konsultativt i fråga om aktiverande och uppsökande 

verksamhet på konnmunbiblioteken. 

Systemet med landstingskornmunal och statlig finansiering bibehölls, och statsbidragen 

till länsbiblioteken ökade. Den nya kulturpolitiken innebar att landstingen mer 

uttryckligt och påtagligt än tidigare åtog sig det regionala kulturpolitiska ansvaret. Detta 

manifesterade sig framför allt i att bygga upp länsinstitutioner i länets största kommun. 

Landstingens roll fiamträdde emellertid något suddigt, exempelvis skulle, enligt "Ny 

kulturpolitik", den regionala kulturpolitikens innehåll inte beslutas av självständiga 

landsting utan av "länet". 

I propositionen 1974, "Den statliga kulturpolitiken" (prop. 1974 : 28), nämndes alltjämt 

länsbibliotekens utjämnande funktion 18. Uppgifterna var framst kompletterande medie- 

forsörjning, råd och vägledning. Stödet till den regionala verksamheten (via det 1974 

bildade Statens kulturråd (KUR)) ökade Erån statens sida, fran 70 till 85 kkr per läns- 

bibliotek och år. Dessutom beslöt man ställa särskilda tilläggsbidrag till förfogande for 

länsbibliotek som .av olika skäl kunde anses bedriva särskilt kostsam verksamhet. 

1975 höjde riksdagen, i anslutning till då föreliggande kulturproposition ("Den statliga 

kulturpolitiken 2", prop. 1975 : 20), det generella statsbidraget till länsbiblioteken. Först 

i samband med denna proposition avlägsnades det gamla statsbidragsvillkoret fran 1930, 

nämligen att länsbiblioteket skulle ha en tillsynsfunktion liksom att SO ägde rätt att 

bedöma den till larisbibliotekarietjänst sökandes kompetens. 

Under 1970-talets andra hälft ökades omfattningen av länsbibliotekens samordnings- 

och utvecklingsverksamhet. För framför allt social biblioteksverksamhet och barn- och 

ungdomsverksamhet inrättades särskilda konsulenttjänster. 

3 2 
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2.4.4'Lansbiblioteken och regional kulturpolitk 

1978 presenterade Statens Kulturråd sin rapport "Regionala biblioteksuppgifter" (RBU) 

(Statens kulturråd, 1978). Kulturrådet ansåg, att det statliga stödet till den regionala 

biblioteksverksamheten behövde stärkas. Den föreslog ökade grund- och tilläggsbidrag 

till länsbiblioteksverksamheten. RBU betonade länsbibliotekens samordnande och kon- 

sultativa roll, liksom rapporten också slog fast den decentraliserande tendensen - den 

regionala verksamheten kan, hette det, organiseras på olika satt i lolika regioner, och 

anpassas efter regionens särskilda behov och önskemål. 

Folkbiblioteksutredningen rapport 1982, "Folkbibliotek i tal och tankar", kom till 

slutsatsen, att man skulle lyfta fram de 30 sämst ställda kommunerna till en viss 

minimistandard genom särskilda bidrag. Kommunerna kunde söka dessa s.k. tvåmil- 

jonersbidrag för att lyfta upp kulturverksamheten, och många valde att satsa på 

biblioteken. 

I den 1982 av Landstingsförbundet initierade rapporten "Landstingen i kulturpolitiken" 

(Nilsson, 1982) konstaterades, att landstingen och inte staten, som det i 1974 års 

kulturpolitiska program var tänkt, spelade den drivande rollen for den regionala kultur- 

politiken. Staten och kommunerna betraktades däremot som bromsande. Frånvaron av 

statliga satsningar upplevdes som ett hinder för utvecklingen, menades det i rapporten. 

Landstingen och kommunerna tvangs uppskjuta nyanställningar i väntan på en statlig 

motprestation. Statsbidragen möjliggjorde heller inte regionala lösningar på det satt man 

hoppats på, utan knöts hårt till institutioner på en ort. 

I samband med propositionen 1984/85:141 överfördes resurser fran lokal biblioteks- 

verksamhet (främst från punktbidragen) till anslaget för regional biblioteksverksamhet. 

Länsbiblioteken tillfördes 102 nya s.k. grundbidrag (vilket innebar ca åtta mkr) 19. 

Avsikten var bl.a., att länsbiblioteken härigenom skulle stäi-ka sin kompletterande 

medieförsörjning. Propositionen pekade också på vikten av att länsbiblioteken vidgade 

sin intressent- och samarbetspartnerskrets, till att också omfatta t-ex. studieförbund och 

forfattarorganisationer. 

I propositionen betonades också, att landstingen skulle ta ett större ansvar för 

länsbibliotekens utbildande och konsultativa verksamhet än de dittills tagit, medan den 

kompletterande medieforsörjningen i huvudsak skulle finansieras med de utökade 

statliga bidragen. 
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2.4.5 Huvudmannaskap och omorganisation 

1980-talets debatt präglades av diskussioner kring organisationsformen jämte det delade 

huvudmannaskapet och ledde till grundläggande ifragasattanden av den regionala 

biblioteksverksamheten. Det delade huvudmannaskapet skapade oklarhet och förvirring 

hos många intressenter, länsbiblioteken föll politiskt "mellan stolarna". Verksamheten 

hamnade i ett kulturpolitiskt vakuum, då ingen instans var fullt ut beredd att ta ett rejält 

politiskt ansvar fOr och grepp om verksamheten. Även landstinget självt var otill- 
fredsställt med rådande konstruktion, där det saknade reellt inflytande över en 

verksamhet det ändå finansierade till 70 %. Fördelar med den traditionella modellen kan 

i korthet sagas vara själva den @siska kopplingen till ett välförsett och kompetensfyllt 

kommunbibliotek. En länsbibliotekarie säger i en intervju under utvärderingen: 

Det speiiar en oerhörd psykologisk roll for ett Iiimbiblioteks möjligheter att spela en 
ledande roll i ett Ian art man faktiskt har en koppling till en konkret [biblioteks'Jverksamhet, 
dvs. att de som jobbar med en regional verksamhet (...) har en insyn i hur 
biblioteksverksamheten i det trots allt mest avancerade biblioteket i länet fungerar. 

Som kommentar till1 detta kan konstateras, att länsbibliotekens kvalitet i hög grad avgörs 

av kvaliteten på värdbiblioteket. På gott och ont. 

Avtal kommun - landsting 

När landstinget önskade f3 större insyn i och inflytande över den regionala biblio- 

teksverksamheten, kom kommunförbundet och Iandstingsförbundet 1983 överens om att 

gemensamt rekommendera ett avtal mellan landstinget och värdkommunen for den 

regionala verksamlneten. Avtalet sökte fungera som en kompromiss mellan landstings- 

kommunalt och primärkommunalt huvudrna&askap. Landstinget tog enligt avtalet 

såväl ekonomiskt som politiskt ansvar medan värdkommun stod för genomförande- och 

personalansvar. Kommunen skulle samråda med landstinget innan beslut fattades, och 

handlingsprogram skulle upprättas för den regionala verksamheten. Det formella 

ansvaret låg dock kvar hos värdkommunens kulturnämnd. 

Andra försök att förbättra landstingens möjligheter till inflytande fanns också: exempel- 

vis kunde landstingspolitiker adjungeras till värdbibliotekets styrelse (så i 

Södermanland och Kronoberg), liksom länsbibliotekschefen kunde adjungeras till 

landstingets kulturnämnd (så t-ex. i Örebro). 
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Diskussion om huvudmannaskapet 

Under framst 1980-talet blossade såiunda pli flera håll i landet en diskussion upp om hur 

den regionala biblioteksverksamheten bäst skulle kunna organiseras 20. Många började 

ifragasätta den då gällande organisations- och ansvarsformen, där huvudmannaskapet 

delades mellan landsting och värdkommun. 

Flera kommuner i olika län ansåg, att värdbiblioteket drog alltför stor nytta av att inhysa 

länsavdelningen - resurserna gick, misstänkt många, i för hög utstrackning till värd- 

bibliotekets egen verksamhet, och kom inte de övriga kommunerna till del på det sätt 

som var tänkt. Bland annat såg dessa kommuner med icke blida ögon på olika sorters 

kvittningssystem av personal mellan värdbibliotek och länsavdelning, men irriterade sig 

och oroade sig också över hur resurserna till medieinköp fördelades och utnyttjades. I en 

artikel i DIK-Fonun (Ridback, 1989) kunde man läsa: 

Kan man bortse från risken att inriktningen av den regionala biblioteksverksamheten kan få 
en tyngdpunkt p i  områden som är intressanta eller nödvändiga att utveckla inom 
värdkommunens bibliotekssystem? Och p5 motsvarande sätt: finns det risk för att 
Ihsbibliotekets radgivning till övriga kommuner hämmas av brister inom v&dkommunens 
bibliotekssystem? Blir radgivningen da förankrad i en aktiv och ffamAtsyfiande biblioteks- 
verklighet? 

Atskilliga parter ansåg, att det var rimligt att landstinget, som ändå hade huvudsakligt 

finansiellt ansvar, också påtog sig politiskt jämte personal- och genomforandeansvar, 

och därigenom i praktiken också ett renodlat huvudmannaskap. 

I grund och botten berodde detta missnöje till stor del på ansvarsfrligan - det delade 

huvudmannaskapet och organisationen födde konfliktungar såsom oklarhet och för- 

virring hos åtskilliga intressenter: Vem var huvudman egentligen? Värdkommunen? 

Landstinget? Eller båda gemensamt? Eller staten? Eller kommunerna gemensamt i ett 

län? Vem bestämde och styrde bibliotekspolitiken? Landstingets och/eller värdkom- 

munens kulturnämnd? 

Den regionala rollen ansågs inte direkt lätt att odla med sådan förvirring och 

oklarhet. 

Kvaliteten hade också stigit markant ute bland kommunbiblioteken - resurserna hade 

förbättrats, personalens kompetens hade stigit, bestånden hade ökat och/eller förändrats 

till sin inriktning. Kommunbibliotekens behov av regional service hade förändrats och 
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var. (.och är) fortfarande stadd i förändring, och i det sammanhanget var det rimligt, att 

den regionala verksamheten ifrågasattes såväl till sin utformning som till sin existens. 

Parallellt med detta blev det (b1.a. till följd av saväl statliga som landstingskomrnunala 

kulturpolitiska beslut) under 1980-talet en allt tydligare strävan hos landstinget att 

renodla ansvar och huvudmannaskap beträffande de regionala kulturinstitutionerna, 

samt att på ett starkare och tydligare sätt driva kulturfrågor. 

Allt fler önskade nu en renodling av huvudmannaskapet för att klargöra de olika 

parternas roller. 

Omorganisation i Kalmar 

Mot bakgrund av diskussionerna ovan genomfördes i Kalmar län 1988 den första 

omorganisationen av här gällande art, vilket innebar landstingets renodling av huvud- 

mannaskapet for den regionala biblioteksinstitutionen, som frikopplades från 

värdkornmunens bibliotek och bildade en egen enhet under landstingets kulturnämnd. 

Fler lan följer 

Utvecklingen i Kalmar verkade som inspiration och trendsetter, och fick stå som modell 

for omorganisationen och renodlingen i Gävleborgs län två år senare. 

Efter omorganisationen i Kalmar och Gävle följde fler län och länsbibliotek upp under 

tidigt 1990-tal. Diskussionen svalnade en hel del beträffande huvudmannaskapsfrågan, 

och omorganisationstrenden stillnade. För närvarande har cirka hälften av landets län 

övergått till denna renodling av huvudmannaskapet. 
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. - 2.4.6 Projekt och decentralisering 

Den konsultativa sidan av de regionala verksamheterna, såsom projekt och rådgivning, 

har allt mer betonats under 1980- och 1990-talet. Statens kulturråd bekräftar också i 

utvärderingsintervjun, att projektverksamheterna Erån länsbibliotekens sida ökat det 

senaste decenniet. 1989 kunde man exempelvis i en rapport f f i  Kulturrådet (Statens 

kulturråd, 1989 b) läsa: 

Lansbiblioteket miste alltsi, i högre grad än hittills ofta varit fallet, utveckla en konsultroll, 
som grundas p i  lyhördhet och flexibilitet och där resultaten uppnås genom frivilliga 
arbetsöverenskommelser med kommunerna mera an som direktiv och normativa insatser. 

Exempel p& särskild satsning på senare år var informationsverksamhet och rådgivning i 

samband med EU-omröstningen under hösten 1994, där Iänsbiblioteken spelade en 

viktig roll. 

Något stormade det också i länsbiblioteksvärlden, när Gunnar Svensson i rapporten 

"Kultur i hela landet" (1989) konstaterade, att länsbiblioteken haft svårt att klara av den 

nya mer utpräglade regionala rollen från propositionen 1984185. Rapporten slog fast, att 

mycket lite har hänt, och kastar fram fiagan om inte statsresurserna hellre bör gå till 

andra kulturinsatser inom regionerna. Dessutom prövar rapporten tanken på att varje 

kommun i betydligt högre grad kunde f3 begära specificerade tjänster fiin 

länsbiblioteken (Svensson, 1989). 
Som svar på detta hävdade man fiån länsbibliotekshåll, att rapporten uttrycker sig 

alltför kategoriskt, att man inte på bara Gra år kan förvänta sig en total omsvängning av 

verksamhetens inriktning. Det tar tid för nya kulturpolitiska inriktningar att sätta sig i 

verksamheten, menade man. Andra argument var att projektverksamheten försvåras av 

det faktum, att det kan vara knivigt att alltid E tag på personal som är beredda att ställa 

upp på projektanstallningsvillkor, samt att kommunikationen mellan kommunbibliotek 

och länsbibliotek inte alltid är den bästa. 'Kommunerna klarar inte riktigt av att 

formulera sina krav och Önskemål, varför Iänsbiblioteken helt enkelt inte alltid vet vad 

kommunerna vill ha ut av länsverksarnheten (Almerud, 1989). 

Decentraliseringstendensen inom biblioteksväsendet fortsatte under 1980- och 1990- 

talen. Ansvaret för biblioteksverksamheten har skjutits från stat till kommun, en 

utveckling som ägt rum under åtskilliga decennier, och folkbiblioteken kan numera 

sägas vara ett helt och hållet primärkommunalt ansvar. 1990 finansierades folk- 

biblioteksvasendet i Sverige enligt följande: 
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Folkbiblioteksfinansiering 
Landsting (5,5%) Stat  (23%) 

Kommuner (92,0%) 

(Kalla: Myerscough, 1990) 

Diagram 2.1 

Viljan att ifrågasatta och utveckIa sin verksamhet fih länsbibliotekens sida har fortsatt 

under 1990-talet. Exempelvis togs initiativ till en rikskonferens for länsbiblioteken i 

november 1994 i Gustavsberg, vilken skulle ta sitt fotfaste i forutsattningslösa 

diskussioner om den regionala biblioteksverksamhetens framtid. Det fanns också andra 

som ansåg tiden vara mogen att i grunden omvärdera den regionala biblioteksstrukturen. 

Anna-Lena Höglund skrev 1990 i artikeln "Trends within the Regional Library Service" 

(Höglund, 1990, s. 22): 

I believe it is high time to start a serious discussion of the regional role of the county 
libraries. It is quite reasonable to reappraise an organisation which is 60 years old (- - -) 
The regional library service in Sweden (...) has matured slowly (---) We should try to 
counteract the risk of petrification which can arise in matunty. 

2.4.7 Sammanfattning av den historiska bakgrunden 

Under frarnfór allt 1930- och 1940-talen inrättades länsbiblioteken (före 1965: central- 

bibliotek), främst för att främja en jämn biblioteksutveckling över hela landet. Det 

största folkbiblioteket i länet utsågs till länsbibliotek, och ansvaret för de regionala upp- 

gifterna ålåg således värdkornmunen. Länsbiblioteken skulle komplettera och stödja de 

övriga folkbiblioteken i länet genom b1.a. bokutlåning och depositioner. Den regionala 

biblioteksverksamheten sågs som standardutjämnande.Under 1970- och 1980-talen 

betonades länsbibl!iotekens standardutjämnande funktion allt mindre, i stallet ökade 

deras samordnings- och utvecklingsinsatser inom fr.a. social samt bam- och ungdoms- 

verksamhet. Länsbiblioteken tilldelades också större statliga bidrag. 
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Inledningsvis finansierades den regionala verksamheten av staten, mlen under fi.a. 1970- 

talet blev aven landstingen en finansiär. Dessa åtog sig också ett regilonalt kulturpolitiskt 

ansvar. Genomförande- och personalansvar ålåg dock fortfarande värdkommunerna. 

Röster höjdes under 1980-talet för att ansvaret och huvudmannaskapet för den regionala 

biblioteksverksamheten helt skulle läggas på landstingen. Diskussionerna ledde till att 

åtskilliga län, däribland Gavleborg (1990), övergick till ett renodlat landstingskom- 

munalt huvudmannaskap och en separation mellan den regionala biblioteks- 

verksamheten och värdkommunen. 

Noter 

Utöver dessa finns sedan början av 1980-talet ocksh tre depilbibliotek. Även dessa finansieras med 
statliga medel (Statens kulturrad, 1989 c, s. 39). 

Ett huvudbibliotek ar det största och det centrala folkbiblioteket inom en kommun. 

3 Sil t.ex. representanten för Statens kulturr&d samt en f.d. länsbibliotekarie i Gävleborgs län 

Anslagen till länsbiblioteken uppg& till ca 24,5 mkr, enligt Statens kulturrhds &sredovisning 
199311994, s. 95. 

Summan uppgick enligt Arsredovisningen 199311994 (s. 85-86) från KUR till ca 5 , 5  mkr. 

En länsbibliotekarie kommenterar: "Jag tycker nog att KUR kanske skulle diskutera mer med 
lansbiblioteken när man beslutar att lagga ut bidrag till kommunerna för projekt osv. Vi sitter ju inne med 
kunskap där, och vi kanske skulle kunna stötta pil ett eller annat satt." 

För en närmare genorngiing av länsstyrelsernas insatser för regional kulturpolitik, se Statens kulturrad 
1993 a. 

Passim i skrifter från landstingsförbundet - se litteraturlistan. 

B1.a. anordnar Bibliotek Gävleborg utdelning pA barnavilrdscentralerna av "Min första bok". 

lo T.ex. när det galler viss kursverksamhet. 

Exempelvis anordnade Bibliotek Gavleborg i juni 1995 i samarbete med Föreningen Datorn i 
Utbildningen (DiU) en rikskonferens pil Aland om informationsteknik i skola och bibliotek. 

l2 Se broschyren "MA1 och ansvar - biblioteken i Östergötland" (Länsbiblioteket i Östergötland, 1990). 1 
föreliggande rapport fmns inte utrymme att presentera samtliga ansvarsperspektiv, utan den intresserade 
hänvisas till ovan n b n d a  broschyr. 

l 3  Ocksh Bibliotek Gavleborg sjalvt indelar sin verksamhet i dessa tre huvudlinjer, SA t.ex. i sin 
budgetredovisning i verksamhetsberättelserna. 

l4 Ursprungligen utgjorde verksamheten med depositioner och vandringsbibliotek den viktigaste delen 
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av länsbibliotekens kompletterande funktion, medan individuella Särrlh förekom relativt sparsamt. När 
kommunbibliotekens kompetens och bestånd därefter ökade allt mer, minskade ocksa lansbibliotekens 
verksamhet med vandringsbibliotek. Depositioner från länsbiblioteken sker framst numera av böcker p& 
invandrarspråk, medan de individuella fi5rrlånen har ökat i antal. 

l5 Utredningen föreslog ocksa att 14 ytterligare centralbibliotek skulle inrättas i de ur 
befokningssynpunkt största länen. Atgbden vidtogs dock inte. (Statens kulturrad, 1978, s. 42) 

l6 Uppgiften som IAnecentral anförtroddes redan existerande folkbibliotek (Statens kulturråd, 1989 a, s. 
9) 

Lanecentralssystemet kan sagas vara fardigbyggt vid årsskiftet 1967168 (ibid.) 

Även i landstingsförbundets uppmllrksammade kulturpolitiska program 1976, "Landstingen och 
kulturpolitiken" (Landstingsförbundet, 1976), ansags, att Iänsbiblioteket var det viktigaste instrumentet 
för en utjämning av standardskillnader i biblioteksservice mellan olika kommuner i ett l&. 

l9 När det gäller regional biblioteksverksamhet, tillämpas i Sverige ett personalkonstnadsbaserat 
statsbidragssystem av grundbeloppstyp. Ett grundbelopp faststalls för grundbidraget. Beloppet utgör den 
genomsnittliga kostnaden for en anställd vid länsbiblioteken (och motsv.). Grundbidraget utgår med viss 
procent av det faststallda gmndbeloppet, f.n. 55 %. Antal grundbidrag per regional biblioteksenhet va l a r  
fran lan till lan. 

SA t.ex. pi4 rikskonferensen "Lansbibliotek i utveckling?" i Norrköping och Sundsvall 1987, initierad 
av Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Statens kulturrad. 
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Frågeställningar: 

* Hur organiserades verksamheten i Gavleborg före 1990? 

*Hur organiseras den idag? 

* Varför företogs omorganisationen 1990? Vad innebar den mer konkret? Vilka för- 

ändringar genomfördes när det galler ansvarsfördelning, lokalisering, personal samt 

ekonomi och styrmedel? 

* Vilka skillnader och likheter finns i den regionala biblioteksverhamhetens organi- 

sation före respektive efter 1990? 

* Föreligger ett behov av en lansbibliotekarietjanst i Gavleborg? 

* Vilka erfarenheter finns f l n  annat håll i landet vad galler den nya typen av organi- 

sation? Kan någon av dessa erfarenheter och idéer tillämpas på situationen i Gavle- 

borg? 

* Vilken verksamhet bedrev länsavdelningen Cföre 1990)? 

* Vilka inriktningar har Bibliotek Gävleborgs verksamhet hafr sedan dess tillkomst 

1990? Vilka verksamhetsgrenar har prioriterats? 

* Hur fungerar kommunikationen mellan kommunbiblioteken och Bibliotek Gavleborg? 

I Gävleborgs län blev landstinget 1990 ensam huvudman for den regionala biblioteks- 

verksamheten, som frikopplades från Gävle stadsbibliotek. Länet blev det andra i 

Sverige att genomfora en sådan omorganisation. Varför vidtog man en sådan åtgärd? 

Vad gick omorganisationen ut på? Hur sköttes den regionala biblioteksverksamheten 

innan Bibliotek Gävleborg kom till? Hur ville man förändra situationen? Hur kom den 

nya organisationen att se ut? Det här kapitlet skall söka besvara sådana fragor. 

Efter en allmän bakgrund redogörs för l~savdelningssituationen och det missnöje delar 

av den gav upphov till. Därefter ges en bild av omorganisationen 1990 och dess resultat 

- Bibliotek Gavleborg. Sedan presenteras Bibliotek Gävleborgs nuvarande organisation, 

vilket följs av en jämförelse mellan länsavdelningen och Bibliotek Gavleborg. Slutligen 

redogörs for bedrivna verksamheter före och efter 1990. 

Presentationen av länsavdelningen respektive Bibliotek Gävleborg iutgår från följande 

faktorer, när det galler organisation: administration, ansvarsfördelning, lokalisering, 

personal, ekonomi och styrmedel. Indelningen av den samlade verksamheten har gjorts 

4 1 
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enligt de regionala uppgifternas sammanställning i avsnitt 2.3 - dvs.: kompletterande 

medieförsörjning, ut- och fortbildning samt konsultativ verksamhet 1. 

Dokumentationen av utförda insatser och bedrivna verksamheter är, som tidigare 

nämnts, långiifran fullständig, och en redovisning av samtliga utförda insatser och verk- 

samheter en omöjlighet. Redovisningen kommer därfljr att utgöras av röda trådar, linjer, 

gemensamma drag, prioriteringar och Sngdpunktsförskjutningar som kunnat skönjas i 

länsavdelningens respektive Bibliotek Gävleborgs verksamheter. 
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3.1 Organisationen före 1990 - Lansavdelningen 

Historiken i Gävleborgs län skiljer sig inte på några väsentliga punkter fran den 

nationella. Utvecklingen av den regionala biblioteksverksamheten var länge tämligen 

homogen över landet, och de differentieringar som är föremal för analys i denna 

utvärdering uppträder framst under andra hälften av 1980-talet. Härvid utgör X-län inget 

undantag. Förändringarna i Kalmar län inspirerade Gävleborg. Mot bakgrund av 

diskussioner om regionala kontra kommunala roller och av missnöjet med den 

verksamhet som bedrevs av länsavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek, 

genomfördes 1990 den omorganisation som innebar landstingets renodling av huvud- 

mannaskapet, med Kalmar som modell och inspiration. För vidare beskrivning av och 

information om bakgrunden till omorganisationen, hänvisas till "Ny lorganisation av den 

regionala biblioteks- och taltidningsverksamheten i Gävleborgs län" (Landstinget 

Gävleborg, 1989). 

3.1.1 Länsavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek 

Gävle stadsbibliotek blev centralbibliotek 1940. Att Gävle valdes, är föga överraskande. 

Gävle var då, liksom nu, residensstad och den klart största staden i länet. I Gävle fanns 

också det största folkbiblioteket. 

Lokalisering, administration och ansvarsfördelning 

Den regionala verksamheten i Gävleborg organiserades länge enligt det jag i avsnitt 2.1 

kallat "traditionell organisation", och sköttes. av den s.k. länsavdelningen inom Gävle 

stads- och länsbibliotek. Denna länsavdelning utgjorde alltsa en av flera avdelningar 

underställda Gävle stadsbibliotek. Formellt hade regionverksamheten två huvudmän: 

landstinget och Gävle kommun (via kulturnämnden). Landstinget finansierade cirka 70 

% av länsavdelningens verksamhet, men där slutade dess faktiska inflytande. Gävle 

kommun tillsammans med länsbibliotekarien fattade besluten om de regionala insat- 

serna, och drog upp riktlinjer och budgetförslag for verksamheten. Budgeten godkändes 

sedan mer eller mindre automatiskt av landstinget. Förutom genomförande- och perso- 

nalansvar bar värdkommunen således aven informellt det politiska ansvaret. 
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Utöver dessa två huvudmän var också staten en intressent, som delvis finänsierade den 

regionala verksmheten med statsbidrag. Statsbidragen gick till Gävle kommun, men 

var avsedda för länsverksamhet. 

Personal 

Liksom for övriga avdelningar inom Gävle huvudbibliotek, hade en chef for 

länsavdelningen utsetts. Länsbibliotekarien (som tillika var värdkommunen Gavles 

bibliotekschef) var dock högste ansvarig i länet för den regionala biblioteks- 

verksamheten, och styrde i praktiken över länsavdelningen och dess chef. Läns- 

bibliotekarien hade således ett dubbelt ansvar - kommunalt inom Gävle och regionalt 

inom Gävleborgs län. Över huvud taget var länsbibliotekariens position stark i 

Gävleborg, och flera av de intervjuade vittnar om ett länge kvarlevande intryck av 

länsavdelningen och länsbibliotekarien som inspektionsutövande, aven långt efter att 

denna inspektionsfunktion officiellt avskaffats på 1970-talet. 

Förutom länsbibliotekarien utgjordes personalstyrkan på länsavdelningen åren före 

omorganisationen av: fira till fem bibliotekarier/konsulenter, tre till fira kanslister och 

en till två tekniker. Sammanlagt fördelades dessa på mellan 6 och 7,25 årsverken. 

Ekonomi och styrmedel 

Länsavdelningens verksamhet finansierades till största delen av landstinget. Därtill 

bidrog också staten med en knapp tredjedel av intälcterna genom grundbelopp. Utöver 

detta mottog länsavdelningen statsstöd i form av Iönebidrag. 

När det galler utgifter, utgjorde personalkostnaderna den största posten, följt av medie- 

och därefter lokalkostnader. 

Efter att under 1986 ha legat på en ovanligt hög nivå, minskade under 1987 och 1988 

länsavdelningens omsättning, vilket framgår av diagram 3.1-3.3. En av orsakerna till att 

verksamheten något gick på sparlåga var den nära förestående omorganisationen. 
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Utgifter 1986 Intäkter 1986 

er fkkrk htakter (kkrk 
personal (P) 2 069 landstingsbidrag (L) 2 487 
medier (M) 436 statsbidrag (S) 1 193 
lokaler (L) 252 dito för 1önebidr.anst. (B) 464 
övrigt (Ö) 839 övriga intaBaer (Ö) 165 
kurser och konferenser (K) 16 
s:a 3 614 s:a 4 310 

Diagram 3.1 

Utgifter 1987 

Utgifter fkkr): 
personal (P) 2 046 
medier (M) 860 
lokaler (L) 258 
övrigt (O) 614 
kurser och konferenser (K) 
s:a 3 845 

Intäkter 1987 

Intakter kkU; 
landstingsbidrag (L) 2 102 
statsbidrag (S) 974 
dito for 1önebidr.anst. (B) 468 
övriga intäkter (Ö) 266 

65 
s:a 3 812 

Diagram 3.2 
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Utgifter 1988 

personal (P) 
medier (M) 
lokaler (L) 
övrigt (O) 
s:a 

Diagram 3.3 

Intäkter 1988 

landstingsbidrag (L) 2 022 
statsbidrag (S) 924 
dito for 1önebidr.anst. (B) 477 
övriga intakter (O) 10 1 
s:a 3 525 

För 1989 saknas ekonomiuppgifter för länsavdelningen, med det undantaget att 
totalkostnaderna uppgavs vara 2 282,5 kkr (Bibliotek Gavleborg, 1990). 

När det gäller styrmedel arbetade länsavdelningen med uppföljningar i form av årligen 

återkommande verksamhetsberättelser och länsmöten. Länsavdelningen företog under 

1980-talet också ett visst utredningsarbete (exempelvis en organisationsutredning, 

Gavleborgsprojektet samt en utredning om en regional databas for sjukhusbiblio- 

teken). Målen for verksamheten specificerades b1.a. i talboks- och medieförsörjnings- 

planer. 

3.1.2 Bakgrunden till omorganisationsförslag - diskussion och debatt i 
huvudmannaskapsfrågan 

Orsakerna till omorganisationen kan fiärnst sökas i statlig och landstingskommunal 

kulturpolitik, missnöje från kommunernas sida med länsavdelningens organisation och 

verksamhet, samt personella problem inom länsavdelningen. 
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Statliga signaler. Landstingets kulturpolitiska intentioner 

Från statligt håll blåste nya kulturpolitiska vindar. Signaler hade kommit, exempelvis i 

kulturpropositionen 1984185, att de regionala kulturverksamheterna, däribland biblio- 

teksverksamheten, borde stärkas i sina resurser. Propositionen efterlyste ocksa en högre 

grad av regional kulturell differentiering. Regioninstitutionerna skulle mer än  tidigare 

samarbeta sinsemellan, och genom sina insatser söka verka för en mer entydig regional 

kulturprofil, utgående fran regionens egna behov och förutsättningar. Länsbiblioteken 

skulle också arbeta mer konsultativt och projektinriktat än tidigare. Detta parat med 

kommunernas allt högre kompetens ställde ökade krav på förändring och förnyelse av 

länsbiblioteksorganisationen. I Gavleborg framfördes asikten, att en enskild kommun 

som Gävle knappast kunde förväntas arbeta utifrån ett sådant förändrat och över- 

gripande ("överkomrnunalt") regionalt perspektiv. 

Länsbiblioteken hade under lång tid fått ökade statsbidrag på bekostnad av bidragen till 

kommunbiblioteken, vilket medförde att kommunerna i allt högre grad ansåg sig ha rätt 

till inflytande över hur de statliga medlen utnyttjades. 

Landstinget började nu, b1.a. i enlighet med ovan n m d a  propositilon, allt mer se den 

regionala biblioteksverksamheten som ett led i en allmän regionaliseringssträvan på 

kulturområdet. En boskillnad från Gävle stadsbibliotek och kommun skulle, menade 

landstinget, leda till en tydligare markerad egen institution, med en mer självständig 

regional offensiv profil. Sedan landstingets kulturnämnd också kunnat konstatera, att 

rådande situation med delat huvudmannaskap skapade oklarhet och förvirring när det 

gällde ansvar och resurser, antog landstinget 1987 ett nytt kulturpolitiskt 

handlingsprogram. Härmed gav det kulturnämnden i uppdrag att utreda länsbiblioteks- 

organisationen, "med syfte att finna en organisationsfonn som ger landstinget en mer 

Iattydig ledningsfiuiktion". Landstinget önskade nu fullt ut ta siaväl politiskt som 

genomförande- och personalansvar för en verksamhet det ändå sedan tidigare ansvarade 

för finansiellt. 

Missnöje med lansavdelningen och dess verksamhet från kommunernas sida 

Allt mer knorrades det under 1980-talet fran länets kommuner utanf3r Gävle, att Gävle 

kommun (med dess bibliotek och dess invånare) såsom värdkommun drog alltför stor 

nytta av att inhysa länsavdelningen. 

47 
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Företrädesvis gälllde detta beståndet, vars inköpspolitik många misstänkte anpassades 

till Gävle stadsbiblioteks specifika behov, utan att man tänkte tillräckligt mycket på de 

övriga kommunernas önskemål. Det fiån regionalt håll bekostade beståndet kom 

dessutom invånarna i Gävle kommun till godo på ett helt annat sätt än övriga 

kommuners invånare. 

Atskilliga ansåg också, att fiärrlåneverksamheten sköttes dåligt och långsamt. Några 

hoppades, att denna skulle förbättras, om den särskilda kopplingen till Gävle 

stadsbibliotek brotts, och den kompletterande medieförsörjningen delades upp på fler 

bibliotek än Gavles kommunbibliotek. 

Missnöjet gällde (också bemötandet och relationerna mellan länsbibliotek / kommun- 

bibliotek, där några alltjämt upplevde länsbiblioteket och länsavdelningsfunktionen som 

en starkt hierarkiskt uppbyggd myndighet med inspektionsfunktion. 

Flera irriterade sig på det s.k. kvittningssystemet, där Gävle kommunbibliotek vid 

sjukfrånvaro hos den egna personalen kunde utnyttja länsavdelningen som en personal- 

pool. Denna kompetens- och personalresurs kunde av naturliga skäl inte på samma sätt 

komma övriga kornmunbibliotek i länet till godo. 

Kritiken gällde också själva det faktum, att länsavdelningen med all dess kompetens och 

impulsförmedlande roll var lokaliserad i ett särskilt kommunalt bibliotek, vars verksam- 

het, menade många, på detta satt gynnades i alltför hög grad. 

Slutligen förelåg missnöje med länsbibliotekariekonstruktionen, där misstankar f m s  

om att det kunde uppstå lojalitetskonflikter å ena sidan mellan länsavdelningen och 

värdbiblioteket och å andra sidan mellan rollen som länsbibliotekarie med regionalt 

ansvar och rollen som värdbibliotekets chef med kommunalt ankvar. Kritikerna menade, 

att en och samma person bara på ett otillfredsställande sätt kan hima med att vara såväl 

kommunens bibliotekschef som effektiv länsbibliotekarie med ett samlat regionalt 

ansvar. 
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Interna personella problem på lansavdelningen 

Också internt inom länsavdelningen samt mellan personal på länsavdelningen och 

personal på såväl Gävle stadsbibliotek som på andra kommunbilbliotek inom länet 

förekom samarbetssvårigheter och konflikter. Det tycktes ligga nära till hands, att 

behandla dessa problem som om de vore organisations- och strukturbetingade. 

Tankegången verkade vara, att med organisations- och s-orändringar skulle också 

de personella problemen lösas. 

Förandringsidéer och bibliotekssituationen inom länet 

De nya kulturpolitiska signalerna och missnöjet från kommunalt hall med länsverk- 

samheten ledde till en understundom ganska intensiv debatt om länsbibliotekets h t i d  

i Gavleborg. 

De tidigare uppgifterna för länsbiblioteksverksamheten, att stödja och utveckla 

kommunbiblioteken samt utjämna standardskillnader kommunerna emellan, hade för- 

ändrats allt mer. Kompetensen och resurserna hade stigit kontinuerligt på länets 

samtliga kornmunbibliotek, samtidigt som utvecklingen på den regionala sidan enligt 

flera stått stilla och det var dags, menade man från några kommuner, att samtliga 

kommunbibliotek betraktades som likvärdiga i rättigheter och skyldigheter, i stallet för 

det gamla systemet med hierarkisk karaktär, där Gävle huserade i pyramidens topp. 

Både landstinget och åtskilliga kommunbibliotek i länet ansåg det dsurfdr lämpligast för 

verksamheten om de regionala uppgifterna frikopplades fran Gävle kommun och dess 

stadsbibliotek. I remissvaren till rapporten om den regionala biblioteksverksamhetens 

organisation (Landstinget Gavleborg, 1989) tillstyrkte de flesta instanser, att landstinget 

ensamt skulle överta huvudmannaskapet för liksverksamheten i Gavleborg. 

Sandvikens kommun ansåg, att lansverksamheten också Qsiskt borde frikopplas från 

Gävle stadsbibliotek, aven Bollnäs såg kopplingen till Gävle stadsbibliotek som en 

låsning. Idéer framfördes från några kommuner, däribland Ljusdal och Bollnäs, att den 

regionala biblioteksverksamheten inte bara borde frikopplas från Gävle stadsbibliotek, 

utan helt och hållet frikopplas från en enstaka institution. Verksamheten borde i stället, i 

enlighet med vad som diskuteras i kapitel 5.1.1, delas upp i enskilda uppgifter och 

fördelas på flera, om inte samtliga, kommuner i länet. 



- 3 REGIONALT PERSPEKTIV - 

Föreliggande förandringsmodell i Kalmar lan 

Utifi-ån den ovan beskrivna diskussionen sökte man nya former for organisation och 

ansvarsfördelning i Gävleborg. Olika modeller föreslogs. Liknande diskussion hade 

förekommit i Kainnar län, där man 1988 hade övergatt till ett renodlat huvudmannaskap 

för landstinget och till en regional verksamhet frikopplad fran stadsbiblioteket i Kalmar. 

En naturlig åtgärd i Gävleborg blev nu att begagna sig av förändringsarbetet i Kalmar 

som inspiration och modell for ny organisation. 



- 3 REGIONALT PERSPEKTIV - 

3.2 Omorganisationen 

I detta avsnitt beskrivs omorganisationen och dess resultat - Bibliotek Gavleborg. 

Efter en utredning av Landstinget Gävleborgs kulturnämnd skrevs 1989 rapporten "Den 

regionala biblioteksverksamhetens organisation", med förslag till förändring av läns- 

biblioteksorganisationen och -strukturen. Efter inhämtande av remissinstansernas syn- 

punkter antog kulturnämnden och landstinget samma år förslagen, och den nya 

organisationsformen började gälla fr.0.m. 1 januari 1990. Rapporten, remissinstansernas 

synpunkter och förslaget till ny organisation och nytt avtal återfinns i tidigare nämnda 

"Ny organisation av den regionala biblioteks- och taltidningsverksamheten i Gävleborgs 

län" (Landstinget Gävleborg, 1989). 

3.2.1 Administration - ansvarsfördelning 

Avtalet fran 1984 mellan Landstinget Gavleborg och Gävle konlmun rörande den 
i. 

regionala biblioteksverksamheten sades upp fi.0.m. 1 januari 1990. Landstinget övertog 

ensamt huvudmannaskap. Verksamheten fick namnet Bibliotek Gävleborg och organi- 

serades som en basenhet under landstingets kulturnämnd. Länsavdelningen vid Gävle 

stadsbibliotek slopades därmed, liksom även den övergripande tjhsten med kombinerad 

länsbibliotekarie och värdkommunens bibliotekschef. 

Ett nytt avtal skrevs mellan landsting och värdkommun, vilket reglerade b1.a. ersättning 

för lokaler, samutnyttjande av medier och köp av tjänster. Detta sistnämnda skulle söka 

råda bot på missnöjet med det s.k. kvittningsssystemet av tjänster mellan läns- och 

värdkommunverksamhet. 

Beståndsfrågan reglerades på så sätt, att ersättningen för kompletterande medie- 

försörjning till Gävle kommun skulle utgöra högst 25 % av huvudbibliotekets 

mediaanslag, eller med andra ord: Gävle kommun kunde därmeld inte dra ner på 

medieanslaget till sitt kommunbibliotek i en sådan utsträckning, att de regionala resur- 

serna överskred 25 %. Härmed sökte man stävja de misstankar som h i t s  inom länets 

övriga kommuner, att Gävle kommun skulle överutnyttja de regionala resurserna för 

eget bruk. 
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De regionala arbetsuppgifterna skulle dels motsvara den tidigare l&savdelningens, men 

också vidgas i så måtto, att man tänkte sig söka nå fler aktörer och intressenter, b1.a. 

inom litteraturområdet (författare, förlag, boklådor). Tanken bakom detta var att utvidga 

den regionala biblioteksuppgiften till att också sprida intresse i länet för böcker och 

läsning. Kornmunbiblioteken skulle dock även fortsättningsvis vara huvudintres- 

sentema. I förslaget till omorganisation betonades också, att Bibliotek Gävleborg skulle 

samverka med landstingets övriga kulturverksamheter, en samverkan som fran den 

tidigare länsavdelningens sida varit i stort sett obefintlig. 

3.2.2 Lo kalisering 

Den regionala bilblioteksverksarnheten skulle även fortsättningsvis lokaliseras inom 

Gävle stadsbiblioteks väggar. Anledningen till detta uppgavs fkämst vara den komplet- 

terande medieförsijrjningen, en verksamhet som av naturliga skäl kräver tillgång till ett 

stort biblioteksbestånd. 

3.2.3 Personal 

Landstinget övertog personalansvaret . Med nigot undantag övergick personalen vid 

den gamla länsavdelningen till Bibliotek Gävleborg. 

En ny tjänst imattades som chef för Bibliotek Gavleborg, tjänstetiteln blev 

länsbibliotekarie. Tanken var här, enligt en intervju med landstingets dåvarande kultur- 

chef, att skapa en ny typ av länsbibliotekarie, som visserligen kanske inte hade lika stor 

egen bibliotekskoinpetens som tidigare, men som kunde leta rätt på var kompetensen 

fanns och skaffa fiarn den genom upphandling, projektanställning el. dyl. I stället för att 

i verksamheten utgå frSn en myndig länsbiblibtekarie "uppifriii", skulle man, säger den 

intervjuade f.d. kulturchefen, flexibelt söka kompetens i olika fi-ågor från olika håll, och 

helst därvid söka utnyttja den kompetens som på olika områden kunde finnas i länets 

kommuner. 

I förslaget och i det nya avtalet talas dessutom om att de regionala och till viss del 

utökade arbetsuppgifterna nu skulle utföras i sin nya organisation med färre fasta 

tjänster till förmån för större resurser for speciella tjänster. Genom s.k. fria medel ville 

den nya organisationen darför rikta in sig på att i högre grad än tidigare arbeta med 

52 
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visstidsanställningar i samband med projekt. Bibliotek Gavleborg skulle bli flexibelt 

och konsultativt på ett annat satt än vad länsavdelningen hade varit. 

Under omorganisationsåret 1990 omfattade Bibliotek Gävleborgs personal 5,5 årsverken 

fördelade på 6 personer, varibland en länsbibliotekarie och &å bibliotekskonsulenter. 

3.2.4 Ekonomi och styrmedel 

Det statliga grundbidraget, förmedlat av Statens kulturrad, gick nu alltså direkt till 

landstinget och Bibliotek Gavleborg, i stället för som tidigare till Gävle kommuns 

kulturnämnd. Dessutom ansökte Bibliotek Gävleborg, under sitt första år 1990, om extra 

statsbidrag till dels en marknadsundersökning av biblioteksvanor och -nyttjande i länet, 

dels fortbildning av sin personal. 

Enligt budgetkalkylen för Bibliotek Gävleborgs första år, 1990, rådde de förhållanden 

mellan utgifter och intäkter som redovisas i diagram 3.4. 

Utgifter 1990 

Ö (7,1 %l 

Intäkter 1990 
B (2,5%) 

M e r  &kr); 
Personal (P) 1200 Landstinget (L) 1302 
Ersattning till Gävle kommun (G) 709 . Ggvle kommun (G) 125 
Medier (M) 170 Statsbihg (S) 756 
Övrigt (Ö) 160 Lönebidrag (B) 56 

S:a 2239 S:a 2239 

Diagram 3.4 

När det galler målsättningen för Bibliotek Gävleborg, signalerades i ovan nämnda 

utredning en förändring: de regionala arbetsuppgifter som var av "kornmungemensam", 

samordnande karaktär, skulle utredas "för att de i framtiden ska kunna utföras så 

ändamålsenligt och rationellt som möjligt", medan de regionala uppgifter som utgick 
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fran landstingets kulturpolitiska intentioner allt mer skulle foras in i verksamheten. I 

praktiken innebar detta att en verksamhet som den direkta talboksutlåningen (där ju 

länsenheten i huwtdsak agerade samordnande) omsider skulle komma att överlåtas på 

kommunerna, och att den regionala biblioteksverksamheten sökte integrering med 

övriga regionala kulturverksamheter p& Slottet i Gävle. 

Bibliotek Gavleborg ingick numera i Kultur Gavleborg, ett paraplynamn fór de 

regionala kulturverksamhetema. Kultur Gävleborgs målbeskrivningar blev vägledande 

f6r Bibliotek Gävleborgs verksamhet. De årliga verksamhetsberättelserna kvarstod och 

utredningsarbetet fortsatte, men Bibliotek Gavleborg började nu ocksa arbeta med 

styrmedel som mål- och aktivitetsbeskrivande planer. 
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3.3 Organisationen efter 1990 - Bibliotek Gavlieborg 

Under denna rubrik tecknar vi Bibliotek Gävleborgs nuvarande stnuktur utifrån fak- 

torerna administration, ansvarsfördelning, lokalisering, personal, ekonomi och styr- 

medel. 

3.3.1 Administration och ansvarsfördelning 

Huvudman är fortfarande landstinget, och landstingets kultuniämnd fungerar som 

Bibliotek Gävleborgs och Kultur Gävleborgs styrelse. Ansvarig föx den fortlöpande 

verksamheten är landstingets kulturchef, i vars totala tjänst den gamla länsbiblio- 

tekarierollen ingår. Administrationen inom Bibliotek Gävleborg, liksom inom hela 

Kulhu: Gävleborg, är tämligen liten. Förhållandet konstateras även av landstings- 

förbundet (Landstingsfdrbundet, 199 1, s. 1 5): " Storleksmässigt motsvarar de regionala 

kansliresurserna inom kulturområdet de minsta kommunernas." För nbarande pågår en 

organisationsöversyn av de landstingsdrivna regionala kulturverksamheterna, där tanken 

b1.a. är att skapa gemensamt kansli och administration för dessa . 

3.3.2 Lokalisering 

1993 flyttades efter kulturnämndens beslut Bibliotek Gävleborg fih lokalerna inom 

Gävle stadsbiblioteks väggar till nya lokaler på Slottet i Gävle. Där samlokaliserades 

Bibliotek Gävleborg med landstingets övriga kulturverksamheter såsom Konst Gävle- 

borg, Musik Gavleborg m.fl. Av praktiska skäl fortsatte dock den personal (ansvarig 

konsulent jämte assistenter), som hanterar den kompletterande medieforsörjningen, att 

vara lokaliserad inom stadsbiblioteket. Således företogs här en &sisk separation, inte 

bara mellan länsverksamheten och stadsbiblioteket, utan också internt mellan perso- 

nalen inom Bibliotek Gävleborg. Syftet med samlokaliseringen var tredelat: 

* hyreskostnaderna blev mindre (besparingskrav hade ålagts landstingets kulturnämnd) 

* de olika regionala kulturverksamheterna kunde bättre börja samarbeta och samordna 

vissa resurser 
* Kultur Gävleborg kunde få en egen plattform, från vilken verksamheten bättre skulle 

kunna profileras. 
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I praktiken är dock inte den på Slottet lokaliserade personalen fullständigt isolerad 

från Gävle stadsbibliotek. Ett rikt utbyte av erfarenheter och träffar äger rum, och 

Bibliotek Gävlebargs konsulenter har fortfarande frivilliga pass p& en eller ett par 

timmar i veckan i informationsdisken på Gävle stadsbibliotek. 

3.3.3 Personal 

1992 övergick länsbibliotekarien och tillika chefen for Bibliotek Gävleborg till tjänsten 

som landstingets kulturchef. I samband h m e d  beslöt landstinget och Kultur Gavleborg 

att inte rekrytera en ny person för denna tjänst. För den budgeterade personalkostnaden 

rekryterades i stället en ny konsulent till Bibliotek Gävleborg. Tjänsten inriktades mot 

barn- och skolbiblioteksfrågor. I praktiken innebar detta således, att Gävleborgs län nu 

ställdes utan en länsbibliotekarie, åtminstone i formell mening. Syftet med åtgärden var, 

hävdar landstinget och Kultur Gävleborg 3, att länsbibliotekariesysslan hädanefter skulle 
inga som en av kulturchefens uppgifter, varvid utrymme skapades for tillsättandet av en 

ny och efterfrågad bibliotekskonsulenttjänst. Resurserna skulle härigenom utnyttjas mer 

effektivt och samtliga parter skulle tjäna på förfarandet, menade man. 

Kritik har sedan dess flamforts fran kommunbiblioteken mot såväl sjalva förfarandet 

som resultatet av denna tjänsteomfordelning. 

Sedan Bibliotek Giävleborgs tillkomst har personalstyrkan, förutom kulturchefen, hållt 
sig kring 5,5 årsverken fördelade på sex personer, varav tre bibliotekskonsulenter. 

Bibliotekskonsulentenia träffas till regelbundna överläggningar, där planering, 

information, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt viss uppföljning och utvärdering 

sker. I samband med att talbokshanteringen allt mer överlåtits på kommunerna, har 

personalresurser på det regionala planet kunnat fiigöras till insatser inom social 

biblioteksverksamhet. 

Hur gick det med tidsbegränsade projektanstiillningar f6r s.k. "fiia medel"? I början av 

Bibliotek Gävleborgs period (1 990-1 992) projektanställdes en datakonsulent pA halvtid. 

Därefter har det dock varit tämligen tunnsiitt med möjligheter till fiia tjänster. Redan 
199 1 kunde Bibliotek Gavleborg i sin verksamhetsberättelse for 1990 konstatera, att "en 

mycket liten del [av anslagen] utgörs av 'fiia medel' som kan disponeras till nya 

utvecklingsområden." 
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3.3.4 Ekonomi och styrmedel 

Fortfarande finansieras den regionala biblioteksverksamheten i Gavle av staten och 

landstinget. Under budgetåret 1993194 utbetalade Statens kulturråd (Statens Kulturråd, 

1994 c, s. 95) drygt 900.000 kronor till Bibliotek Gavleborg i form av grundbidrag, samt 

drygt 200.000 i rörligt grundbidrag till utredning av bokbussens eiffekter i glesbygd. 

Resten av kostnaderna for Bibliotek Gävleborgs verksamhet bestrides av landstinget. 

Bibliotek Gävleborg har under 1990-talet fiån landstinget också tillföirts extra medel för 

att kunna stödja arbetslösa kulturarbete. 

Enligt budget för 1993194 fördelades utgifter och intäkter f6r den regionala 

biblioteksverksamheten såsom framgår av diagram 3.5. 

Utgifter 1993194 Intäkter 1993194 

P (15,3%) A (14,3%) S (30,9%) 

U (22,9%) KMF (32,4%) I: L (62,3%) 
Ö (6,9%) 

T (1  5 , l  %l 

Ytrrifter.Odu1 Intakter: 
Administration 42 1 Statsbidrag 909 
KMF 954 Landstingsbidrag 1 834 
K W :  talböcker 445 övrigt 203 
Utveckling, utbildning 676 
Projektverksamhet 450 
S:a 2 946 S:a 2 946 

I Kultur Gävleborgs skiss till nettokostnader för landstinget 1995 (JSultur Gavleborg, 

1994) föreslås samma utgift för landstinget som under 1994, dvs. 1 834 kkr. 

När det gäller styrmedel arbetar Bibliotek Gävleborg (genom landstingets kulturnämnd 

och Kultur Gavleborg) i högre grad än länsavdelningen med verksamhetsplaner och 

målbeskrivningar. Kulturnämnden utarbetar dels treåriga övergripande mål- och alctivi- 
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tetsförslag, dels ettåriga mål- och aktivitetsbeskrivningar. I detta dokument ingår också 

mål för de enskilda regionala kulturverksamheterna, däribland Bibliotek Gävleborg. 

En översiktlig redovisning sker årligen i Kultur Gävleborgs verksamhetsberättelse till 

kulturnämnden. Sedan ett par år tillbaka santedovisar också Bibliotek Gavleborg statis- 

tiska hårddata, t.err. konsultationsantal, förmedlade fjärrlån och utbildningsdagar med 

deltagarantal. Bibliotek Gävleborgs personal går varje halvår igenom de verksamhets- 

mål som uppsatts, och kontrollerar att de fullgjort de aktiviteter och uppnått de mål som 

står i verksamhetsplanen. NAgon samlad, kontinuerlig och mer djupgående utvardering 

och uppföljande analys av Bibliotek Gävleborgs verksamhet sker dock inte. 



- 3 REGIONALT PERSPEKTIV - 

3.4 Sammanfattning och jämförelser av organisationen 

3.4.1 Administration och ansvarsfördelning 

Efter att länsavdelningen inom Gavle stads- och länsbibliotek före 1990 hanterat de 

regionala biblioteksuppgiftema, sköttes dessa fi.0.m. 111 1990 av Bibliotek Gavleborg. 

Landstinget övertog ensamt huvudmannaskap, vilket tidigare delats mellan Gävle 

kommun och Gävleborgs läns landsting. Bibliotek Gävleborg blev en del av Kultur 

Gävleborg och utgjorde en basenhet under landstingets kulturnamind. Bestands- och 

nyttjandefrtlgan mellan Bibliotek Gävleborg och Gävle stadsbibliotek reglerades genom 

ett nytt avtal. 

3.4.2 Lokalisering 

Från att tidigare ha varit inhyst inom Gävle stadsbiblioteks väggar, lokaliserades 

Bibliotek Gävleborg 1993 till Slottet i Gävle, tillsammans med övriga landstingsdrivna 

regionala kulturverksamheter, Kvar på Gävle stadsbibliotek blev emellertid den del av 

Bibliotek Gävleborgs personal, som sysslade med kompletterande medieforsörjning. 

3.4.3 Personal 

Landstinget övertog 1990 personalansvaret fran Gävle kommun. Plersonalstyrkan har 

minskat nggot, om man jämför länsavdelningen med Bibliotek Gävleborg. För 

närvarande är tre bibliotekskonsulenter anställda inom Bibliotek Gäivleborg. Med den 

nya organisationen försvann såväl länsavdelningschefstjänsten som den gamla innebör- 

den av länsbibliotekarietjänsten. Chefen för 'den nya organisationen fick titeln läns- 

bibliotekarie. 1992 övergick länsbibliotekarien till tjänsten som landstingets kulturchef. 

För den budgeterade personalkostnaden anställde Bibliotek Gävleborg en ny biblio- 

tekskonsulent. Länet står sedan dess således, officiellt sett, utan en ltinsbibliotekarie på 

heltid. 
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3.4.4 Ekonomi och styrmedel 

Jämförelser mellan länsavdelningens och Bibliotek Gävleborgs budget försvåras, då 

budgetredovisningarna har lagts upp på olika satt före respektive efter 1990. 

Länsavdelningen redovisar exempelvis sina intäkter uppdelade på personal, medier, 

lokaler och övrigt, medan Bibliotek Gavleborg fördelar intäktsredovisningen på 

administration och de tre huvudverksamheterna. 

Stat och landsting finansierar gemensamt den regionala biblioteksverksamheten. Här har 

ingen förändring skett före respektive efter 1990. Efter att omsättningen krympt något 

åren närmast före och efter omorganisationen 1990, har den de senaste åren ökat. Enligt 

1993194 års budgei: uppgår Bibliotek Gävleborgs intäkter till drygt 2,2 mkr. 

Utredningsverksamheten har fortgått i ungefar samma takt även efter omorganisationen. 

Uppföljningsarbetet sker framst i form av personaltraffar och arbetsmöten. Bibliotek 

Gavleborg har kompletterat den tidigare länsavdelningens årliga verksamhetsberättelser 

med måldokument, aktivitetsbeskrivningar och verksamhetsplaner. Någon kontinuerlig 

och mer djupgående utvärdering och uppföljning av Bibliotek Gävleborgs totala 

verksamhet görs dock lika litet nu som före 1990. 
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3.5 Verksamheter före och efter 1990 

Hur ser Bibliotek Gavleborg på sin egen verksamhet och sina regionala uppgifter? 

I broschyren "Kryddan i tillvaron" formulerar Bibliotek Gävleborg självt sina uppgifter 

och verksamheter på följande sätt: 

Bibliotek Gavleborg har till uppgzjZ att 
* sprida intresse för böcker och läsning 

* odla samverkan mellan länets bibliotek 
* vara idégivare och bollplank vid förändringsarbete 

* vara informationsförmedlare och samarbets- och diskussionspartner 
* verka för att tillgången på böcker och annan media är lika oavsett var man bor i länet 

genom att 
* anordna studiedagar, konferenser och skräddarsy utbildning 
* kartlägga och utreda olika former av biblioteksverksdet 

* starta projekt tillsammans med länets bibliotek 
* samarbeta med institutioner inom kultur, skola, vård och fortbildning 

* förmedla lån av tidskrifter, böcker och talböcker till bibliotek i länet och landet 
* arbeta för att invandrare och flyktingar har tillgång till media på sina hemspråk 

* samordna bibliotekens tidskriftsbestånd i en gemensam katalog 
* ge rad vid planering och omdisponering av bibliotekslokaler 

Ser man till Bibliotek Gävleborgs kostnader för de tre verksamhetsgrenarna, får vi med 

1 993194 års siffror följande diagram: 

Verksamhetsgrenar 1 993194 

er i kls; 
Kompletterande medieförsörjning 4 1399 
Utbildning 676 
Konsultation och projekt 450 
S:a 2525 

Diagram 3.6 
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När det galler verksamheten totalt sett, kan några skillnader mellan länsavdelningen och 

Bibliotek Gävleborg konstateras. I enlighet med landstingets kulturpolitiska intentioner, 

har verksamheten ibreddats till att omfatta fler samarbetspartners. Så sker exempelvis 

under 1990-talet mer samordning och samarbete med övriga regionala kulturinsti- 

tutioner (tydligast manifesterat i samlokaliseringen på Slottet i Gävle), liksom ett 

samarbete med "litteraturens företrädare i länet" har etablerats (såsom med förlag och 

författare i ett bibliografiprojekt över Gästrike- och Halsingeförfattare). Denna bredd- 

ning har också yttrat sig i en mer allmänkulturell verksamhet på vissa områden, t.ex. 

kulturtingen (se 3 5.2). 

För grenarna ut- och fortbildning samt konsultativ verksamhet har också satsningen på 

barn- och skolbibliotek ökat markant. 

3.5.1 Kompletterande medieförsörjning 

Den kompletterande medieforsörjningen i Bibliotek Givleborgs regi skiljer sig inte 

nämnvärt fiån länsavdelningens. Emellertid kan konstateras en nedgång i antalet 

beställningar samt effektuerade låq om man jämför situationen före respektive efter 

1990: enligt årsberättelserna uppgick antalet medieutlån under åren strax före 1990 till 

drygt 30.000, medan siffran under 90-talet har legat på cirka 20.000 5 .  Detta kan dock 

till stor del tillskrivas omorganiseringen av talboksutlåningen (se nedan), samt att 

utlåningen av kyrkoarkivalier nu ligger inom en annan organisations ansvarsområde, att 

man börjat räkna hela depositioner i stället för enstaka lån, samt att interurbanutlaningen 

sker ganska fiitt i länet, och alltså inte nödvändigtvis går via Bibliotek Gävleborg, samt 

slutligen att åtskilliga intervjuade bibliotekarier förklarar sig beredda att emellanåt bryta 

fjärrlånekedjan, och alltså ta vägen förbi Bibliotek Gävleborg, när det galler fjärrlån fran 
bibliotek utom länet. 

Utformningen av den kompletterande medieforsörjningen tycks heller inte ha påverkats 

i särskilt hög grad av att övriga delar av den regionala verksamheten under 1992 och 

1993 omlokaliserades till Slottet i Gävle. Den del av Bibliotek Gävleborgs personal som 

hanterar den kolmpletterande medieförsörjningen upplever dock den @siska 

separationen' mellan verksamhetsgrenarna som otillfiedsstäilande och känner sig 

"kvarlämnad". 
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Den kompletterande medieförsörjningen är i avtai reglerad mellan Bibliotek Gavleborg / 

Landstinget Gävleborg och Gävle stadsbibliotek / Gävle kommun. I avtalet slås fast, att 

länsinstitutionens bidrag till medier inte får utgöra mer än 25 % av det samlade medie- 

inköpet till Gävle stadsbibliotek. 

Talboksförsörjning 

En talboksforsörjningsplan upprättades för Gävleborgs län med start 1986. Fram till 

dess hade försörjningen till enskilda talbokslåntagare från hela länet skötts av 

länsavdelningen. Eftersom nästan hälften av lantagarna var hemmahörande inom Gävle 

kommun, fick länsavdelningen fr.0.m 1988 personalforstärkning fi-ån Gävle stads- 

bibliotek. Länsavdelningen kunde då mer koncentrera sig på att arbeta med talboks- 

depositioner. Syftet var alltså att alltmer föra över talboksverksamheten från regional till 

lokal nivå. Kommunbiblioteken förbereddes successivt pil att överta sin egen kommuns 

talboksberättigade, och kan fr.0.m. 1990 helt sagas ha övertagit anisvaret för försörj- 

ningen. Resultatet under slutet av 80-talet och under 90-talet har blivit att såväl 

länsinstitutionens depositionsverksamhet hos kommunerna som k~ommunernas egen 

utlåning ökat, och länsverksamheten har kunnat frigöra personalresurser till att arbeta 

med utveckling av b1.a. den sociala samt barn- och skolbiblioteksverksamheten. 

Med stöd av talboksplanen fick också lansbiblioteket ett statsbidrag, utgilende under 

åren 1986-1989, på totalt 950 000 kr för upprustning av det regionala talboksbeståndet. 

Bidraget möjliggjorde en långt intensivare verksamhet med depositioner i kommunerna 

än vad som dittills hade varit möjligt. 

Försöksprojekt med att skapa ett modellbibliotek i Ljusdal för talbokshanteringen 

genomfordes under tidigt 90-tal. Försöksprojektet slog väl ut, men ledde inte till någon 

koncentration av talbokshanteringen till Ljusdal. 

1993 beviljades Bibliotek Gävleborg ett bidrag fik Föreningen Synskadades Vhner i 

Gavleborgs län p& 80 000 kronor för inköp av talböcker. Beloppet disponerades över de 

tio kommunerna och var att betrakta som ett komplement till och inte en ersättning av 

anslaget. Talbokshanteringen rationaliserades ytterligare 1994 genom att Bibliotek 

Gavleborg beslöt börja leverera statistik en gång i kvartalet till Posten i stället för att 

filla i och hantera följesedlar for avsändna och inkomna talböcker. 
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Lokalinläsningar av litteratur är också en verksamhet som bedrivits av såväl läns- 

avdelningen som Bibliotek Gävleborg, och under åren 1989 till 1992, företogs t.ex. åtta 

lokalinlasningar av länsinstitutionen. 

Tidskrifts- och ar.tikelförsörjning 

Under den andra hälften av 1980-talet vidtog länsbiblioteket åtgärder, vilka omsider 

ledde till ett effektivare utnyttjande av bibliotekens tidskriftsresurser i länet. En 

tidskriftsförsörjninigsplan utarbetades, och fastställdes slutligen 1987. Under 1985-88 

försågs samtliga hiuvudbibliotek i länet samt några filialer med telefaxapparater, sub- 

ventionerade av länsbiblioteket, som beviljats ett projektbidrag av landstinget och 

dessutom begagnade sig av statsbidragspengar for ändamålet. En regional samkatalog 

över bibliotekens tidskriftsbestånd sammanställdes. Önskade artiklar kunde därmed 

överföras mellan biblioteken via telefax. 

Det faktum att deii allra minsta kommunen i länet, Ockelbo, hörde till dem som mest 

begagnat sig av systemet, tycks bekrafta satsningen som ett medel mot målet att i nhgon 

mån utjämna skillnaderna vad gäller informationsresurser mellan de stora, välförsedda 

och de mindre biblioteken i länet. 1989 lades samkatalogen in i en databas. 

För denna satsning erhöll stads- och länsbiblioteket i Gävle 1988 Kulturrådets pris 

"Kulturtidskriften". 

Bibliotek Gavleborg har fortsatt denna verksamhet. Katalogen, "Tidskrifter i X-län", 

produceras och nytrycks med jämna mellanrum. Förutom kommunbibliotekens finns nu 

aven Högskolans i GavleISandviken bestånd med. Katalogen förtecknar aktuella 

prenumerationer, hur länge materialet sparas, bevarade årgångar av nerlagda tidskrifter 

eller titlar någon eller några upphört att prenumerera på m.m (Bibliotek Gavleborg, 

1994 b). 

Fjärrlån och mediebestånd 

I länsavdelningens årsberättelse for 1986 kunde länsbibliotekarien konstatera, att de 

kommunala bibliotekens bestånd alltmer hngerade som en gemensam resurs for alla 
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bibliotek i länet. Under slutet av 1980-talet företogs också en "hibumsning" av det 

regionala beståndet. 

1986 fattades också for första gången beslut om fördelningen av deit regionala medie- 

anslaget av landstingets kultum-d. Detta kan ses som en av fleras faser på vag mot 

landstingsdriften av länsbiblioteksverksamheten. 

En del av det regionala beståndet har också svunnit flån Gavle. 1986 skickades b1.a. en 

större shdning böcker, framst facklitteratur, flån länsdepån i Gävle till depåbiblioteket i 

Umeå. 

Utlåningen av kyrkoarkivalier på mikrofiche Övertogs under 1988 av SVAR 6 ,  och 

länsbiblioteket upphörde darför successivt med utlåning av mikrofilmade kyrkoarki- 

valier. 

Invandrarlitteratur 

Också vad gäller litteratur för invandrare, flyktingar och språkliga minoriteter önskade 

länet under 1980-talet upprätta en medieförsörjningsplan. Arbetet påbörjades 1988 med 
att invandraransvariga utsågs på kornmunbiblioteken. De närmaste åren ökade inköpen 

av invandrarlitteraturen på främst flyktingspraken. Länsbiblioteket deponerade också 

emellanåt böcker till de tre flyktingförläggningarna i länet. 

3.5.2 Ut- och fortbildning 

Under 1993 kunde Bibliotek Gavleborg notera 390 deltagare i arbetstraffar, kurser och 

konferenser (Bibliotek Gavleborg 1993). 

Behovet av den regionalt initierade ut- och fortbildningen har förbdrats sedan om- 

organisationen. Orsaker till detta star att finna dels i ett förandrat ansvar för talboks- 

verksamheten (se 3.5.1) med rationaliseringar och andra förändringar i verksam- 

hetsrutiner, dels i ett ökat kommunalt behov av ut- och fortbildning i informations- 

teknik, dels i förändrade kulturpolitiska villkor (som att Bibliotek Gavleborg i högre 

grad än länsavdelningen skall samarbeta med andra aktörer såsom regionala kultur- 



- 3 REGIONALT PERSPEKTIV - 

institutioner och därvid ocksa till viss del bredda sin verksamhet mot det allmän- 

kulturella). 

Förändringen avspeglas också i verksamheterna. Den regionala utbildningen i läns- 

avdelningens regi tog i stor utsträckning fasta på dels talboksfiågorna, dels den 

samordnade informationsverksamheten. Bibliotek Gävleborg har i utbildningarna i 

högre grad satsat p5 samarbete med övriga intressenter och aktörer både inom och utom 

länet. Det har också initierat och anordnat fler konferenser, både pli region- och 

riksplanet, och flera av dessa har handlat om informationstekniska och datoranknutna 

områden. 

Regionala, kommaingemensamma möten 

I länsavdelningens regi anordnades regelbundna bibliotekschefstraffar, där kommun- 

gemensamma och regionala fiågor som strategi och ekonomi dryftades. Till dessa 

inbjöds också för biblioteks- och kulturverksamheten ansvariga kommunpolitiker. 

Triiffarna fortsatte efter 1990 i samma utsträckning som tidigare. Innehållsmässigt har 

somliga intervjuade kommunbiblioteksansvariga kunnat skönja en förskjutning från ett 

biblioteksspecifikt till ett något mer allmänkulturellt innehåll. Antalet deltagare har 

sjunkit något under 1990-talet - om detta beror på förändrat innehåll eller på att 

ansvariga kommunpolitiker numera i mindre utsträckning än tidigare kommer på 

mötena, är svårt att saga. Såväl före som efter 1990 har bibliotekschefsm6tena (som 

ibland också benämnes "regionala överläggningar") förlagts p% olika orter i länet. 

Länsavdelningen anordnade också s.k. läns(biblioteks)möten en gång om året, med vari- 

erande tema. Till mötena inbjöds samtlig bibliotekspersonal i länet jämte övriga med 

anknytning till biblioteken, såsom ansvariga politiker, föreläsare, författare m.m. Dessa 

länsmöten integrerades med de sedan tidigare existerande, av landstinget anordnade 

Kulturtingen, när Bibliotek Gävleborg formerades. Tanken var, att de olika kultur- 

verksamheterna skulle befi.ukta varandra i erfarenhets- och kompetensutbyte. 

Differentierade arbetsmöten och utbildningar 

Länsavdelningen respektive Bibliotek Gävleborg har också under dessa år anordnat sär- 

skilda arbetsträffar och möten för kommunbibliotekspersonal, ansvarig för specifika 
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verksamhetsområden. Dessa områden kan exempelvis vara fjärrlå~ talbokshantering, 

datasystem, uppsökande verksamhet, upplysningstjänst, bokbussverksamhet, invandrar- 

litteratur och medieinköp. 

Denna verksamhet har genomgått några förändringar. Bland annat har ut- och fort- 

bildning när det galler talbokshanteringen dragits ner. Flera intervjuade pekar också på 

att det rent bibliotekstekniska i ut- och fortbildningen i någon mån har minskat (såsom 

klassifikationssystemsinformation, artikel- och boksök, m.m.), till förmån för utbildning 

i administrationsfrågor, infornationstekniska (såsom utbildning i CD-ROM och data- 

bassökning) och informationsbehovsanknutna fragor. I gengäld har ut- och fortbild- 

ningen när det gäller barn- och skolbiblioteksfrågor ökat betydligt. 

För att kunna tillgodose kommunernas önskemål när det gäller ut- och fortbildning, har 

Bibliotek Gavleborg tillsatt en referensgrupp, bestående av personal fiån såviil Bibliotek 

Gavleborg självt som från kommunala huvud- och filialbibliotek. 

Av flera intervjuade kornmunbibliotekarier framgår slutligen, att Bibliotek Gavleborg i 

lägre grad än länsavdelningen satsar på information och fortbildning när det gäller den 

lokala litteraturen. Nämnas kan dock, att Bibliotek Gavleborg initierat, finansierat och 

stött en produktion och utgivning av Gästriklands och Hälsinglands liitteraturhistoria. 

Studiebesök och liknande verksamhet 

Länsavdelningen initierade frekventa studiebesök, både inom och utom landet, och 

ordnade exempelvis också, att kanslister fiån mindre kommuner h d e  göra varsitt 

veckolångt studiebesök på länsbiblioteket for att bekanta sig med verksamheten. 

Studiebesöken och studieresorna är märkbart f b e  under 1990-talet än tidigare. 

Konferenser 

Bibliotek Gavleborg har, enligt några av de intervjuade, mer aktivt än länsavdelningen 

spelat en samordnande roll i samband med den årliga Bok- och biblioteksmassan i 

Göteborg. 
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Bibliotek Gavleborg anordnar också självt fler konferenser, framför allt rikskonferenser, 

än vad länsavdelningen gjorde. Härvid samarbetar Bibliotek Gavleborg med ett stort 

antal olika aktörer. Exempel på dessa konferenser kan nämnas: 

* "Mediekonferenser" 1991-1992, vilka sökte arbeta med att ge kommunerna en 

helhetssyn i mediefi-ågor, att kunna arbeta mer målmedvetet med sin mediehantering 

* "Läslust" - Nondiska barnboksdagar i Gävle 1993, ett samarbete mellan Bibliotek 

Gavleborg, Högskolan i GavlelSandviken samt Barn- och ungdomsrådet 

* "Skärma inte av dig!" - en rikskonferens 1994 om datoranvändning i skola och 

bibliotek. Ett samarrangemang med Föreningen Datorn i Utbildningen samt Gävle Peda- 

gogiska Datacentrum 

* "This is IT!" - en rikskonferens juni 1995 på Aland om informationsteknik i utbild- 

ning. 

Högskoleanknuten fortbildning 

Saväl länsavdelningen som Bibliotek Gavleborg satsade emellanat på högskoleanknuten 

fortbildning. Exempelvis samarbetade länsavdelningen med Högskolan i Gdvle l Sand- 

viken, och anordnade utbildning med S-poängskurser för avdelningschefer på Gävle 

stadsbibliotek i mmknadsföring, och en seminarieserie E r  övrig personal. 

Bibliotek Gavleborg har å sin sida samarbetat med Högskolan i Gävle l Sandviken när 

det galler fortbildning i biblioteksarbetet som kulturpedagogiskt arbete. 

3.5.3 Konsu1tad;iv verksamhet 

När det inledningsvis galler informationsteknik och datafrågor, ökades insatserna Från 

länsinstitutionens sida särskilt, när en datakonsulent var projektanställd på halvtid under 
några år i slutet av 1980- och början av 1990-talet. Med projektanställningens upp- 

hörande upplevde åtskilliga intervjuade en nedgång i denna typ av konsultation. 

Bibliotek Gävleborg har under de senaste två åren fi.a. genom datakonferenser och 

särskilda utbildningar försökt tillfredsställa behovet av konsultation och utbildning i 

informationsteknik och datafragor. 
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Projektverksamhet saknades naturligtvis inte heller under 1980-talet. Exempelvis initi- 

erades 1980 "Gävleborgsprojektet", en undersökning av bibliotekens uppsökande 

verksamhet i Gävle och Sandviken. 

1987 inlämnade länsbiblioteket till Kulturrådet en ansökan om extra statsbidrag för ett 

kassettboksprojekt. Projektet, som syftade till att låna ut kassettböcker till Transport- 

arbetarförbundets medlemmar, främst lastbilschaufförer, var ett treårigt samverkans- 

projekt mellan kommunerna Gävle, Hudiksvall, Sandviken och Söderhamn, samt 

Transportarbetarförbundet och Litteraturftämj andet. Kulturrådet beviljade totalt 428 000 

kronor i tre bidrag åren 1988-1990. Intresset för projektet blev stort, och redan det första 

projektåret, 1988, etablerades utlåningsstationer på nio arbetsplatser. 

Bibliotek Gavleborg har påtagligt arbetat med att söka bredda antalet samarbetspartners 

när det gäller projekt av olika slag. Exempel är: Skolverket, Föreningen Datorn i Utbild- 

ningen, Gävle Pedagogiska Datacentrum, författare, förläggare, boklador (även antik- 

variat), BVC, länsstyrelsen, Studiefrämjandet, Litteraturftämjandet. 

Under 1994 förekom 45 konsulttillfallen fran Bibliotek Gavleborgs sida i länet 

(Bibliotek Gavleborg, 1995, s. 4), varav 24 i Gävle. Konsultinsatserna har fiämst omfat- 

' tat områdena biblioteksinredning, mediafragor, förändringsarbete och barn- och 

skolbiblioteksfragor. 

Påtagligt när det gäller Bibliotek Gävleborg konsultativa arbete de senaste åren är 

ökningen av konsultinsatser inom barn- och skolbiblioteksfragor, vilket förstås till stor 

del kan tillskrivas anställningen 1993 av en bibliotekskonsulent, vilken till stor del kom 

att syssla med barn- och skolbiblioteksfiågor. 

Andra exempel på proj ekt- och informationsverksamheter i länsavdelningens respektive 

Bibliotek Gävleborgs regi är: 

* modellbiblioteket i Ljusdal för talboksförsörjning 

* BVC-projektet, där "Min första bok" delats ut till nyblivna firäldrar på barna- 

vårdscentraler 

* kulturlager för ungdomar 

* "Rata linjernas tyranni" i Hofors 

* Bokbussprojekt samt en utvärdering om bukbussverksamhet 

* undersökning om kultursatsningars inverkan p5 lokal kulturutveckling 
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* Gästriklands och Hälsinglands litteraturhistoria 

* FÖrfattartum6er 

Bibliotek Gavleborg har i en allt ökande omfattning satsat på utrednings- och 

analysarbete. Så har t.ex. utredningar eller initiativ till sådana företagits betraffande 

förutsättningar for en regional databas for sjukhusbiblioteken, betraande skolbiblio- 

teksverksamheten, bokbussverksamhet samt föreliggande utvärdering av den regionala 

biblioteksverksamheten och attityder till den. 

3.5.4 Framtida planering 

Slutligen kan här nämnas något om hur Bibliotek Gavleborg tänker sig fortsatta sin 
verksamhet inom de närmast kommande åren. I landstingets kulturnämnds verksamhets- 

plan inför åren 1995-1997 skisserar Bibliotek Gavleborg de för den gällande perioden 

aktuella verksamheterna. Förutom de hittillsvarande aktiviteterna talas där b1.a. om att: 

* framställa en katalog f6r sjukhusbibliotekens samlade tidskriftsbestånd 

* utveckla kommunbibliotekens informationskampanj angående talböcker 

* verka för att skrivarläger för ungdom anordnas i länets kommuner 

* arbeta for att minst tre modellskolebibliotek inrättas i länet 

* utreda barnbiblioteksverksamheten i Gävle och Hofors 

* informera om LL-böcker (LattLästa böcker) och lättlästa tidningar till elever på 

länets vårdskolor och p& vårdhögskolan 

* tillsammals med det statliga Tal- och punktskriftsbiblioteket genomföra ett 

projekt om talböcker för barn och ungdomar med las- och skrivsvårigheter 

* introducera mätmetoder som underlag för bibliotekens mediehantering 

Noter 

Det skall medges, att uppdelningen av verksamheten i olika huvudfåror till sin natur är ett ganska grovt 
instrument, och överlappningar av enskilda verksamhetsuppgifter är darför vanliga. S5 kan man 
exempelvis tänka sig ett projekt, d& Bibliotek Gavleborg samordnar eller intensifierar utbildningsinsatser 
i hanteringen av den kompletterande medieförsörjningen. 

Gavleborgsprojektet var namnet pil en undersökning av bibliotekens uppsökande verksamhet i Gavle 
och Sandviken. 
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I en intervju med representant för Landstinget Gavleborgs kultunihnd 

Inkluderande Ijiirrlån, invandrarlitteratur samt informations- och referenstjiinst 

För 1994 var sifian 22 500 firnedlade lån (Bibliotek Gavleborg, 1995, s. 4) 

(j SVAR = Svensk Arkivinformation I Ramsele 



4 KOMMUNBIBLIOTEKENS ATTITYDER TILL 
BIBLIOTEK GAVLEBORG OCH REGIONAL 

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 

Detta kapitel redovisar huvuddragen av de intervjuade kommun-, sjukhus- och skol- 

bibliotekens attityder till och ideer om Bibliotek Gävleborgs (om)organisation och verk- 

samhet under 1990-talet. Redovisningen bygger på enkät och intervjuer utförda under 
hösten 1994, och kommer därför till sin utformning att domineras av dels citat fran 
intervjuer och enkät, dels av diagram fran enkäten. Enkät och intervjuschema bifogas 

rapporten som bilagor. För ytterligare information om enkät och intervjuer hänvisas till 

avsnitt 1.7. I redovisningen står benämningen "kommunbibliotek" sammanfattande f6r 

kommunala huvudbibliotek, filialbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek. 

4.1 Inledande anmärkning 

De synpunkter på Bibliotek Givleborgs verksamhet som kommit fram under intervjuer 

och enkäter har till Övervägande del varit positiva och uppskattande, och de intervjuade 

är på det stora hela nöjda med Bibliotek Gävleborgs insatser och program. Detta för- 

tjänar att poängteras i sammanhanget, efiersom redovisningen här nedan lätt kanske kan 

ge ett intryck av att ett allmänt missnöje med Bibliotek Gävleborgs verksamheter råder i 

länet, och så är inte fallet. Utvärderingen har emellertid som delmål att få fram 
planerings- och beslutsunderlag för Bibliotek Gavleborg och landstingets kulturnanuid, 

och har därför s6kt ta fasta på den kritik mot och de idéer om utveckling av 

verksamheten, som ändå föreligger bland kornmunbiblioteken. 

4.2 Organisation 

Under detta avsnitt berörs kommunbibliotekens attityder till Bibliotek Gävleborgs 

organisation utifrån faktorerna organisation med huvudmannaskap, ansvarsfördelning, 
administration och personal. Synpunkter på lokaliseringsfrågan tas upp i avsnitt 4.3 i 

samband med skillnader mellan länsavdelningen och Bibliotek Gavleborg. Följande 

fi-ågor ur rapportens inledande kapitel tas upp: 
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* Vilka skillnader och likheter finns i den regionala biblioteksverhamhetens organi- 

sation före respektive ejler 1990? 

* Vem anser kommunbiblioteken bäst kunna sörja för den regionala biblioteks- 

verksamheten i Gävleborgs län? 

* Hur fingerar kommunikationen mellan kommunbiblioteken och Bibliotek Gävleborg? 

* Vad anser kommunbiblioteken om Bibliotek Gävleborgs personal, nar det gäller t.ex. 

kompetens och personligt bemötande? Behövs fasta konsulenttjänster? Behövs en läns- 

bibliotekarie? 

* Anser sig kommunbiblioteken ha något inflytande över den regionala bibliotekverk- 

samheten? 

* Ar nuvarande organisationsform ändamålsenlig? Behövs över huvud taget Bibliotek 

Gävle borg? 

* Vad anser kommunbiblioteken om dagens organisationsform? Om ansvars- 

fördelningen? 

* Kan en annorlunda regional indelning och/eller ansvarsfördelning påverka den 

regionala biblioteksverksamhetens organisation? 

4.2.1 Organisation och ansvarsområden 

Behövs någon institution i länet, utanför de kommunala biblioteken, som arbetar med 

regionala biblioteksfrågor? På denna fraga svarade en mycket klar majoritet jakande. 

Vid följdfrågan om vilken institution eller typ av institution som var lämpligast, gick 

åsikterna något isär: i enkäten svarade 24 personer på denna fiåga, och bara 14 angav 
Bibliotek Gavleborg direkt, medan de andra 10 svarade alternativt. Under intervjuerna 

framkom dock ett starkare stöd än i enkäten for Bibliotek Gävleborg som ansvarig för 

den regionala biblioteksverksamheten, och de allra flesta ansåg nuvarande organisa- 

tions- och ansvarsform ändamålsenlig. 

Flertalet intervjuade anser, att landstingen bör st% som huvudman för den regionala 

biblioteksverksamheten. I stort sett f'år landstinget gott betyg for fôrv,altandet av huvud- 

mannaskapet. Några nämner dock irritation över hanterandet av länsbibliotekarie- 

tjänsten, medan andra saknar ett fortsatt drivande utvecklingsarbete såsom de upplever 

ha skett i Kalmar. Vid frågan hur kommunbiblioteken ställer sig till huvudmannaskaps- 

och organisationsfrågan, om landstingen av någon anledning skulle fråntas ansvaret för 

den regionala verksamheten, går åsikterna starkt isär, och det är svårt att se en gemen- 
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sam linje i ställningstagandena för de olika alternativ till landstinget som kan tänkas (ex. 

enskild kommun, kommungemensamt, lhsstyrelsen, kommunforbundet via sin länsav- 

delning) : 

Principiellt vore ju kommunförbundets länsavdelning lämpligast. Eller att resurserna förs 
över till kommunerna ph samma satt som man gjort inom aldreomsorgen. Kompletterande 
medieforsörjning däremot bör gA till en enskild kommun och skötas samlat därifran. 
Statens grundbidrag borde inte fördelas ph en institutionell bas, som förhindrar snarare än 
framjar utveckling. 

Länsstyrelsen verkar inte lockande. Det är lattare om det mentala avståndet iir mindre och 
att 'moderorganisationen' har ungefar samma verksamhetsområde som vi. 

Om ej landstinget, sh tycker jag nog länsstyrelsen är lämplig. Visserligen skulle det 
innebara en viss centralisering, men kommunerna bestämmer ju det mesta själva i alla fall. 

Det är svart att se att nigon annan än Bibliotek Gävleborg skulle kunna sköta detta, de har 
den regionala kunskapen som behövs. Uppdelning av ansvar och verksamheter p& flera 
eller samtliga kommuner i länet skulle inte ge nhgon enhetlighet och kontinuitet ht 
verksamheten. 

(...) jag tror inte p i  en kommunalisering, det skulle aldrig fungera h& till exempel. 
Länsstyrelsen vore en neutralare part. Dessutom finansieras ju den regionala verksamheten 
till dels av staten redan, det vore ju naturligt att den sköter huvudmannaskapet om inte 
landstinget finns. 

Om ej landstinget - interkommunalt samarbete. Vi bygger upp en fiistaende organisation 
gemensamt i länet. Det vore inte lyckat att gA tillbaka till Gävle kommun som huvudman. 

Huvuhannaskapet och ansvaret spelar ingen roll, tycker jag. 

Bast sköts den regionala verksamheten av en traditionell lhsavdelning. 

Om ej landstinget - kommunförbundets Iiinsavdelning, tror jag. Där finns regional 
kmedom och bra kontakter, det finns tentakler uppit i kommunfirbundet ocksi. 
Kommunerna skulle bli jämstallda med ett shdant system. 

I samband med Mgan om framtida scenarion, kom under intervjuerna fiam synpunkter 

på regionsspecifika fiågor. Latenta sprickbildningar är tydliga, och många frågar sig vad 

dessa skulle kunna innebära vid en eventuell omstrukturering av rikets regionala indel- 

ning. 

Om landstingen och Ifinen försvinner kommer det att bli tvh landskapllän - Gastrikland och 
Hälsingland, som går At varsitt hall ... (- - -) Län och landsting: det kulturella och det 
administrativa länsmönstret krockar här - Gastrikland hör s.a.s. mer ihop med Dalarna, 
medan Hiilsingland är ett Norrlandslandskap. 
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Vi ser ju en naturligare samarbetspartner i Sundsvall än i Gävle. Skulle vi få en 
sönderslagning av nuvarande regionsystem, skulle vi med all säkerhet söka oss till 
Sundsvall. 

Även när det galler fiågan om framtida centralisering eller decentralisering inom 

folkbiblioteksvärlden i Gavleborg ochfeller nationellt, är det svart att skönja riktigt röda 

trådar bland intervjusvaren. Flertalet intervjuade hoppas dock på centralisering på riks- 

planet i SA måtto, att de förespråkar en bibliotekslag. Så gott som samtliga påpekar 

också behovet av en centralisering när det gäller in£ormationsteknik. 

Flera hoppas också på en kommande regional centralisering, så att Bibliotek Gavleborg 

tar ett större ansvar och agerar kraftfbllare, i takt med att kommunernas resurser skärs 

ner. För regional decentralisering talar, enligt några, en fortsatt kompetensutveckling i 

kommunerna och aven ute på enskilda filialer och i skolbibliotek. 

Många tror på centralisering pA lokalt plan - detta yttrar sig dels i att de ser en framtid, 

där huvudbiblioteken samlar kompetens och resurser inom kommun<em medan filial- 

biblioteken enligt flera intervjuade blir rena utlåningsstationer, dels i att flera inter- 

vjuade kritiserar kommundelsreformen och hoppas att den överges. 

Den regionala biblioteksverksamheten bör vara förlagd till Gavle i en samlad institution. 
Gävle är en stor stad med högskola och goda kommunikationer. Att decentralisera genom 
att förlägga verksamheten i Ljusdal eller Bolinas eller Söderhamn tror jag är att g& över ån 
efter vatten. Däremot tror jag pil en centralisering p& lokal nivil. Huvudbiblioteken 
utvecklar informationssidan ytterligare med tekniska hjalpmedel som CD-ROM, och satsar 
pA kommunal information, samhallsinformation. Kompietensutveckling av 
bibliotekspersonalen blir da A och 0. 

(...) annars ligger centralisering nära till hands p8 den lokala nivån - kommundelsköret tror 
jag är slutet, det sista stadiet av denna decentralisering, man maste gli tillbaka till en mer 
centraliserad organisationsform i kommunerna. Kommunerna kommer att växa i betydelse i 
informationsförsörjningen, biblioteken blir kommunernas infocentraler. Fast inte som 
medborgarkontor där man har svar pil alla fiagor - mera som en samarbetspartner för olika 
politiska nämnder och sa. 

Decentralisering är inte bara av godo. Det finns stora behov av saordningsfunktionen, 
sikskilt i nedskaniingstider - man får samordningsvinster, utbyte av kunskap och erfaren- 
heter. 
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4.2.2 Kommunikation och inflytande 

Av såväi intervjuer som enkäter framgår, att kommunbiblioteken i stort sett är nöjda 

med kommunikationen med Bibliotek Gävleborg, liksom med sina möjligheter till 

inflytande över den regionala biblioteksverksamheten. Ett exempel några tar upp är den 

under 90-talet bildade referensgruppen för utbildningsfragor, i vilken ingår represen- 

tanter för både regional och kommunal nivå. I samband med frågan om kommunika- 

tionsmöjligheter påpekar de flesta, att lyhördheten hos Bibliotek Gavleborg är stor, 

större än den var hos länsavdelningen. 

Vilka erfarenheter har Ni av möjligheterna att få kontakt med Bibliotek Gavleborg? 
Markera genom att ringa in den sz@a som bast Överensstämmer med Er synpunkt, med 

utgångspunh i att l motsvarar stora svårigheter och 5 inga svårigheter alls. 

Kontaktmöjligheter 

I Medelvärde 4,26 I 

20 - 

Diagram 4.1 

15 

10 

5 -  

Några kritiska synpunkter finns dock: 

-- 

-- 

För det första pekar en del intervjuade pil bristande kommunalt inflytande i samband 

med att landstinget de facto avskaffade länsbibliotekarietjtinsten. 

O T  1 2 3 4 5 Vet ej 

För det andra efterlyser ett par intervjuade en högre grad av gemensam planering mellan 

Bibliotek Gavleborg och kommunbiblioteken: 

Bibliotek Gavleborg redovisar vika områden man tänker satsa p& och i viken form, SA får 
kommunerna komma med synpunkter och förslag. Sedan avstämmer man verksamheten 
med planeringslistan allt eftersom. 

För det tredje anmaker några på Bibliotek Gävleborgs informations- och marknads- 

föringsverksamhet (i synnerhet gentemot filialbiblioteken): 
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Bibliotek Gavleborg har sakert varit med och hjalpt till i Iiinet med olika projekt utan att vi 
vet eller maker att de har bidragit med radgivning och &dant. Här behövs marknadsföring 
- vi kunde inspireras och få idder av Bibliotek Gavleborgs verksamhet i högre grad än nu. 

Av nedanstående tabell framgår också, att kommunbiblioteken upplever en brist på 

information fiån Bibliotek Gävleborgs sida i samband med projektverksamheter: 

På vilket satt får Ni information om vad Bibliotek Gavleborg erbjuder? Flera 
alternativ kan kryssas i. 

Informationsvagar 

A = Broschyrer 
B = Informationsmöten 

C = I samband med projekt 
D = I samband med ut- eller fortbildning 

E = Personliga kontakter 
F = Annat satt (varvid: Utskick 4, Brev 5, Fax 3, Arskalender 1) 

Diagram 4.2 

25- 

Som helhet ger dock enkätresultatet godkänt betyg åt Bibliotek Gävleborgs information, 

både när det gäller det totala tjänsteutbudet och enskilda verksamhetsgrenar: 

20.. 

15- 

1 o-. 
5 

o - 

Vad anser Ni om Bibliotek Gävleborgs information om sitt totala $unsteutbud? 
Markera genom att ringa in den szpa som bast Överensstämmer med Er synpunkt, med 

utgångspunkt i att l motsvarar mycket dålig information och 5 mycket bra. 

.. 

Information 

20, 

A B C D E F 

1 Medelvärde: 3,52 1 

15.- 

1 o-- 

5 

Diagram 4.3 

-- 

1 O-; 
l 

1 2 3 4 5 Vet ej 



- 4 VAD TYCKER KOMMUNBIBLIOTEKEN? - 

I enkäten ställdes ovanstående Mga om information också när det gällde de enskilda 

verksamhetsgrenarna kompletterande medieförsörjning (KMF), ut- och fortbildning 

samt konsultativ verksamhet. Det genomsnittliga betygresultatet per verksamhetsgren 

blev så här: 

Information om verksamhetsgrenar l 

T 1 

totalt KMF utlfort kons 

totalt = Den totala regionala biblioteksverksamheten 
KMF = Kompletterande medieförsörjning 

udfort = Ut- och fortbildning 
kons = Konsultativ verksamhet 

Diagram 4.4 

I samband med diskussionen om kommunbibliotekens inflytande på den regionala 

biblioteksverksdeten samt om Bibliotek Gävleborgs lyhördhet gentemot dessa, påpe- 

kade några intervjuade, att Bibliotek Gävleborg inte bör vara alltför efterfiågestyrt: 

Det f m s  en baksida av att verksamheten blir mer efierfiigestyrd, och det tir att de som 
skriker högst får respons. Verksamheten riskerar att inte bli biittre än vad kommunerna 
sjalva kan fundera ut ifraga om behov. Bibliotek Gavleborg skall ju ocksh vara spjutspets 
och inplantera och presentera nya och ovantade idéer. 

4.2.3 Personal 

Med något undanhg är både intervju- och enkatsvar eniga i sitt beröm av Bibliotek 

Gävleborgs personal, när det gäller såväl kompetens som personligt bemötande. Perso- 

nalen har, tycker många, blivit allt mer flexibel och lyhörd. Någon säger, att konsu- 

lenterna nu är "mer förstående mot kommunerna utanför Gävle" än vad fallet var före 

1990. 
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Vilka erfarenheter har Ni av Bibliotek Gävleborgs bemötande av Er? 
Markera genom att ringa in den sifia som bäst Överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i an l motsvarar ett mycket dåligt bemötande och 5 mycket bra. 

Bemötande 7 

1 Medelvärde: 4,41 I 
Diagram 4.5 

Betraffande bibliotekskonsulentema, anser de flesta intervjuade, att dessa bör vara fast 

anställda, men att Bibliotek Gavleborg skall ha utrymme för visstidsmställningar i sam- 

band med projekt. 

Länsbibliotekarie 

Som tidigare nämnts, ledde utvecklingen i Gävleborgs län omsider till att 

länsbibliotekarietjänsten numera ingår som en av flera uppgifter för landstingets kultur- 

chef. En mycket klar majoritet av de tillfiågade ställer sig negativa till en sådan utveck- 

ling, och anser att en länsbibliotekarie på heltid behövs. Som skäl harför angavs: 

* att en länsbibliotekarie skulle kunna tillförsäkra den regionala biblioteksverksamheten 

stabilitet, kontinuitet och initiativkraft 

* att Bibliotek Gävleborg härigenom lattare skulle kunna hålla ett samlat grepp över 

verksamheten 

* att en länsbibliotekarie kan bistå kommunbiblioteken i deras dialog med politiker och 

tjänstemän. 

Många fniktar, att biblioteksfiågorna i fihvaron av en länsbibliotekarie kan komma i 

skymundan i det regionala kulturarbetet: 

(...)btlttre att fma tva heltidstjtinster - en kulturchef och en Ihsbibliotekarie. Jag tror inte att 
man kan kombinera dessa tv% utan att n%gon roll blir lidande. Som det nu är, har 
tyngdpunkten förskjutits från bibliotek till allmankultur (...). 
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Skulle nuvarande situation fortgå, förespråkar åtskilliga att någon av de nuvarande 

bibliotekskonsulenterna tilldelas ett tydligt och "officiellt" avdelningsansvar. 
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4.3 Total verksamhet 

* Vilka skillnader och likheter prins i den regionala biblioteksverksamhetens organi- 

sation före respektive ejier 1990? 

* Vilken verksamhet bedrev länsavdelningen före 1990)? 

* Vilka inriktningar har Bibliotek Gävleborgs verksamhet haft sedan dess tillkomst 

1990? Vilka verksamhetsgrenar har prioriterats? 

* Uppfattar kommunbiblioteken, att Bibliotek Gävleborgs verksamhet ser annorlunda 

ut, än den som före 1990 bedrevs av lansavdelningen vid Gävle stads- och länsbiblio- 

tek? I så fall, hur? Har verksamheten blivit bättre eller sämre eper omorganisationen 

enligt kommunbiblioteken? 

* Hur svarar den nuvarande verksamheten (kompletterande medieförsörjning, ut- och 

fortbildning samt konsultativ verksamhet) mot kommunbibliotekens behov och för- 

väntningar? 

* Vilka åtgärder och insatser @n Bibliotek Gävleborgs sida tror I&ommunbiblioteken 

bast skulle gynna biblioteksverksamheten i länet, dels betrafande enskilda projekt- 

insatser, dels betraflande eventuella tyngdpunktsförskjutningar mellan de olika 

verksamhetsgrenarna? Bör Bibliotek Gävleborg avhända sig någon eller flera av de 

nuvarande uppgzjierna till en annan instans, t.ex. ett kommunbibliotek? 

* Hur tror de intervjuade att datoriseringen och informationstekniken kan påverka 

biblioteksverksamheten när det gäller regionala uppgij?er? 

* Utnyttjas någon av Bibliotek Gävleborgs verksamhetsgrenar mer eller mindre an de 

andra? 

* Har separationen fiån Gävle stadsbibliotek inneburit någonting för Bibliotek Gavle- 

borgs verksamhet? 

* I vilken grad nyttjar kommunbiblioteken Bibliotek Gävleborgs tjänsfer? 

4.3.1 Kontakter 

Så gott som samtliga i undersökningen tillfrågade bibliotek sade sig ha hafl nAgon form 

av kontakt och samarbete med Bibliotek Gävleborg. Kontakter inom ramen för de olika 

verksamhetsgrenarna redovisas nedan under respektive verksamhet. Utnyttjas någon av 

Bibliotek Gävleborgs verksamhetsgrenar mer eller mindre än de andra? I både enkät och 

intervjuer ger kornmunbiblioteken uttryck för att kontakterna i högre grad äger rum 
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genom kompletterande medieförsörjning samt ut- och fortbildning än genom konsultativ 

verksamhet och projekt. 

Om Ni utnyttjar eller har utnyttjat Bibliotek Gävleborgs tjänster, inom vilka områden 
har dessa ganster fallit? Flera alternativ kan kryssas i. 

Kontakter 
35 T 

B = Kompl. medieförs6rjning C = Ut- och fortbildning D = Konsultativa insatser 

1 = Litt. för invandrare och 1 = Fortbildning 1 = Rådgivning 
språkliga minoriteter 2 = Kurser 2 = Projektverksamhet 

2 = Litt. för synskadade 3 = Konferenser 3 = Informationsverksamhet 
3 = Litt. för barn och ungdom 
4 = Fjärrlån 

Diagram 4.6 

4.3.2 Samordning och strategiverksamhet 

Kommunbiblioteken är på det hela nöjda med de insatser Bibliotek Gavleborg gör när 

det galler strategiarbete och samordning av biblioteksverksamheterna i länet. Flera 
påpekar att denna typ av verksamhet skulle vara praktiskt taget obefintlig utan Bibliotek 

Gävleborgs aktiviteter. Gemensamt för majoriteten intervjuade är dock irritation över 

utebliven samordning av bibliotekens datoris'eringsprocesser. De flesta ser också just 

informationstekniken som det område där det är extra viktigt att Bibliotek Gavleborg i 

fortsättningen hjälper till med samverkans- och strategiarbete. Andra områden som 

nämns i sammanhianget är informations- och förhandlingsarbetet gentemot ansvariga 

kommunpolitiker samt kommunikation kommunbiblioteken emellan. 

I takt med kommunernas nedskurna resurser har Bibliotek Gavleborgs insatser blivit allt 
viktigare. När vår egen tid enbart räcker till den dagliga verksamheten, behövs Bibliotek 
Gavlebogs stöd och utvecklings- och samordningsarbete ännu mer. 
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Hur anser Ni att Bibliotek Gävleborg, allmänt sett, upp_fj>ller Era krav på en 
institution med regionalt ansvar för samordning av länets bibliotek? 

Markera genom att ringa in den siffi.a som bäst överensstämmer med Er synpunkt, med 
utgångspunkt i att 1 motsvarar ett mycket dåligt uppfillande 

av kraven och 5 mycket bra. 

Samordning 

I Medelvärde: 3, 47 1 

Diagram 4.7 

4.3.3 Skillnader mellan länsavdelningen och Bibliotek Gävleborg 

Om man nu jämför Bibliotek Gävleborgs verksamhet och service med den tidigare 

länsavdelningens, tycker sig då kommunbiblioteken kunna konstatera att någon för- 

ändring ägt rum? I både intervjuer och enkäter har denna fiågestaillning lagts fiam. 

Enkätresultatet ger inget entydigt svar. 

Upplever Ni att Bibliotek Gävleborgs verksamhet och service efter 1990 är 
annorlunda än den verksamhet som bedrevs före 1990 av länsavdelhingen vid Gävle 

stads- och länsbibliotek? 

Annorlunda an lansavdelningen? 

Nej (33,3%) 

Diagram 4.8 

83 
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Ovanstående fråga har också ställts när det gäller enskilda verksamhetsgrenar. Av 

resultatet framgår, att kornmunbiblioteken upplever lägst grad av förändring när det 

gäller den kompletterande medieförsörjning - hela 50 % svarar nej på fiågan. 

Kompl. medieförsörjning 
Ja (2,8%) 

Ut- och fortbildning 

Konsultativ v.h. 

. .  - 

Nej (22,0%) 
Vet ej (61 ,O%) 

Diagram 4.9-1 1 

Intervjusvaren ger dock i högre grad än enkätresultaten uttryck for en känsla av att 

förändringar skett, om man jamför situationen 'före med efter 1990. 

Av de som tycker sig kunna konstatera en positiv förändring, pekar åtskilliga på barn- 

och skolbiblioteksverksamheten, liksom på en ökad flexibilitet, högre kompetens och 

större lyhördhet Eran Bibliotek Gävleborgs sida jämfört med den tidigare 

länsavdelningen. Flera upplever att projektverksamheten tagit fart efter 1990. Ett vanligt 

svar under intervjuerna har också varit, att omorganisationen och separationen fran 
Gävle stadsbibliotek gav den regionala institutionen en klarare och tydligare profil. 
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Separationen gav viss tydlighet, dock skapar det fortfarande otydlighet att personalen som 
sysslar med kompletterande medieförsörjning sitter kvar i Gavle stadsbibliotek. 

Gavles maktposition minskade genom omorganisationen, det är positivt. 

Vi har mycket mer kontakt med Bibliotek Gavleborg än vi hade med länsavdelningen. 
Bibliotek Gavleborg är mer alert, alternativt och lyhört. 

Stor effekt när det galler skolbiblioteksverksamheten. 

Atmosf2ren har blivit bättre. Psykologiskt tror jag utbrytningen och flytten var bra. 

Bibliotek Gavleborg hinner med samma omraden som länsavdelningen täckte plus nagra 
till, utan att verksamheten har tunnats ut - de är helt enkelt mer effektiva. 

Verksamheten regionalt lyftes efter 1990. Bibliotek Gavleborg skapade en egen och tydlig 
profil. 

Mer spthnande verksamhet nu. Bibliotek Gavleborg är nyfiknare och mer av chanstagare 
än vad länsavdelningen var. 

Tidigare hade vi mer en känsla av att den regionala verksamheten fhgerade som en sorts 
inspektion. 

Jag tycker man lyckades med omorganisationen i sa matto, att jag idag inte alls ser nagon 
koppling mellan den regionala verksamheten och Gavle kommun. 

Dock är det också i intervjuerna långt ifiån alla som säger sig uppleva att en förändring 

verkligen ägt rum. 

Ingen effekt över huvud taget för vår del. (...) Sammantaget tror jag kommunerna får ut 
varken mer eller mindre än tidigare. 

Ingen större skillnad, verksamheten fungerade rätt bra tidigare ocksa. 

Några upplever också att en förändring till det sämre har ägt rum. Särskilt gäller detta i 

samband med den @siska separationen fiån Gävle stadsbibliotek och samflyttningen 

med övriga regionala kulturverksamheter till Slottet i Gävle. Så tycker t.ex. många att 

Bibliotek Gävleborgs verksamhet blivit "mer, allmankulturellt" inriktad än biblioteks- 

specifik. Några upplever också att förändringsarbetet stannat av på senare tid. 

De andra regionala kulturinstitutionerna tycks ha utvecklats mer h Bibliotek Gavleborg 
efter samflytten. Kanske ser de fler möjligheter i samordningen h vad Bibliotek Gavleborg 
gör. 

Lbsavdelningens personal och Itimbibliotekarien syntes mer före 1990. Över huvud taget 
ser vi väldigt lite av Bibliotek Gavleborg. 

Synd att den experimenterande utvecklingen stannade av nagot under 1990-talet jämfört 
med vad som hhde  i Kalmar. 



- 4 VAD TYCKER KOMMUNBIBLIOTEKEN? - 

Biblioteksfi%goma har kommit i skymundan efter 1990, kanske beror detta p& frånvaron av 
länsbibliotekarie. 

4.3.4 Informationsteknik och datafrågor 

När det gäller Bibliotek Gävleborgs verksamhet inom informationsteknik och data- 

utveckling, höjs i undersökningen många kritiska röster fran de kommunala leden. De 

insatser som företagits fiån Bibliotek Gävleborgs sida har med något undantag visser- 

ligen varit mycket uppskattade, men de har varit alltför Etaiiga, anser kommun- 

biblioteken. De intervjuade efterlyser också mer av expertkompetens, vägledning och 

samordning inom IT-området än fallet har varit hittills. Särskilt är irritationen stor över 

att länet saknar en gemensam regional datastniktur. 

Vi behöver online- och IT-samarbete med mänga andra intressenter, h& bör Bibliotek 
Gävleborg samordna. 

Dataköret behöver vi hjälp med, b1.a. i praktiska saker som utrustningsval och mjukvaror 
och sa. Kanske gemensamma inköp av datavaror. 

IT-satsningar är av nöden, pengar f m s  ju aven fran länsstyrelsen och Kulturradet. 
Bibliotek Gavleborg kan samordna initiativ, g6ra fiarnstállningar och äskanden o.dy1. 

Det f m s  fortfarande ingen som haller i datafragor p3 Bibliotek Gavleborg. Ingen dar kan 
särskilt mycket om IT, detta är under all kritik. 

Regional BTJ-2000-grupp har kommit igång. CD-ROM-evenemanget tir en utrntirkt ide. 
Men mer fortbildning inom IT behövs. 

Nästa gång det blir ett teknikbyte, borde vi snabbt få ett enhetligt system ii la Blekinge, da 
kan man börja tala om en bra regional verksamhet. 

4.3.5 Framtida verksamhetsgrenar. Avknoppning 

Som har nämnts ovan, ser de allra flesta kommunbibliotek helst att Bibliotek Gavleborg 

intensifierar sin fortbildnings- och projektverksamhet när det gäller informationsteknik. 

Atskilliga tror också att den kompletterande medieförsörjningen allt mer kommer att 

hanteras via datorsystem. En naturlig fiåga under intervjuerna blev darför, om Bibliotek 

Gavleborg i framtiden bör dra ner pA eller kanske helt och hållet avhända sig den 

kompletterande mledieförsörjningen och låta den skötas av (t.ex.) en nyinrättad och 

relativt fistående medie- och fjärrlåneenhet inom Gävle stadsbibliotek (s.k. avknopp- 
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ning). En följd av en sådan rockad skulle kunna vara att Bibliotek Gävleborgs resurser 

och insatser kunde koncentreras p& ut- och fortbildning, konsultativ verksamhet, projekt 

och samordning. 

En majoritet av de intervjuade ställde sig positiv till en sådan avknoppningsidé. Det 

främsta argumentet var att det skulle skapa tydlighet i verksamheten samt förbereda 

Bibliotek Gävleborg på en kommande utveckling där, tror många, datoriserade fjärrlåne- 

modulsystem kommer att hantera allt mer av den kompletterande medieförsörjningen. 

De som förhöll sig negativa till iden tror att Gävle stadsbibliotek knappast skulle Mara 

av hanteringen, att det för den typen av verksamhet är nödvändigt med en organisation 

som står utanför de enskilda kommunerna och har överblick och samordningsfunktion 

kommunbiblioteken emellan. De fniktar också, att särskiljandet av den kompletterande 
medieförsörjningen f& de övriga verksamhetsgrenarna och därmed aven, menar de, 

minskad ömsesidig kunskapsbefrziktning verksamheterna emellan, skiulle kunna urholka 

kompetensen hos personalen. 

...[ En sidan uppdelning] finns redan nu, lika bra att man gör det ordentligt. 

Den kompletterande medieförsörjningen kommer att fixas via fj~lånemodulsystemet, 
Bibliotek Gavleborg bör rikta in sin verksamhet p8 att tillgodose behoven for ut- och 
fortbildning samt radgivning. 
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4.4 Kompletterande medieförsörjning 

De allra flesta intervjuade anser att den kompletterande medieförsörjningen fungerar 

väl. Många tycker att det är bra och nödvändigt att Bibliotek Gavleborg som central 

regional instans hanterar och samordnar verksamheten. Även om, säger några, hante- 

ringen sker långsamt, är den tillförlitlig. Både enkat och intervjuer ger ett godkänt 

resultat åt Bibliotek Gävleborgs kompletterande medieförsörjning. 

Vilka erfarenheter har Ni av kontakter med Bibliotek Gavleborg nar det gäller den 
kompletterande medieforsörjningens snabbhet och tillforlitlighet? 

Markera genom att ringa in den szfla som bäst Överensstämmer med Er synpunkt, med 
utgångspunkt i att I ar sämst och 5 bäst. 

KMF:s snabbhet och tillförlitlighet 

4 
2 IL-,iI;I 0 1 2 3 4 5 m ,  Vet ej 

Medelvärde 3,81 

Diagram 4. I2 

Hur anser Ni att Bibliotek Gavleborg upp_fjrller Era allmänna krav på en institution 
med regionalt ansvar för kompletterande medieforsörjning? 

Markera genom att ringa in den szfla som bäst Överensstämmer med Er synpunkt, med 
utgångspunkt i att l innebar ett mycket dåligt uppfillande av kraven och 5 mycket bra. 

Uppfylls kraven på KMF? 
14, 

Medelvärde: 3, 58 I 

12.. 1 10-  
8 
6 
4 

l 2-- 

Diagram 4.13 

-- 
-- 
-- 

Oi  1 
l 

2 3 4 5 Vet ej 
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Hur anser Ni att Bibliotek Gävleborgs kompletterande medierdrsörjning 
svarar mot just Ert biblioteks behov? 

Markera genom att ringa in den sz%a som bäst Överensstämmer med Er synpunkt, med 
utgångspunkt i att l står för att utbudet mycket dåligt 

svarar mot behoven och 5 mycket bra. 

Uppfylls just Ert biblioteks behov? 

1 Medelvärde 3, 546 1 

15- 

Diagram 4.14 

1 o-. 

5 

Här och var höjs dock kritiska röster mot några områden: fjärrlånehcmteringen sker för 

långsamt, informationen och kommunikationen kunde vara bättre, reglerna för vad som 

fjikrlånas och ej är ibland onödigt hårda, medieförsörjningen skulle fungera mycket 

bättre med en gemensam regional databas. Slutligen anser också några tillfrågade att en 

del av resurserna för kompletterande medieforsörjning borde gå till Söderhamn och 

kanske också till Sandviken, då framfor allt dessa två kommuner anida står för så pass 

många fjärrlån i länet. 

.. 

Sköts bra, bra information, ambitiöst. 

O-: 2 3 4 5 Vet ej 

Bibliotek Gavleborg borde vara mer serviceinriktade, ta tag i nya forslag när det galler 
medieförsörjningen. 

Systemet med fax för [bestallningar av] tidskrifter, artiklar och talbacker borde galla aven 
for böcker - med en regional samkatalog, en databas. 

4.4.1 Nyttjande 

Enkätresultatet visar på kommunbibliotekens uppfattning att deras kontakter med den 

regionala biblioteksinstansen när det gäller kompletterande medieförsörjning har ökat 

efier 1990: 
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Hur ofta uppskattar Ni att Ni normalt harhade kontakt med BG respektive 
länsavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek, när det gäller 

kompletterande medieforsörjning? 

Kontakter 

Stapel till vänster = Kontakt normalt under ett år (före 1990) med länsavdelningen 
Stapel i mitten = Med Bibliotek Gavleborg under ett år under perioden 1990-1992 

Stapel till höger = Med Bibliotek Gävleborg under 1993 

Diagram 4.15 

4.4.2 Fjärrlånekedjan 

Så gott som samtliga intervjuade är överens om att länets fjärrlånetrafik inte skulle 

fungera utan Bibliotek Gävleborgs verksamhet. Dock sker redan nu en hel del fiia 

fjärrlån inom (och ibland även utom) länet. Atskilliga ser framtidens fjärrlånehantering i 

fjärrlånemodulsystem med inbyggda närhetsprinciper. NAgra pekar på Libris som en för 

folkbiblioteken framkomlig vag till ett nationellt system f6r fjhlånen. 

4.4.3 Medietyper 

Under intervjuerna tillfrågades kommunbiblioteken om de ansåg att det föreligger ett 

behov av att Bibliotek Gävleborg breddar antalet medietyper i sin medieförsörjning, till 

att förutom böcker, talböcker och tidskrifter också omfatta CD-skivor, videofilmer, 

kassettböcker, CD-ROM, dataprogram m.m. I allmanhet ställde sig kommunbiblioteken 

positiva och till och med mycket positiva till en sådan idé. Den medietyp som allra mest 

efterlystes var kassettböcker på fi&nmande språk. Atskilliga uttryckte emellertid 

reservation vid tanken på att breddningen skulle motsvaras av en minskning på 

bokförsörjningen. Någon reserverade sig också helt mot idén om breddning. 
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Om man skulle satsa ph t.ex. CD-ROM-skivor i sin kompletterande medieförsörjning - man 
skulle d& faktiskt vara ute i rätt tid, för en gångs skull kunde Bibliotek Gävleborg hamna 
'ratt' när det galler IT. 

Onskemal finns nog alltid av fler medietyper, men fiagan är om det är det här vi vill ha ut 
av Bibliotek Gävleborg. 

4.4.4 Medieförsörjningsplan 

Vid intervjutillfallena berördes också Bibliotek Gävleborgs medieförsörjningsplan. 

Atskilliga intervjuade visade sig inte aga någon kännedom om den tryckta medie- 
försörjningsplan som faktiskt finns. Av de som dock kände till denna, ansåg de flesta att 

Bibliotek Gavleborg och kommunbiblioteken gemensamt bör utarbeta en ny och tyd- 

ligare medieförsörjningsplan, som skall vara föremål för kontinuerlig utvärdering och 

revidering. Någon påpekade att en sådan medieplan också kunde reglera hanterandet 

och registrerandet av den lokala litteraturen, vilket denne ansag sköts slumpmässigt och 

slarvigt idag. 

Behov finns [av medieförsörjningsplan]. Skulle ge tydlighet beträffande kostnader, rutiner, 
policy. Ett bra stöd att ha och htinvisa b1.a. låntagare och politiker till. 

Vi fungerar ju som lånecentral för Hälsingland, utan att få del av resurserna. Här behövs 
röjas upp vad gäller ansvar, regler, rutiner. 

4.4.5 Kurslitteratur 

I samband med diskussionen om kompletterande rnedieförsö rjning uttrycker åtskilliga 

bibliotek ett starkt missnöje med och oro inför utbildningsexplosionen som under de 

senaste åren medfört ett på sina håll kraftigt ökat antal studer6mde och distans- 

studerande. Studenterna söker sig i hög grad till kommunbiblioteken för att få tag i sin 

kurslitteratur. 

Kommunbiblioteken anser sig inte f3 den hjälp och vägledning de behöver fiån 

respektive kommuns sida, och de @cker heller inte att högskolorna tar sitt biblioteks- 

politiska ansvar. Här hoppas de kunna fa hjalp av Bibliotek Gävleborg med fiågor som 

rör samordning, strategi och gemensam planering mellan bibliotek, kommun och hög- 

skola. 
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Här miste den kompletterande medieförso rjningen ses över och eventuellt ändra sin politik. 
Bibliotek Gavleborg bör initiera samtal mellan regional och kommunal niva om ny 
medieförso jningsinriktning. 

4.4.6 Bibliotek Gävleborgs egenproducerade material 

När det galler kommunbibliotekens nyttjande av Bibliotek Gävleborgs egenproducerade 

material, nämns fiamfdr allt tidskriftskatalogen, men även en folder riktad till barn, 

material till barnavårdscentraler, listor om barns språkutveckling, talbokslistor samt 

nyhetsmeddelandet Bibliotexnytt. 

4.4.7 Talböcker 

Av utrymmesskäl har talboksförsörjningen kommit i skymundan i utvärderingen. 

Samtliga kommunbibliotek i länet har, framför allt sedan en talboksplan upprättades 

under 1980-talet, alltmer börjat bygga upp egna mer eller mindre omfattande talboks- 

bestånd, och intervjuer och enkäter i föreliggande utvärdering ger en bild av att den 

talboksförsörjning som bedrivs av Bibliotek Gävleborg fungerar tillfiedsställande och 

smidigt. 
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4.5 Ut- och fortbildning 

Vid fragor om Bibliotek Gävleborgs ut- och fortbildning av bibliotekspersonalen i länet, 

är de allra flesta nöjda med verksamheten och ger den godkänt betyg. Vanliga åsikter är 

att utbudet nu är större och bredare samt kvaliteten högre än före 1990. Kommun- 

biblioteken säger sig också ha ett större antal kontakter per år med Bibliotek Gavleborg 

än de tidigare hade med länsavdelningen, när det galler ut- och fortbildning. 

Bibliotek Gavleborg tycks erbjuda fler och battre utbildningar än viad andra länsbibliotek 
gör. 

Fungerar mycket bra. Planerna verkar vettiga, och det är en mycket positiv utveckling pa 
t.ex. barnbiblioteksfronten. 

Atskilliga phpekar vilken viktig funktion de anser denna verksamhetsgren ha: 

Viktigt att Bibliotek Gävleborg ligger forst av alla när det gäller kompetens, sil att utbild- 
ningen blir vasentlig. 

Bibliotek Gävleborg har ju konkurrenter när det galler ut- och fortbildning: nationella 
konferenser, Bibliotekstjänst, datautbildningar av olika slag, kommunalt anordnade 
personal- och administrationsutbildning ar... Viktigt att Bibliotek Ggvleborg håller sig väl 
framme. 

Vilka erfarenheter har Ni av kvaliteten på Bibliotek Gävleborgs ut- och 
fortbildningsverksamhet? 

Markera genom att ringa in den siffra som bäst Överensstämmer med Er synpunkt, med 
utgångspunkt i att l står för låg kvalitet och 5 hög. 

Kvaliteten på ut- och fortbildningen 

Medelvärde 3, 32 

2 0  

15.- 

1 o-- 

5 

Diagram 4.16 

.- 

.- 

O. 1 2 3 4 5 Vet ej 



- 4 VAD TYCKER KOMMUNBIBLIOTEKEN? - 

Erbjuder, anser Ni, Bibliotek Gävleborg ett tillräckligt stort antal ut- och 
fortbildningstillfdllen? 

Markera genom att ringa in den szfla som bust Överensstämmer med Er synpunkt, med 
utg6ngspunkt i att I motsvarar ett litet utbud och 5 ett stort. 

Tillräckligt antal utbildningar? 

Medelvärde 3, 35 

16- 

Diagram 4.17 

14.- 
12.. 
1 o-- 
8.- 
6.- 
4 
2 

Anser Ni att det e~tskilda utbildningstillfallet, i genomsnitt, ar tillräckligt omfattande? 
Markera genom att ringa in den sifia som bäst Överensstämmer med Er synpunkt, med 

utgångspunkt i att I motsvarar en hpphandig utbildning och 5 en omfattande. 

-- 

-- 

Fyllig utbildning? 

&'Imi 2 3 4 5 Vet ej t 

I Medelvärde: 3, 55 1 

1 20- 

Diagram 4.18 

15.- 

10.- 

5 .- 

O1 l 2 3 4 5 vet ej 
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Hur anser Ni att Bibliotek Gavleborg uppfyyler Era allmänna krav på en 
biblioteksinstitution med regionalt ansvar far ut- och fortbildning? 

Markera genom att ringa in den szfla som bast Överensstämmer med Er synpunkt, med 
utgångspunkt i att l innebär ett mycket dåligt uppfillande av kraven och 5 mycket bra. 

Bra, allmänt sett? 

*OT 

1 Medelvärde: 3, 55 I 

15- 

10.- 

5 

Diagram 4.19 

-- 

Hur anser Ni att Bibliotek Gävleborgs ut- och fortbildningsverksamhet 
svarar mot just Era behov? 

O- 1 
l 

2 3 4 5 vet ej 

Markera genom att ringa in den szfla som bast överensstummer med Er synpunkt, med 
utgångspunkt i att 1 står för att utbudet mycket dåligt 

svarar mot behoven och 5 mycket bra. 

Bra just för Er? 

Medelvärde: 3, 26 

1 16- 

Diagram 4.20 

l 1 4 -  
12.- 
1 o-- 
8 
6.- 
4 
2 

NAgot som efterlyses av flera intervjuade är fler kurser @r filialpersod, mer av IT- och 

datautbildning, managementkurser, större utspridning av kurserna geografiskt i länet, 

studieresor samt kursinformation i god tid. 

-- 

-- 

.- 

O-; 2 3 4 5 vet ej 
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4.5.1 Nyttjande 

Hur många kontakter (L ex kurser, kon ferenser, fortbildningstillfallen, studiedagar) 
uppskattar Ni att Ni harhade med Bibliotek Gavleborg respektive med 

lisnsavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek, 
nar det galler ut- och fortbildning? 

Kontakter 

30 T 

Stapel till vänster: Kontakter normalt under ett år med länsavdelningen 
Stapel till höger: Med Bibliotek Gavleborg 

Diagram 4.21 

4.5.2 Kulturting 

När det gäller kurser, arbetsmöten och träffar, visade det sig också att en Mar majoritet 

av de intervjuade är missnöjd med kulturtingen. Många anser dessa vara urvattnade på 

innehåll och alltför allmankulturella. Somliga efterlyser i stället de tidigare länsmötena. 

Andra tycker att iden bakom kulturtingen är god, men att de kunde differentieras genom 

t.ex. särskilda seminarier eller pA annat sätt göras mer givande för bibliotekarier. 
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4.6 Konsultativ verksamhet och projekt 

Vid Mgor om konsultativ verksamhet och projekt, figurerar ordet "spjutspets" som ett 

kärnord i svaren. Bibliotek Gavleborg skall, tycker de intervjuade, ligga steget före 

kommunbiblioteken och besitta expertkompetens i länet, vilken de till stor del genom 

sitt konsultativa arbete och projekt av olika slag kan förmedla till kommunerna. 

Enkätundersökningen visar p& ett ökat antal kontakter mellan kornmunbiblioteken och 

den regionala biblioteksinstansen när det gäller konsultativa insatser före respektive 

efter 1990. 

Hur många kontakter uppskattar Ni att Ni harhade med Bibliotek Gavleborg 
respektive länsavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek, nar det gäller 

konsult- och projektverksamhet? 

Kontakter 

25 T 

Stapel till vänster: Kontakter normalt under ett år (före 1990) med länsavdelningen 
Stapel i mitten: Kontakter normalt under ett år med Bibliotek Gavleborg under perioden 1990-1 992 

Stapel till vänster: Kontakter under 1993 med Bibliotek Gavleborg 
Diagram 4.22 

Uppskattade kontakter i genomsnitt/år 

1 = Med länsavdeiningen före 1990 
2 = Med BG 1990-1992 
3 = Med BG under 1993 

Diagram 4.23 
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Enkäten visar också, att biblioteken ger Bibliotek Gavleborg godkänt betyg för den 

konsultativa verksamheten, aven om många tycker att informationen om och 

uppföljningen av dessa gott kunde vara bättre. Flera prisar särskilt Bibliotek Gävleborgs 

satsning under senare tid på barn- och skolbiblioteksfi.agor. Inte s& få intervjuade 

uppvisar dock ett märkbart missnöje med hur data- och IT-frågorna skötts, såväl före 

som efter 1990. Några efterlyser också mer rådgivningsverksamhet i marknads- 

föringsfragor. 

Denna sida är viktigast hos Bibliotek Gävleborg, rollen som informationslank och 
spjutspets. De skulle ocksh mer kunna fungera som remissinstans. 

Utmärkt konsultverksamhet fran Bibliotek Gävleborg. 

När det galler barn- och skolverksamhet är konsulteriet det basta jag sett i branschen. 

Här behöver vi hjalp med matmetoder, utveckling, visioner, effektundersökningar, kund- 
undersälkningar m.m. 

Bibliotek Gavleborg måste bli battre p i  IT-fragor när det gäller konsulteri. 

Rhdgivningsverksamheten har vi utnyttjat minst av Bibliotek Gävleborgs verksamhets- 
grenar. Bibliotek Gävleborg erbjuder sällan själv sina tjänster i den grenen, det gjorde 
l&savd~elningen battre. Mer marknadsföring! 

När det gäller nedanstående diagram, kan man notera det relativt höga antalet "Vet ej"- 

svar. Detta kan tillskrivas flera faktorer. Dels kan det vara svårt för många att jämföra 

den konsultativa verksamhetens kvalitet, effektivitet, omfattning och eventuella upp- 

fillande av kraven med hur det skulle se ut, om någon annan instans än Bibliotek 

Gävleborg skulle svara för denna service. Dels är det, i jamförelse med övriga verk- 

samhetsgrenar, relativt f3 bibliotekarier och kanslister som kommer i kontakt med 

Bibliotek Gävleborgs konsultativa verksamhet och projekt, och som d h e d  kan tankas 

ha några uppfattningar och synpunkter på den. Dels och slutligen kan det vara svårt att 

framför sig exakt se bibliotekets behov av konsultativ verksamhet och dessutom ställa 

detta i relation till det faktiska utbudet fran Bibliotek Gavleborg. 
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Vilka erfarenheter har Ni av Bibliotek Gävleborgs totala konsult- och 
projektverksamhet, nar det galler effektivitet och kompetens? 

Markera genom att ringa in den szfia som bäst Överensstämmer med Er synpunkt, med 
utgångspunkt i att l står för låg kvalitet och 5 hög? 

Effektivitet och kompetens 7 
20 - 
15.- 
10.- 

5.- 

O1 1 2 3 4 5 vet ej 
t 

I Medelvärde: 3, 55 I 
Diagram 4.24 

Vilka erfarenheter har Ni av omfattningen av Bibliotek Gävleborgs totala konsult- 
och projektverksamhet? 

Markera genom att ringa in den sz@a som bast Överensstämmer med Er synpunkt, med 
utgångspunkt i att l står för litet utbud och 5 stort. 

Verksamhetens omfattning 

2 5 1  
l 20- 

15.. 

1 o-- 
5 -- 

I 

2 3 4 5 vet ej 

1 Medelvärde: 3, 21 I 
Diagram 4.25 

Hur anser Ni att Bibliotek Gävleborg uppfjlller Era allmänna krav på en institution 
med regionalt ansvar for konsult- och projektverksamhet inom biblioteksområdet? 

Markera genom att ringa in den sz@a som bast Överensstämmer med Er synpunki, med 
utgångspunkt i att l innebar ett mycket dåligt uppfillande av h e n  (och 5 mycket bra. 

Bra, allmänt sett? 

; J ,  
5 

2 3 4 5 vet ej 

1 Medelvärde: 3, 28 1 
Diagram 4.26 

9,9 
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Hur anser Ni att Bibliotek Gävleborgs konsult- och projektverksamhet 
svarar mot just Era behov? 

Markera genom att ringa in den s13a som bast Överensstämmer med Er synpunkt, med 
utgångspunkt i att l står för att utbudet mycket dåligt 

svarar mot behoven och 5 mycket bra. 

Bra just för Er? 

2 0 ~  
15.- 

1 o-- 
5.- 

O- 2 3 4 5 vet ej 
i 

I Medelvärde: 3, 15 I 
Diagram 4.2 7 
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4.7 Sammanfattning 

Kommunbibliotekens synpunkter på och attityder till Bibliotek Gävleborgs verksamhet 

har till Övervägande del varit positiva och uppskattande, och de intervjuade är på det 

stora hela nöjda med Bibliotek Gävleborgs insatser och program. Detta förtjänar att 

poängteras, eftersom redovisningen i det här kapitlet lätt kanske kan ge ett intryck av att 

ett allmänt missnöje med Bibliotek Gävleborgs verksamheter råder i länet, och så är inte 

fallet. Utvärderingen har emellertid sökt ta fasta p& den kritik mot och de idder om 

utveckling av verksamheten, som ändå föreligger här och var bland kommunbiblio- 

tekens personal. 

Nuvarande organisationsform anser de flesta tillfrågade vara auidamålsenlig och 

lämpligast, den regionala biblioteksinsitutionen har blivit tydligare i sin profil gentemot 

kommunerna. Landstinget har på det stora hela fdrvaltat sitt renodlade huvudmannaskap 

väl, anser kommunbiblioteken. Vid tanken på att ansvaret av någon anledning skulle 

frånhändas landstinget och Bibliotek Gävleborg, kan somliga tänka ,sig att ansvaret för 

de regionala uppgifterna läggs på en enskild kommun eller på flera kommuner 

gemensamt. Ett annat alternativ som nämns av några är kommunförbundets läns- 

avdelning. Ytterligare några tror på länsstyrelsen. Ett par anser slutligen också att någon 

regional institution av det här slaget knappast behövs alls. Mycket f& tillfragade tycker 

att länet skall gå tillbaka till den fonitvarande konstruktionen med en traditionell 

länsavdelning. 

Upplever kornmunbiblioteken att någon förändring har ägt rum i verksamheten, om 

de jamför situationen före med efter omorganisationen 1990? Långt ifran alla säger sig 

kunna konstatera en sådan förändring. Tydligast gäller detta den kompletterande medie- 

försörjningen. Omorganisationen gav dock, säger många, en tydligare profil åt den 

regionala biblioteksinstitutionen och dess verksamhet. Positiva forändringar konstateras 

lättast inom barn- och skolbiblioteksverksamheten. Förändringar till det sämre ser några 

tillfiagade i samflyttningen med övriga regionala kulturverksamheter till Slottet i Gävle, 

varigenom, menar de, delar av Bibliotek Gävleborgs verksamhet pil satt och vis blivit 

mer allmänkulturellt inriktade snarare än biblioteksspecifika. Som exempel på denna 

förändring anförs införandet och utvecklingen av kulturtingen. 

Kommunbiblioteken upplever, enligt såväl enkät som intervjuer, att samarbetet och 

kontakterna med Bibliotek Gävleborg är goda. De flesta anser också, att samarbetet har 

förbättrats och kontakterna blivit tätare efter 1990. Den regionala biblioteksverksam- 

hetens personal har, säger de, blivit mer flexibel och lyhörd gentemot kornmunbiblio- 
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tekens behov, vilkas infiytande upplevs som stärkt under 1990-talet. Frånvaron av en 

länsbibliotekarie på heltid är dock nAgot som kommunbiblioteken tydligt kritiserar. 

Atskilliga efterlyser också bättre informations- och uppfoljningsverksamhet. 

Kommunbiblioteken ser gärna också en betydligt större satsning från Bibliotek 

Gävleborgs sida på informationsteknik och datafirågor. Irritationen är t.ex. stor över att 

länet saknar en gemensam databas. 

De allra flesta anser att den kompletterande medieförsörjningen fungerar väl. På några 

punkter kritiseras dock verksamheten av några intervjuade, som tycker att hanteringen 

är E r  långsam, fjb-lånereglerna för hårda liksom att informationen kunde vara bättre 

fiån Bibliotek Gävleborg. I detta sammanhang ser flera intervjuade gärna att en ny och 

tydligare medieförsörjningsplan for länet utarbetas gemensamt av Bibliotek Gävleborg 

och huvudbiblioteken i länet. En ny plan skulle bättre kunna utarbeta rutin- och policy- 

fragor och vara ett stöd i det dagliga fjärrlånearbetet, menar många. 

I allmänhet ställde sig kommunbiblioteken positiva till idén om att bredda antalet 

medietyper i Bibliotek Gävleborgs medieförsö rjning, särskilt efterlystes kassettböcker 

pA främmande spr,ak. När det gäller den kompletterande medieforsörjningen och kurs- 

litteraturdilemmat i samband med utbildningsexplosionen de senaste åren, önskade 

kommunbiblioteken få battre stöd av Bibliotek Gävleborg i diskussionerna med 

politiker och högskolor. Majoriteten intervjuade stäiler sig slutligen positiv till en 

avknoppning fiån Bibliotek Gävleborg av den kompletterande medieförsörjningen till 

en enhet inom exempelvis Gävle stadsbibliotek - trots att de flesta alltså ansåg att denna 

verksamhet fungerade väl i Bibliotek Gävleborgs regi. 

Bibliotek Gävleborgs ut- och fortbildningsverksamhet far ocksa den godkänt betyg. 

Många anser att utbudet breddats och kvaliteten höjts sedan 1990. Emellertid önskar 

många större satsning på informationsteknik i utbildningen, liksom en större utspridning 

geografiskt i länet av kurstillfallena. Kulturtingen förorsakar också en del muttranden 

bland bibliotekspersonalen, och flera tycker Bibliotek Gavleborg skulle återgå till att 

anordna länsmöten for biblioteksanställda. . 

Kontakterna mellan kommunbiblioteken och Bibliotek Gavleborg har ökat efter 

1990, när det gäller konsultativ verksamhet och projekt. Biblioteken ger gott betyg At 

denna verksamhet, flera prisar särskilt satsningen pil barn- och skolbiblioteksfragor. 

Även inom denna verksamhetsgren önskar dock många f"a biittre hjälp med 

infonnationsteknisk utveckling och kompetens, liksom med marknadsEringsfragor. 



DISKUSSION 

I utvärderingsuppdraget fiån Landstinget Gävleborg ingick som en punkt (se kapitel 1) 

att uti* kommunbibliotekens och andra intervjuade aktörers attityder och idéer 

diskutera hur den regionala verksamheten och organisationen, företrädesvis i Gävle- 

borgs län, kan tänkas förändras de närmaste åren. Denna diskussion följer nedan. Utvär- 

deringens och attitydredovisningens kar- av bred täckning (med motsvarande brist 

på mer djupgående analyser) leder till implikationer om vad det finns möjlighet att för- 

ändra respektive närmare undersöka, och därför berörs här och var några iitgärdsförslag i 

diskussionen. Kapitlet är, liksom uppsatsen i sin helhet, uppdelat i organisation respek- 

tive verksamhet. Diskussionen tar framst fasta på de områden inom den regionala 

biblioteksverksamheten, där problem och åsiktsmotsättningar tydligt har manifesterat 

sig såväl inom som utom Gävleborgs län, samt på de omraden som kan komma att 

beröras av framtida teknisk och politisk utveckling, exempelvis informationsteknikens 

möjligheter, regional indelning och ansvarsfördelning. Såsom påpekades i det före- 

gående kapitlet, bör dock nämnas att tämligen stor konsensus råder i länet när det galler 

den regionala biblioteksverksamheten - på det stora hela är kommunbiblioteken nöjda 

med de insatser som gjorts och görs av Bibliotek Gävleborg. 

Frågeställningar 

* Hur organiseras den regionala biblioteksverksamheten i Sverige, var ligger ansvaret? 

* Vilka alternativa organisations- och huvudmannaskapformer finns? 

* Hur och av vem$nansieras den regionala biblioteksverksamheten? 

* Varför företogs omorganisationen 1990? Vad innebar den mer konkret? Vilka förand- 

ringar genomfördes nar det galler ansvarsfördelning, lokalisering, personal samt eko- 

nomi och styrmedel? 
* Vilka skillnader och likheter finns i den regionala biblioteksverksamhetens organi- 

sation före respektive e$er 1990? 

* Vad anser de intervjuade om dagens organisationsform? Om ansvarsfördelningen? 

* Vem anser de intervjuade bast kunna sörja för den regionala biblioteksverhamheten i 

Gävleborgs lan? 

* Kan en annorlunda regional indelning och/eller ansvarsfördelning påverka den 

regionala biblioteksverksamhetens organisation? 

* Föreligger ett behov av en IansbibliotekarietJ'anst i Gävleborg? 
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* Vilka erfarenheter Jinns Ji.a annat håll i landet vad gäller den nya typen av organi- 

sation? Kan någon av dessa erfarenheter och idéer tillämpas på situationen i Gävle- 

borg? 

* Vad innebar den regionala rollen? 

* Vilka inriktningar har Bibliotek Gävleborgs verksamhet haji sedan dess tillkomst 

1990? Vilka verksamhetsgrenar har prioriterats? 

* Uppfattar de intervjuade, att Bibliotek Gävleborgs verksamhet ser annorlunda ut, an 

den som före 19910 bedrevs av lansavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek? I så 

fall, hur? Har verksamheten blivit bättre eller sumre e$er omorganisationen enligt 

kommunbiblioteken? 

* Hur svarar den nuvarande verksamheten (kompletterande medieförsörjning, ut- 

/fortbildning samt konsultativ verksamhet) mot kommunbibliotekens behov och 

förväntningar? 

* Vilka åtgärder och insatser ji-ån Bibliotek Gävleborgs sida tror de intervjuade bast 

skulle gynna biblioteksverksamheten i länet, dels betrafande enskilda projektinsatser, 

dels betragande eventuella tyngdpunktsförskjutningar mellan de olika verksamhets- 

grenarna? Bör Bibliotek Gävleborg avhända sig någon eller flera av de nuvarande 

uppgifterna till en annan instans, t. ex. ett kommunbibliotek? 

* Hur tror de intervjuade att datoriseringen och informationstekniken kan påverka 

biblioteksverksarrrheten nar det galler regionala uppgijier? 

* Behövs fasta konsulenttjanster? Behövs en lansbibliotekarie? 

* Bör en lansbibliotebinstitution agera efterflgestyrt eller initierande? 

* Uppfattar de intervjuade att tendensen inom bibliotekssystemet är centraliserande 

eller decentraliseriande? 

5.1 Organisation 

5.1.1 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Som framgick av den tidigare redovisningen av kommunbibliotekens attityder, anser de 

flesta intervjuade, att den regionala biblioteksverksamhetens nuvarande organisations- 

form och landstingskommunala huvudmannaskap ar lämpligast. PA det hela taget är 

kommunbiblioteken nöjda med landstinget som huvudman och med Bibliotek 

Gävleborgs regionala insatser. 



- 5 DISKUSSION - 

Diskussionerna i denna utvärdering om framtida ansvarsfördelning och huvudmanna- 

skap har huvudsakligen baserats på Sveriges nuvarande regionala indelning, med 

bibehållna landsting och län. Emellanat (se ex. Regionberedningens delbetänkande om 

Västsverigeregionen) dyker dock planer upp på förändringar av vår regionstniktur. 

Skulle en sådan ny regionstniktur f2 några återverkningar på den politiska 

ansvarsfördelningen och på de regionala kulturverksamheterna? Nedan resoneras något 

kring en annan regionindelning samt alternativ till landstingskommunalt huvudmanna- 

skap för "överkommunala" och samordnande regionala insatser inom folkbiblioteks- 

området. 

Ansvarsfördelning och regional indelning 

För närvarande är den offentliga verksamheten som bekant uppdelad på tre ansvars- 

nivåer: stat, landsting (=sekundärkommun) och (primär)kommun. Ansvarsfördelningen 

utmärks, med en viss avsiktlighet, av oklarheter, överlappningar och suddighet. Såsom 

påpekades i "Statlig kulturpolitik i Sverige" (Myerscough, 1990), leder det delade 

ansvaret mellan stat, landsting och kommun å ena sidan till en brist på klarhet, men ger 

å andra sidan möjligheter till flexibilitet, improvisation och pragmatisk påhittighet. 

Administrativt delas landet upp i 24 län, där framför allt landstilnget svarar för den 

regionala rollen 1. Så till vida kan just nu landstinget ses som en naturlig huvudman för 

en regional biblioteksverksamhet. Det är däremot, enligt somliga, inte alls självklart att 

denna regionala indelning kommer att bestå, och med en annorlunda administrativ- 

politisk indelning av landet, där landstingens roll kan komma att ifiågasattas, blir en 

diskussion om alternativt huvudmannaskap aktuell (se nedan). Ifdgasättandet av 

nuvarande ansvarsfördelning och regionindelning har heller inte blivit mindre intensivt i 

och med vårt medlemskap i EU. 

I betänkandet "Regionala roller - en perspektivstudie" (SOU 199263) diskuterades den 

framtida regionala indelningen. Betänkandet föreslog att länen (och därmed också 

landstingen) i sin nuvarande form avskaffas, och lade fram idén om en indelning i 8-1 2 

regioner i stället for nuvarande 24. län. Som exempel på sadana regioner kan nämnas 

Västsverige, Mälardalen, Bergslagen, sydligaste Sverige samt Jämtland I Härjedalen 2. 

Regionerna skulle f2 ett större ansvar än vad länen har idag inom flera områden, 

däribland kultur. 
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Hur skulle då detta se ut organisatoriskt? Betänkandet presenterade i huvudsak tre 

modeller: 

1. Länsstyrelsen (och därmed alltså staten) f"ar i samarbete med kommunerna ett 

sammanhållande ansvar för regional utveckling. 

2. Kommunerna står gemensamt for ansvaret. Detta sker antingen på frivillig basis 

eller lagreglerat genom s.k. regionförbund. 

3. Direktvalda församlingar, "parlament", med egen beskattningsrätt, styr regionerna. 

Självklart är det möjligt, att olika framtida regioner väljer olika modeller for sin 

respektive organisation och ansvarsfördelning, allt utifran regionens särskilda stn ik tur  

och behov. 

Även i betankandena "Västsverige - region i utveckling" (SOU 1992:66) och 

"Västsverige och Skåne : regioner i förändring" (SOU 1993:97) spekuleras, att 

landstingen på sikt kan komma att avskaffas. Här förs idén fram om att ett kom- 

munalförbund svarar för regional utveckling. 

Beträffande denna möjliga regionindelning, skriver också DIK-förbundet i en särskild 

skrivelse (DIK-förbundet, 1993, s. 1): 

... det traditionella samspelet lokal-regional-nationell beslutsniva med de lokala och 
nationella nivaerna som dominerande ersatts av ett annat samspel. Det samspelet kan vi 
annu bara skymta konturerna av. (- - -) Inom landet maste vi räkna med en annan regional 
stniktur än dagens. 

I denna just nu livliga diskussion är det samtidigt viktigt att komma ihåg, att Sveriges 

kommuner inte helt och hållet är jämförbara med motsvarande i övriga Europa. Kom- 

munerna här i landet är av tradition ovanligt starka, och i Sverige kan man på kommunal 

nivå ofta hantera frågor, vilka i övriga Europa. måste skötas på regional nivå. 

Viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget är att denna eventuella framtida 

regionala indelning har granskats och diskuterats också i Regionberedningens 

slutbetänkande, till vilken intresserade läsare hänvisas. Slutbetänkandet levererades 

1995 (Regional framtid - SOU 1995:27), och detta fastslog vikten av att bibehålla och 

t.0.m. ytterligare satsa på nuvarande konstruktion med län och landsting som bärande 

regionalt element. Debatten om och ifkågasattandet av nuvarande konstruktion och 
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ansvarsfördelning jämte landstingens roll kan dock säkerligen förväntas återkomma med 

jämna mellanrum. 

Även linecentralernas vara eller icke-vara har varit föremål för debatt under det senaste 

decenniet. Flera av de, som intervjuats i denna utvardering, anser att låne- 

centralskonstruktionen med tiden blivit alltmer föraldrad, och att denna troligen lär 

avvecklas inom överskådlig framtid. En intervjuad pekade ocksal på möjligheten att 

länsbiblioteken och lånecentsalerna formar en syntes, och att vi i de eventuella nya 

regionerna i Sverige kommer att skapa nya typer av regionala biblio teksinstitutioner. 

Dessa diskussioner väcker en rad angelägna frågor för Landstinget Gävleborg och 

Bibliotek Gävleborg, såsom: Vilken väg kan länet Gävleborg och de två landskapen 

Gästrikland och Hälsingland tänkas gå, i händelse av en ny regional indelning? Var hör 

Gävleborg hemma, om vi exempelvis får en konstruktion med större län än idag? Som 

en intervjuad länsbibliotekarie uttryckte det: "Gävleborg ligger ju mellan Norrland och 

övriga Sverige". Attitydredovisningen i föregående kapitel pekade b1.a. på en latent 

sprickbildning mellan de två landskapen 3. Vilken roll får då nuvarande Bibliotek 

Gävleborg? Vilka framtida arbetspartners finns? I vilken mån sker samarbete över 

länsgränserna idag? Bör samarbetet intensifieras? 

En ny regional indelning är  naturligtvis en faktor som avsevärt kan påverka länsbiblio- 

tekens struktur, organisation och verksamhet. Även om en ny regionindelning och 

ansvarsfördelning inom offentlig sektor inte skulle bli verklighet inom den allra 

närmaste framtiden, är det dock rimligt, att aktörer inom den regionala biblioteks- 

verksamheten (såsom länsbiblioteksinstitutioner, landsting och kommunbibliotek) också 

framgent håller diskussionen öppen för hur regionala uppgifter inom biblioteksornrådet 

bör organiseras och vem eller vilka som bör bära huvudansvaret. Sådana principiella 

diskussioner inkluderar givetvis också den grundläggande fragan huruvida regionala 

folkbiblioteksinsatser via en samlad institution verkligen behövs och är önskvärda. 

Internationalisering 

Internationellt samarbete är inget främmande för länsbiblioteken. Halland har t.ex. 

sedan en längre tid deltagit i ett nordiskt samarbete i åtskilliga frågor. Kanske kommer 

det internationella samarbetet att öka med EU-medlemskapet? Några av de intervjuade 

ser också ett sådant framtida vidgat europeiskt bibliotekssamarbete, t.ex. i form av tätare 
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nätverk och intensifierad fjärrlånehantering. Ökade kontakter skulle, menar de, kunna 

leda till gemensamma lösningar och ömsesidiga lärdomar när det gäller utvecklings- 

fragor, informationsteknik m.m. 

Det är  dWor inte orimligt, att Bibliotek Gavleborg (och Kultur Gavleborg) i högre grad 

än hittills undersfiker möjligheterna att samarbeta med fler och nya regionala partners, i 

syfte att söka en naturlig hemvist i en eventuell annorlunda regional indelning. Kanske 

finns det möjligheter att vidga sitt perspektiv också till en internationell nivå (europeiskt 

eller nordiskt). De regionala biblioteksinstitutionerna kan mycket väl komma att bli 

lämpliga knutpunkter i samarbete mellan kommuner i Sverige och i övriga Europa. 

Huvudmannaskapet 

Som framgick av kapitel 4 är det enligt några kornmunbibliotek inte alldeles självklart 

att landstinget ensamt svarar för huvudmannaskapet. Men vem skulle i stället stå för 

huvudmannaskapet? En variant vore förstås att återgå till det som tidigare i 

utvärderingen benämndes "traditionell organisation", där huvudmannaskapet delades 

mellan landstinget och en värdkommun. Vilka andra alternativ finns? Nedan redogörs 

som hastigast for de vanligaste idéerna till huvudrnannaskapsformer samt något om de 

diskussioner som forts i samband därmed. 

. . . O 

Avskaffande av repional biblioteksniva 

Från några håll har åsikten framförts, att den regionala biblioteksverksamheten helt och 

hållet bör slopas. Man kan gott, heter det, klara sig med två nivåer (stat och kommun), 

något liknande dlet system som finns i Finland. Förespråkarna hävdar bl.a., att hela 

länsbibliotekssystemet är en anomali, eftersom det har sitt ursprung i en tid, när många 

kommuner inte ens hade en utbildad bibliotekarie. De grundläggande ursprungliga 

uppgifterna för länsbiblioteken är nu överspelade, liksom hela länsbibliotekssystemet, 

resonerar dessa. 
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nalt ABC - k o m l e m e n s a m t  ansvar 

Andra har kastat fram idén om att behålla den regionala biblioteksverksamheten, men 

slå sönder den i enskilda uppgifter. Dessa skulle sedan fördelas pil ett antal större 

(alternativt samtliga) kommuner i ifragavarande län enligt principen "vart och ett kom- 

munbibliotek svarar för den uppgift det är bra pa", alltså ett slags regional ABC-plan. 

Särskilt intressant kan kanske ett sådant förfarande te sig i län, där lbsbiblioteket inte är 

det klart största eller ens det största kommunbiblioteket i länet. Exempelvis kan vissa 

uppleva länsbibliotekskonstruktionen i Västenionland (länsverksamheten är förlagd till 

Härnösands stadsbibliotek, medan Sundsvalls stadsbibliotek är mycket större än detta) 

och Östergötland (länsverksamheten är förlagd till Linköping, men Norrköping är en 

ungefar lika stor stad) som något ovanlig. Syftet bakom en sådan lösning skulle vara en 

strävan, att så maximalt som möjligt utnyttja den kompetens och expertiskunskap som i 

allt högre grad finns hos kommunbibliotekens personal, samt att, på ett annat satt än vad 

galler idéerna i stycket ovan, renodla kulturverksamheten till två nivåer - stat och 

kommun. Gemensamt skulle i en sådan modell således kommunerna ta ekonomiskt och 

politiskt ansvar. Atgärden att slopa den överordnade regionala biblioteksinstitutionen 

och fördela dess uppgifter på flera eller samtliga kommuner i ett län har dock ännu inte 

genomförts i något län i Sverige. 

Synpunkter har flamförts om att ett sådant förfarande, om det skull'e realiseras, på sikt 

skulle leda till att resurserna till dessa regionala uppgifter sugs upp av kornmun- 

förvaltningarna i budgeten och prioriteras till andra verksamheter. Somliga oroar sig 

också över hur verksamheten och den eventuella tilldelade regionala uppgiften skulle 

skötas i de kommuner, där ansvaret ytterligare decentraliserats genom t.ex. kornrnun- 

delsnämnder, stadsdelsnämnder eller områdesstyrelser. 

Några tror också, att det på sikt kan finnas risk för att kunskapen skulle "fastna" i en 

enskild kommun. 

En annan risk kan möjligtvis också vara, att det största biblioteket ocWeller det bibliotek 

som s.a.s. skriker högst, också blir det som bestammer och utformar de regionala 

uppgifterna. 

Slutligen bör nämnas farhågor, att det samlade, länsövergripand~e perspektivet går 

förlorat - vem får i slutändan en helhetssyn av biblioteksverksdeten i länet? Den 

intervjuade på Statens kulturråd tror att ett sådant förfarande kan leda till en 
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"snuttifiering" av tillgängliga medel, samt till oklarheter om till vem man skall vända 

sig i olika fiågor av olika karaktär. 

Man kan också undra om det verkligen är så, att länsverksamhetens uppgifter och fragor 

alltid kan passas in i särskilda fack och områden, vilka sedan i tjänstepaket kan fördelas 

på kommunerna. 

Diskussionen härom är inte uteslutande en svensk angelägenhet. I en dansk 

bibliotekstidskrift ("Notat...", 199 1, s. 19) kunde man l&a om en liknande diskussion: 

For en fzelleskommunal finansiering taler, at centralbibliotekets brugere derved selv 
beslutter centralbiblioteksfunktionens kvalitet, idet de får, hvad de vi1 betale for. Imod en 
ftelleskommunal finansiering taler, at kommunemes eventuelle besparelser pil opgaven vi1 
mefore et @get pres p& statens biblioteker, forskningsbibliotekeme ...(- - -)...det kan blive 
meget vanskeligt for kommunerne at blive enige om centralbibliotekstilskuddenes stmrelse. 
Den lavestbydende kommune kan let blive bestemmende. 

Erfarenheter saknas heller inte i Sverige av en lösning, där en eller flera delar av den 

regionala verksamheten läggs ut på en eller flera kommuner. Som exempel kan nämnas 

en försöksverksamhet 1987-1988 i Karlskoga. Denna kommuns huvudbibliotek övertog 

f h  länsbiblioteket fjärrlåneansvaret för teknik och matematik. Efter en utvärdering 

visade det sig, att Karlskoga bibliotek varit mycket mer generöst med fjärrlån till 

kommunbiblioteken i länet än vad länsbiblioteket varit. Rapporten "Nödslakt av heliga 

kor" sammanfattar (Statens kulturråd, 1989 b, s. 108): 

Erfarenheterna av Karlskogas insatser i fjilrrlåneförsörjningen visar att en kommun kan Ata 
sig ett forsö rjningsansvar för nagon del av bokbeståndet, och kan uppleva en sadan uppgift 
som stimulerande och utvecklande aven om den medför extra kostnader &r kommunen. 
Samtidigt måste man göra den reservationen att en delegering av regionalt ansvar gör det 
svarare att bibehalla en helhetssyn pA litteraturbehov och IAnepolicy i länet. 

Enskild kommun 

Förslag saknas heller inte om att värdkornmunen med dess huvudbibliotek ensam skall 

överta huvudmannaskapet. Försvararna av denna idé ser praktiska vinster i detta - 

Iänsverksarnheten, kompetensen, personalen, det stora beståndet finns (i län med s.k. 

traditionell organisation) redan s.a.s. i huset. Till dels svarar i dessa län redan 

värdkommunen för det praktiska huvudansvaret. Det ses dock inte som något rimligt 

alternativ att en av de mindre kommunerna i ett län skall ta över huvudmannaskapet. 
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Även i denna modell kan, menar många, risken finnas att kunskapen låses fast i den 

enskilda kommunen och inte kommer de övriga kommunerna till del. 

unforbundets länsavdelning 

Vissa har havdat, att Svenska kommunförbundet via sina länsavdelningar bäst skulle 

kunna handha ett huvudmannaskap. Länsavdelningarna äger en regional kännedom, och 

kommunförbundet har understundom ägnat kulturfrågor och -verksamhet betydande 

intresse. 

Friedrich Ochsner (1 981, s. 19) kan se en viss logik i detta tankesätt: 

Bilden kompliceras (...) av att verksamheten i huvudsak inte riktar sig till de formellt eller 
finansiellt ansvariga huvudmilnnen [landstinget], utan till kommunerna i ett län. Det ar 
deras behov och önskemal som styr verksamhetens mal, omfattning, inriktning och 
utformning. Med exakt de orden brukar man beskriva huvudmannaskapet. SA egentligen 
borde Ianets kommuner vara huvudmän, eventuellt över kommunförbundets 
länsavdelningar (deras kulturdelegationer). Men de har inga medel till anslag. 

Mot detta kan hävdas, att kommunförbundets länsavdelningar är en intresse- 

organisation för kommunerna, vilket enligt somliga kunde vara olyckligt for verk- 

samhetsutvecklingen. 

Hittills har ej heller kommunförbundets länsavdelningar haft de resurser som skulle 

behövas för att klara kostnaderna. Hoppet om att kunna skapa resurser för en ny sorts 

regional överbyggnad kan i dagens pressade ekonomiska situation te sig något utopiskt. 

I detta sammanhang kan det vara intressant, att jämföra med situationen i Finland. Där 

svarar till viss del ansvarssituationen mot denna tanke att överfara ansvaret för regional 

biblioteksverksamhet till kommunförbundets länsavdelning. Med erfarenheter från fin- 

ländska förhållanden kan en intervjuad på. nationell nivå konstatera, att kornmun- 

förbunden där valt att inte syssla med kulturfrågor, det gör i stort sett bara de större 

stadernas institutioner som stadsbiblioteken, stadsteatrarna etc. De smil kommunerna får 

ytterst lite hjälp och stöd i kulturfkågor. En eventuell svensk utveckling där kultur- 

aktiviteterna hårt knöts till staderna, skulle rimma illa med de kulturpolitiska 

intentionerna om decentralisering av kulturlivet till glesbygden. 

Den intervjuade representanten för DIK-förbundet tror inte att kommunförbundets 

lämavdelningar skulle kunna bedriva en rejäl självständig regional kulturpolitik, de 

skulle bara utgöra administrativa "samorgan" mellan kommunerna. 
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Stiftelse 

En möjlighet som också nämnts är att organisera den regionala biblioteksverksamheten 

som stiftelse, där stiftaLe kan vara landstinget ensamt eller kommun och landstinget 

gemensamt. Juridiska problem har lagt hinder för en sådan utveckling. 

Röster har också höjts för att länsstyrelsen skulle svara för huvudmannaskapet. För 

många var och är denna tanke svår att smälta - folkbiblioteksverksamheten i Sverige är 

principiellt och av tradition en kommunal angelägenhet. Däxmed menas enligt de flesta, 

att staten aldrig kan bli huvudman (men val bidragsgivare) för någon del av 

folkbiblioteksverksamheten . 
Emellertid har länsstyrelsen på senare tid allt starkare intresserat sig for kulturfrågor 

och -verksamhet. Flera regionala biblioteksinstitutioner, så t.ex. i Gavleborg, kan också 

uppvisa exempel på gott samarbete med respektive länsstyrelse. 

Några intervjuade påpekar det faktum, att staten medvetet odlat en låg kultur- och fr.a. 

bibliotekspolitisk roll. Om länsstyrelsen, såsom statlig representant, skulle övertaga 

huvudmannaskapet och ansvaret för den regionala biblioteksverksamheten, fi-ågar sig 

dessa vilken politik verksamheten skulle grunda sig på. Risken är överhängande, menar 

de, att verksamheten i stort sett bara skulle gå ut på administration fran denne 

huvudmans sida, och återigen hamna i ett kulturpolitiskt vakuum. Verksamheten skulle, 

menar t.ex. den intervjuade på landstingsförbundet, g& ut på kompletterande 

medieförsörjningshantering enligt strikt uppdragna riktlinjer, medan utvecklingsfunk- 

tionen, visionerna och den initierande verksamheten skulle forsvinna. 

En intervjuad f.d. länsbibliotekarie i Gävleborgs län, tror att länsstyrelsen skulle för- 

stärka det statliga inflytandet över folkbiblioteksverksamheten, och då måste man i 

respektive fall fiåga sig huruvida länets folkbibliotek verkligen är betjänta av en starkare 

styrning f& centralt håll. Den intervjuade tror, att förfarandet skulle konservera snarare 

än utveckla bibliotekssystemet i landet. 

En avslutande aspekt på länsstyrelsen som huvudman är att avståndet mellan låntagare, 

kornmunbibliotek och huvudansvariga politiker skulle öka en nivå. Kanske skulle 
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därmed möjligheterna för medborgarna och kommunbiblioteken att påverka den regio- 

nala biblioteksverksamheten minska? 

De flesta tycks dock anse det vara naturligt, att landstingen (som alltså står för 

lejonparten av den regionala biblioteksverksamhetens fuiansiering) också står för det 

renodlade huvudmannaskapet. Verksamheten är ju regional, och är därmed över-, extra- 

eller interkommunal till sin karaktär. Det kan anses vara naturligt att då lägga 

huvudmannaskapet på den för länet ansvariga administrationen, det vill saga 

landstinget. Anna-Lena Höglund skriver (Höglund, 1990, s. 22): 

The responsibility must lie with the body which has both a responsibility for the region as a 
whole and a responsibility for the financing of the service. 

Däremot kan det diskuteras, om landstingen verkligen tagit det bibliotekspolitiska 

ansvaret de sade sig vilja, när de övertog huvudmannaskapet i ungefar hälften av 

Sveriges län. Exempelvis planerade landstinget i Västerbottens län att avveckla sin 

regionala biblioteksverksamhet helt och hållet under 1990-talet. Efter häftiga protester 

från b1.a. Statens kulturråd, som ju representerade en till en tredjedel finansierande part, 

drogs beslutet tillbaka. Också i Dalarna föranledde vissa åtgärder från landstingets sida 

protester från Kulturrådet, som menade att htgärderna visade prov på bristande 

ansvarsfull kultur- och bibliotekspolitik. 

Även landstingsförbundet medger, att inte riktigt alla landsting tagit det 

bibliotekspolitiska ansvaret ännu. Samspelet mellan den politiska och tjänstemanna- 

nivån fungerar inte tillfredsställande, men detta är någonting som hå'ller på att utvecklas 

och förbättras. Situationen är ny för åtskilliga inblandade, påpekar landstingsförbundet. 

Slutligen kan man fundera på möjligheten av att flera nuva . . de  landsting, i en ny 

regional indelning, tar gemensamt ansvar för en ny regions biblioteksverksamhet. Den 

interjvuade representanten för Statens kulturråd kan tanka sig ett sådant perspektiv, 

exempelvis kan i Västsverigeregionen Borås svara for en viss funktion och Göteborg en 

annan. 

Några intervjuade i den här utvärderingen tror att man då skapar organisationer utan 

organisk tillhörighet, vilka, menar de, ofta har en benägenhet att bli kortlivade genom 

någon rationalisering eller omorganisation. 
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Det kan mycket väl anses ligga i samtliga parters intresse, att Bibliotek Gävleborg även 

framdeles levandegör en bred och förutsättningslös debatt i länet mellan kommunala 

och regionala (och statliga) företrädare om organisation, ansvarsfördelning, huvud- 

mannaskap och den regionala biblioteksverksamhetens förutsättningar och villkor. Vad 

vill landskapen ha ut av regional verksamhet? Hur skall den organiseras i framtiden? 

Vilka åtgärder bör vidtas, om landstingens roll skulle forändras? När det gäller 

alternativ till landstingskornmunalt huvudmannaskap (i en hypotetisk situation, där den 

regionala konstruktionen förändras) pekar utvärderingsresultaten tydligt på starkt 

isärgående attityder och idéer 4. 

5.1.2 Omorganisationen 

Var omorganisationen nödvändig? Lyckades den komma till ratta med de problem som 

föranstaltat rockaden, eller fungerade dessa problem endast som katalysatorer, dvs. utan 

att förbrukas själva? Det är naturligtvis ingen lätt fraga att svara på. Några intervjuade 

(ex. en länsbibliotekarie och en representant för Statens kulturrAd) betraktar omorgani- 

sationen som ett något omvänt förfarande: i stället för att göra en översyn av 

verksamhetens behov och utveckling, och därefter undersöka vilken organisation som 

bast skulle kunna svara mot behoven, gjorde landstinget, menade de, tvärtom - 
"omorganisationsmodell for sin egen skull". De flesta av de tillfrågade kommunbiblio- 

teken anser dock, att omorganisationen var av godo, även om också några upplever, att 

omorganisationen varken gjorde till eller från. Som vi såg i föregående kapitel, framgick 

det av enkätresultatet, att kornmunbiblioteken upplever lägst grad av förändring när det 

galler den kompletterande medieförsörjningen - hela 50 % svarar nej på frågan hunivida 

denna verksamhet ser annorlunda ut i Bibliotek Gävleborgs regi jämfört med i 

länsavdelningens. Detta resultat ter sig kanske dock inte så märkligt, om man beaktar 

denna verksamhets relativt statiska karaktär i förhållande till de andra verksamheterna, 

vilka kan ses som mer flexibla och direkt påverkbara för nya ideer. 

Sammanfattningsvis kan man säga, att omorganisationerna av den regionala biblioteks- 

verksamheten i Sverige i början av 1990-talet var ett kortlivat men säkert nödvändigt 

utbrott av förändringslusta inom länsbiblioteksvärlden. 

Antagligen detta ett av flera steg i en utveckling på vag bort från likformigheten 

länsbiblioteken emellan, och mot en mer differentierad regional biblioteksstruktur i 
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landet, där man söker sig fram mot mer skräddarsydda lösningar, anpassade efter den 

egna regionens stniktur och behov. Den tidigare ganska markerade likformigheten kan 

för en utomstaende betraktare te sig nigot ansträngd, med tanke på de vitt skilda 

förutsättningarna i olika regioner (t.ex. om man jamför infrastruktur, geografi och 

ekonomi i Norrbotten med motsvarande i Stockholmsområdet). Steget att differentiera 

och regionanpassa utvecklingen av de regionala biblioteksorganisationerna kan anses 

vara en naturlig åtgärd. 

Med systemteoretiska glasögon pil, kan man se omorganisationen i Gävleborg som en 

övergång från ett stnikturerat och rigiditetspräglat system till ett mer projekt- och 

processinriktat tänkande. Detta återspeglas dels i kommunbibliotekens attityder till 

länsavdelningen respektive Bibliotek Gavleborg, dels i verksamhetsplanerna före 

respektive efter 1990. Övergången fran länsavdelningen till fikopplad regional biblio- 

teksinstitution kan också ses i ett större decentraliserat perspektiv, där avdelningar inom 

offentlig sektor får större autonomi och där ett av målen med åtgärderna är en närmare 

kontakt med avnämarna. 

5.1.3 Lokalisering 

Under 1990-talet har den regionala verksamheten till största delen överförts från det 

@siska värdbiblioteket till lokaler på Slottet i Gävle, och därvid också samlokaliserats 

med övrig landstingsdriven kulturverksamhet. Därtill har också verksamhetsgrenarna 

inom Bibliotek Gävleborg på satt och vis separerats f3u-1 varandra, genom att den 

personal som hanterar den kompletterande medieforsörjningen kvarlämnats i det gamla 

värdbiblioteket. 

Orsakerna till flytten har berörts tidigare i utvärderingen, och decflestta intervjuade inom 

såväl den regionala som de kommunala biblioteksenheterna anser i stort sett 

omlokaliseringen som nödvändig och resultaten goda. Förfarandet är emellertid inte helt 

oomstritt. Dels upplever den del av personal inom Bibliotek Gävleborg som hanterar 

den kompletterande medieforsörjningen och därvid alltså "blivit kvar" inom Gävle 

stadsbiblioteks väggar, resultatet som otillfredsställande, dels konstaterar samtlig 

intervjuad personal fiån Bibliotek Gavleborg, att kontakterna mellan Bibliotek 

Gävleborgs olika personalgrupper kunde vara bättre. Då någon av de intervjuade från 

Bibliotek Gavleborg (trots de återkommande planeringstraffama) således upplever sig 

ha hamnat i något slags vakuum, är det uppenbart, att gruppdynamiken inom Bibliotek 

115 
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Gavleborg i viss mån blivit lidande. Också ett par av de intervjuade på 

kornmunbiblioteken anmärker p5 denna följd av omlokaliseringen, och säger sig 

uppleva oklarhet och förvirring om var Bibliotek Gävleborg egentligen är lokaliserat. 

Exempelvis kan, menar de, osäkerhet uppstå om var viss information till 

länsverksamheten skall skickas. 

En intervjuad viistsvensk länsbibliotekarie säger apropå delningen av verksarnhets- 

grenarna: 

Den konsultativa uppgiften tror jag vi b b t  utökar genom att ha en koppling mer till 
biblioteksverksamhet än till regional teater eller nagot annat regionalt eller till den 
regionala byråkrati som ju landstingen faktiskt upplevs som, av de flesta kommunalt 
verksamma mhniskor. Det finns väldigt många tillfallen att ge konkretion at verksamheten 
när man finns i och förknippas med ett bibliotek. 

En inte~juad kommunal kulturchef håller delvis med om detta: 

Risken fmns att man tappar den kompetens det innebiir att driva ett stort kommunbibliotek 
och få insikt i fragor man sedan kan föra vidare till mindre bibliotek i Itinet, att vara primus 
inter pares. Exempelvis tappar man nog kompetens i administrations- och budgetfragor. A 
andra sidan finns risken med sammankoppling, att man sys fast i viirdbibliotekets specifka 
rutiner och dagligt arbete, och tappar den regionala helhetssynen. 

Som b1.a. den intervjuade på DIK-förbundet påpekar, är det emellertid inte alls säkert, 

att det är just detta bibliotek, det tidigare värdbiblioteket, som står för den kompetens 

man med en separation eventuellt skulle missa, det kan lika gärna vara ett annat 

bibliotek ute i länet som besitter en eller annan kompetens. 

Man kan i sammanhanget också konstatera, att det ju ändå finns en lång rad experter, 

rådgivare och utvecklare inom biblioteksomrAdet, vilka de facto inte sitter i och har en 

daglig kontakt med ett särskilt, @siskt bibliotek. 

5.1.4 Personal 

Länsbibliotekarie 

Som beskrivits tidigare (3.3.3), övergick den tidigare länsbibliotekarien och chefen för 

Bibliotek Gavleborg 1993 till tjänsten som kulturchef för Landstinget Gavleborg. De 

tidigare länsbibliotekariespecifika uppgifterna skulle hädanefter ingå som en av flera 
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uppgiftsdelar för den nya kulturchefen. I stället för en ny länsbibliotekarie användes 

resursema till att nyanställa en bibliotekskonsulent. Formellt står dLLrför länet sedan 

dess, officiellt sett, utan en länsbibliotekarie på heltidsbasis. Denna åtgärd från 

landstingets sida har stött p5 en hel del kritik, dels fran Bibliotek Gävleborgs egen 

personal, dels och framför allt fiån kommunbiblioteken i länet. Delar av Bibliotek 

Gävleborgs och kornmunbibliotekens personal anser, att biblioteksfiågoma under 1990- 

talet alltmer kommit i skymundan (och stundom försvunnit) bland de andra 

kulturfi-Agorna i det regionala kulturarbetet - detta ser dessa fiamst vara en följd av 

länsbibliotekarietjänstens och länsmötenas upphörande samt Bibliotek Gävleborgs 

integrering med de andra regionala kulturverksamheterna. Bibliotek Gävleborgs 

synlighet har, menar dessa, härigenom försvagats. Att Bibliotek Gävleborg skulle synas 

bättre och att dess självständighet tydligare skulle markeras var ändå ett av skälen till att 

det bröt sig loss från värdkommunen Gavles stadsbibliotek. Under intervjuerna med 

Bibliotek Gävleborgs konsulenter framkom också, att den nya ledningssituationen 

emellanåt skapar en osäkerhet och en känsla av vakuum i beslutsgången. Personalen på 

b1.a. Bibliotek Gävleborg hyser också viss fruktan inför vad som händer när 

kulturchefsposten skall tillsattas nästa gång: 

S i  länge XX [den nuvarande] sitter p5 posten som kulturchef, går del ju forhilllandevis bra. 
Men vad hander nar de anstaller en annan kulturchef, som kanske inte har en 
biblioteksbakgrund eller ens en kulturbakgrund? Kanske plockar man nAgon fiAn 
naingslivet, en driftig typ eller sa. Detta är inte bra. Kanske skulle nilgon av oss f3 
uppdraget att företrtida Bibliotek Gavleborg och lanet. Eller att XX delegerade uppgifter till  
oss p5 ett annat satt. Hon har hemskt mycket uppgifter nu. 

Farhågor finns, att länsbibliotekarierollen understundom eller omsider helt och hållet 

slukas upp av de andra delarna i kulturchefsarbetet och av administrationen. Som 

botemedel föreslås diirför antingen ett återinförande av tjansten eller en tydlig 

delegering av länsbibliotekarie- och chefsuppgifter till någon avdelningsansvarig, som 

då tar på sig ett formellt ansvar av personalledare inom Bibliotek Gävleborg samt 

uppgifter motsvarande de tidigare länsbibliotekarieanknutna, vilket b1.a. också innebär 

att representera Bibliotek Gävleborg och länet på de regelbundet återkommande läns- 

bibliotekariemötena, anordnade av Kulturrådet, samt inom Föreningen Sveriges läns- 

bibliotekarier. 

I sammanhanget bör också nämnas, att lösningen pA interna oklarheter inom Bibliotek 

Gavleborg knappast är helt avhängig en länsbibliotekarietjänst. En av Bibliotek 

Gävleborgs konsulenter kommenterar: "Lösningen (...) är (...) en mer strikt och 

genomtänkt organisation och klarare beslutsgångar." 
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Också flera av de utanför länet intervjuade är kritiska till handhavandet av länsbiblio- 

tekarietjänsten: en länsbibliotekarie tycker att indragandet av tjänsten är ett tveksamt 

förfarande. I förlängningen kan det ju, säger personen, mycket väl bli så, att det inte är 

en bibliotekarie som blir kulturchef, men som då alltså skall vara högste ansvarig för 

Iihets regionala biblioteksverksamhet. Den intervjuade tror att den som ansvarar för 
biblioteksverksarnheten måste åtnjuta ett stort förtroende hos kommunbiblioteks- 

cheferna och varaprimus inter pares. Risken är stor, tror denne länsbibliotekarie, att det 

kommer en ren administratör. 

Kritik har ocksa tidigare framförts mot dylikt förfarande med länsbibliotekarietjänst, så 

skriver t.ex. Irma Ridback (Ridback, 1989): 

Det ar inte bra (---) att den som inom lanet svarar for sakkunnig radgivning i 
biblioteksfragor saknar grundlaggande kompetens för detta. Idag är det sil vid flertalet 
lansbibliotek att chefen för iänsavdelningen i praktiken fungerar som lansbibliotekarie och 
det bör da i fall som dessa vara naturligt att överföra lihsbibliotekariefinktionen till denne. 
Eller ga in for en ända klarare bodelning som i Kalmar. 

Senare samma år svarar Britt-Marie Haggström (Haggström, 1 989): 

Vi förutsrner (---) att den person, som när den nya organisationsformen trader i kraft skall 
leda länsbiblioteksverksamheten, blir en person med hög kompetens som bibliotekarie. 
(---) Sannolikt kommer vi i framtiden att ha en rad olika organisationsformer för 
lansbiblioteksverksamheten. Den som da är chef för den regionala biblioteksverksamheten 
är naturligtvis länsbibliotekarie och ska sjalvklart vara bibliotekarie. 

När det gäller landstingets agerande, är b1.a. Söderhamn kritisk mot att landstinget gick 

ut med förändringen innan den nya organisationens struktur och utseende riktigt var 

klara. 

Det bör slutligen nämnas, att planer finns fran landstinget och dess kulturnämnds sida, 

att ompröva situationen nästa gång kulturchefstjänsten skall tillsättas. 

Konsulenttjänsterna 

Två viktiga frågor när det galler bibliotekskonsulentema är huruvida dessas tjänster bör 

vara fasta eller rörliga samt vilka områden de huvudsakligen bör syssla med. 



- 5 DISKUSSION - 

Kommunbiblioteken ger i intervjuerna uttryck för att konsulenttjänsterna huvudsakligen 

bör vara fasta, men att utrymme bör finnas för visstidsanställningar. Detta är också 

åsikten bland Bibliotek Gävleborgs egen personal, liksom detta ocksa var en av 

huvudtankarna i den nya organisationsskissen i samband med omorganisationen 1990. 

Frågan om rörliga kontra fiia tjänster hör nära samman med anslagssituationen. Sedan 

Bibliotek Gävleborgs tillkomst har utrymmet för s.k. fiia resurser blivit allt mindre, och 

någon projektanställd konsulent har Bibliotek Gavleborg inte haft under senare år (se 

vidare härom under avsnitt 3.3.3). 

Det verkar rimligast med en kombination av fasta och tillfalliga tjänster, menar b1.a. 

representanten för DIK-förbundet. Det måste, säger denne, finnas nAgon eller nAgra - en 

kärna av bibliotekarier - som har kompetens att göra en helhetsbedömning, en analys av 

verksamheten och som kan avgöra vilka tjänster som behövs utifkan kommunernas och 

regionens behov. Vid avgångar inom den regionala biblioteksinstitutionen bör en 

översyn göras av organisation, utveckling och behov, och tjänsten bör härvid omprövas. 

Majoriteten av de intervjuade representanterna for kornmunbiblioteken i Gävleborgs län 

anser, att nuvarande uppgifisornråden for konsulenterna är relevanta. Dock efterfrågar 

de allra flesta också en särskild konsulent för data- och informationstekniska spörsmål 

(se vidare 5.2.1, under avsnittet om informationsteknik) 

Den intervjuade representanten for Statens kulturråd tror att konsulenttjänsterna inom 

t.ex. barn- och ungdom kommer att trappas ner, liksom övriga konsulentområden där 

kommunbiblioteken successivt skaffat sig egen hög och "självförsörjande" kompetens. 

Landstingsförbundets representant säger i intervjun: 

Jag tror inte pA de fasta konsulenttj8nstema, som Ar ut och år in sysslar med samma 
omrade. Det blir en langsiktig process att förhdra konsulentsidan ... 

Kompetens- och fortbildningsfrågan är i sammanhanget väsentlig. En kontinuerlig och 

stark satsning på konsulenternas fortbildning betraktas som nödvändig för att 

länsbiblioteksinstitutionens egen ut- och fortbildning skall kunna ligga steget före 

kommunbibliotekens och vara meningsfull för dessa. Enligt flera intervjuade på olika 

länsbibliotek satsar huvudmännen idag alldeles for lite på konsulenternas kom- 

petensutveckling. 
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Slutligen kan palpekas, att en situation med enbart rörliga och tillfalliga tjänster i 

praktiken kan erbjuda svårigheter av personlig karaktär: det kan emellanåt visa sig 

vanskligt att smidigt söka människor beredda att ställa upp på tillfalliga och kortvariga 

anställning ar. 

5.1.5 Ekonomi och styrmedel 

Fria resurser 

Ett problem är alldeles klart, att Bibliotek Gävleborgs anslag fortfarande till stor del är 

knutna till fasta k~ostnader. En bibliotekskonsulent på Bibliotek Gävleborg förklarar: 

...j ag tycker inte att vi har nAgra fria resurser. De fria resurser vi hade för nAgra år sedan 
försvann. Jag tycker inte att sjtilva organisationen är speciellt flexibel men däremot tycker 
jag att de av personalen som inte är fullt upptagen med att fullgöra rutinuppgifter har en 
viss flexibilitet. 

En kungstanke i csmorganisationsprojektet och förändringen av den regionala biblioteks- 

organisationen och, som man hoppades, -verksamheten, var att denna mer skulle inriktas 

på projekt av olika slag. Honnörsord i sammanhanget var flexibilitet och rörlighet, 

Bibliotek Gavleborg skulle bli ett "kunskapsföretag mer än ett serviceföretag" 

(Landstinget Gavleborg, 1989). Ett villkor for att f3 denna utveckling till stånd var att 

anslagen skulle glida över fran fasta till rörliga. Så har inte blivit fallet, och flera projekt 

har härför tvingats stanna på ritstadiet. Några projekt som dock kommit till stånd, har 

dock antingen avbrutits eller inte kunnat fullföljas och uppföljas som man hoppats, och i 

något fall har projektstafettpinnen övertagits av andra län, t.ex. när det galler den av 

Ronny Svensson ledda undersökningen av kulturvanor (om kultursatsningars eventuella 

effekter på lokal kulturutveckling). I 1990 års verksamhetsberättelse kan läsas: 

P.g.a. anpassningen till det förandrade huvudmannaskapet och det utvecklingsarbete som 
har utförts under året har en del av tjänsternas inneh%ii ändrat karaktar. Trots det ar 
merparten, i sitt arbete, bundna till hanteringsmasiga uppgifter. Fria resurser har under 
året, till viss del, funnits vilka har utnyttjats till att projektanställa en datakonsulent pA 
halvtid. Om Bibliotek Gavleborg ska kunna förändra sin regionala roll kravs att man aven 
fortstittningsvis har fria resurser till förfogande för att, under varierande perioder, utnyttja 
dels den befintliga personalen men aven utifkan kommande 'konsulter' for arbete med olika 
typer av projekt och utvecklingsinsatser. 
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Malbeskrivningar, verksamhetsplaner, utvärderingar och uppföljningar 

Landstinget förklarade sig i samband med omorganisationen vara berett att väsentligt 

tydligare ta sitt bibliotekspolitiska ansvar för verksamheten. Ett sådant tydligt, 
verksamhetspolitiskt ansvar med väl fungerande styrmedel innebär emellertid också, att 

huvudmännen (och personalen) anger dels verksamhetsmål med en konkretion och 

operationalitetskaraktär, som möjliggör en reell utvärdering och avstämning, dels 

skapandet av prioriteringsinstment. På denna punkt syndas det fortfarande inom 

offentlig kultursektor. Offentlig verksamhets malbeskrivningar och verksamhetsplaner 

är till sin natur ofta ganska luddiga och svävande. Målen är ju inte ett uttryck för en 

entydig politisk vilja, utan ett resultat av kompromissprocesser, målen blir 

(över)abstrakta, och inte alltid så intimt kopplade till verkligheten. Kulturnämnden 

utarbetar för Kultur Gavleborg dels treåriga övergripande mål- och aktivitetsförslag, 

dels ettåriga mål- och aktivitetsbeskrivningar. I detta måldokument ingår också 

övergripande mål för de enskilda regionala kulturverksamheterna, däribland således 

också för Bibliotek Gavleborg. Kultur Gävleborgs målbeskrivningar har hittills präglats 

av den ovan nämnda luddigheten. En viktig uppgift blir att söka bryta ner dessa mål i 

mer eller mindre mätbara delar - att operationalisera målen. 

Bibliotek Gävleborgs mer specifika målbeskrivningar utarbetas av personalen själv. 

Darför är det något nedslående att se, att också Bibliotek Gävleborgs verksamhetsmål är 

luddigt beskrivna. Visserligen har Bibliotek Gavleborg sökt dela upp sin målbeskriv- 

ning i lång- respektive kortsiktiga mal samt sökt beskriva aktiviteterna för att nå dessa 

mål, men om man tittar på flera konsekutiva målbeskrivningar ser man, att mycket 

upprepas fih år till år. 

Några av de långsiktiga målen är tämligen svävande till sin natur, och har inte 

operationaliserats och gjorts mätbara på något satt. Att ha som mål att "kunderna skall 
vara nöjda" - hur mater och kontrollerar man att man uppnått ett sådant mål? Man skulle 

kanske också kunna vänta sig, att bland verksarnhetsplanerna och målbeskrivningarna i 

betydligt högre grad kunna skönja specifika regionala drag och lösningar utifran 

regionens särskilda behov, snarare än de vanligt förekommande ekona av de i statliga 

dokument uppradade regionala biblioteksuppgifterna. Detta sistnämnda förhållande 

påtalas också av DIK-förbundet (DIK-förbundet, 1993): 

Kommuner och landsting fastställer egna mal och riktlinjer för sin kulturpolitik. D& de har 
gjort detta stammer malen oftast val överens med de statliga malen. Daremot saknar de ofta 
den lokala förankring och den konkretion, som kravs för att de ska fungera som 
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prioriteringsinstrument. Ocksa de statliga malen är alltför allmänt hallna för att kunna 
fungera som prioriteringsinstrument. 

Också landstingsförbundet (Landstingsförbundet, 1994, s. 94) konstaterar brister inom 

kulturverksamhetema när det gäller målstymingen som en följd av decentraliserat be- 

slutsfattande: 

Tanken är här att politikerna formulerar mal som skall förverkligas inom en given budget. 
Hur resurserna sedan används för att uppna malen är den professionella ledningens ansvar 
att avgöra. Med hjalp av uppföljning och utvärdering kan politikema prioritera om 
alternativt justera malen. Svkighetema i den h& modellen har framst legat i alltför 
allmanina och diffusa mal samt bristande utvarderingsrutiner. Detta har, i kombination med 
förtroendemannens försiktighet att anvanda sina prioriteringsinstniment, lett till att man 
inte alltid lyckats anpassa verksamheterna till de behov och krav som formulerats av Ignen. 

Kulturmätarprojektet (ib., s. 15-16) kommer i det här sammanhanget fram till några 

följdriktiga slutsatser, b1.a. att regionala mål utifran länets särskilda struktur, behov och 

särart är ovanliga, att otydliga prioriteringar skapar rollkonflikter, att utvärderings- 

metoder saknas samt att kundernas mål och behov glöms bort. 

Även Bibliotek Gävleborgs kortsiktiga mål samt aktivitetsbeskrivningar tycks vila 

tryggt på de faststäilda allmänna regionala uppgifterna (och statliga intentionerna) för 

ett länsbibliotek, utan att ha differentierats efter regionens särskilda behov och 

förutsättningar i nämnvärd grad. Ingenstans i målbeskrivningen talas heller om den 

häftiga utvecklingen inom data och informationsteknik, trots att det tycks vara en 

utbredd åsikt, att länsbiblioteken här bör fungera som en föregångare och uträtta 

spjutspetsinsatser i ett län. 

Från Bibliotek Gävleborgs och kulturnämndens sida säger man, att man f.n. arbetar på 

att bättre söka operationalisera sina mål och skapa verksamhetsindikatorer. Detta är ett 

önskvärt mål, och kanske bör också representanter för kommunerna i högre grad än 

hittills ges tillfalle att deltaga i utarbetandet av dessa mål? 

När det gäller utvärderingar och uppfóljningar av verksamheten, har Bibliotek 

Gävleborg satsat allt mer på sådana atgärder. Denna utvärdering utgör ett sådant 

exempel, liksom en utvärdering av bokbussverksamheten i länet. Någon kontinuerlig 

utvärdering av Bibliotek Gävleborgs verksamhet som helhet och över lång tid sker dock 

inte, men skulle kunna fördjupa tids- och planeringsperspektivet och dessutom 

eventuellt resultera i utvecklade mätmetoder och andra utvärderingsinstniment. Sålunda 
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bör föreliggande utvärdering följas av flera jamtida uivärderingar, vilka på så satt 

kunde ge ett bredare panorama över den regionala biblioteksutvecklingen. Till viss del 

svåröverblickbara trender och förändringar över lång tid kunde synliggöras. 
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5.2 Verksamhet 

5.2.1 Bibliotek Gävleborgs totala verksamhet 

Den regionala biblioteksverksamheten vilar på ett spel mellan centnun och periferi - 
mellan regional och kommunal folkbiblioteksenhet (se härom aven kapitel 2.3). Men 

hur mycket skall den regionala biblioteksenheten göra och styra över, och hur mycket 

åligger de kommunala folkbiblioteken? En rad dilemman dyker upp i det här 

sammanhanget, och de har samtliga att göra med den regionala rollen och dess 

avgränsningar. Vi skall därför i nedanstående avsnitt resonera lite grand kring några 

sådana dilemman, och deras inverkan på den regionala biblioteksverksarnheten, samt 

illustrera detta med ett par exempel. 

Verksamheten påverkas och utformas också olika i olika skeden beroende på 

centraliserande eller decentraliserande strömningar i bibliotekssystemet och i samhället i 

stort. Vi skall hölra ett par röster om (de)centraliseringens eventuella effekter på den 

regionala biblioteksverksarnheten. 

På vems villkor? 

På vilket satt skall länsbiblioteket agera? På vems villkor? I enlighet med vilken 

kulturpolitik - statens, landstingets, kommunernas? Det här är en balansgång for läns- 

biblioteksinstitutionen. Den regionala biblioteksverksarnheten utformas på ett visst satt, 

om aktörerna ser länsbiblioteket (eller motsvarande) blott och bart som ett samord- 

ningsinstrument av de olika kommunala folkbibliotekens verksamheter, och på ett annat 

satt om länsbiblioteket ses som ett verktyg for landstingets egna kulturpolitiska 

intentioner. Annorlunda uttryckt: skall länsbiblioteksinstitutionen agera eflerfiågestyrt 

eller initierande? Eller: Skall den möti efterfragan eller skapa efierfkagan? 

Verksamheten kan vidare påverkas väsentligt i den traditionella organisationsformen, 

där värdkommunen med sin kulturnämnd i praktiken styr över länsavdelningen, liksom 

verksamheten också till viss del förväntas förverkliga vissa statliga kulturpolitiska 

intentioner, såsom standardutjämning av litteratur- och informationsförsörjning till 

medborgarna i länet, samt tillgodoseende av vissa eftersatta gruppers behov. 

Som illustration till att exempelvis landstinget har sitt satt att se på hur den regionala 

biblioteksverksamheten skall utformas, kan vi se på följande passage ur en skrift av 

1 24 
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landstingsförbundet (Landstingsförbundet, 1991, s. 1 1 g), där de regionala kulturverk- 

samheterna, varibland alltså länsbiblioteken, ses ha följande huvuduppgifter under 

1990-talet: 

* utveckla avtalsbaserat samarbete med kommuner som beställare av institutionernas 
produkter [min kurs.] 
* utveckla samarbetet med kommuner, föreningsliv, arrangörer och andra Iänskultur- 
institutioner i syfte att bygga upp och förstSLrka det kulturella natverket i hela Ianet 
* utveckla strategier for att möta utvecklingen inom medieområdet 
* i verksamhetens planering sikskilt ta hänsyn till 15nsinvånarnas olika kulturtraditioner, 
&Idersstruktur samt det mångkulturella samhallets behov och möjligheter 
* marknadsföra den regionala institutionsverksamheten i syfte att skapa stolthet över den 
egna regionala kulturen och dess resurser. 

Här ses tydligt länsbiblioteket som ett instrument för den egna landstingskommunala 

regionala kulturpolitiken, och Bibliotek Gavleborg som en fristående, självständig orga- 

nisation som arbetar gentemot olika typer av kunder och med olika typer av 

samarbetspartners, varibland komrnunbiblioteken utgör en typ. Denna syn står i inte så 

liten kontrast till några av de intervjuer som utförts under utvärderingsarbetet, där läns- 

biblioteket (i föreliggande fall Bibliotek Gävleborg) ses som en for komrnunbiblioteken 

gemensam intresseorganisation. 

Som nämndes ovan, är en fkåga att begrunda i sammanhanget huruvida den regionala 

biblioteksverksamheten till sin natur skall vara efterfiågestyrd eller initierande, eller 

kanske snarare hur länsverksamheten skall balansera mellan dessa strategier. 

A ena sidan utgör ju de regionala biblioteksinsatserna en repliering på kommunernas 

behov och önskemål. Ur detta perspektiv är kommunerna på satt och vis läns- 

bibliotekens "kunder". Man kan så till vida påstå, att lyhördhet %r och gensvar på 

kommunernas önskemål är länsbibliotekens raison d'etre. A andra sidan är det 

meningen, att länsbiblioteken skall förmedla nya idéer från andra delar av landet och i 

viss mån inplantera dessa i länets verksamheter genom projekt och informations- 

verksamheter av olika slag. Vanliga beskrivningar av de regionala biblioteksinstansema 

är att dessa skall verka initierande och fungera som spjutspets. Som en av de under 

utvärderingen intervjuade kommunbibliotekarierna uttryckte det: 

De [Bibliotek Gävleborg] skall informera om det vi inte känner till, göra det vi inte gör 
eller kan göra, kunna det vi inte kan eller har en aning om, vi kan ju sjalva knappt lyfta 
näsan över vattenytan i vår dagliga verksamhet. 

Agerar ett länsbibliotek alltför efterfragestyrt finns alltid risken, dels att servicen främst 

går till den som ropar högst och/eller mest ihållande, dels att kommunperspektivet blir 
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allenarådande för länsverksamheten, varvid nya och t.ex. överkommunala idéer kan ha 

svårt att f"a fotfäste i länet. Verkar å andra sidan länsbiblioteket alltför initierande och 

överkommunalt, finns risken att somliga kornmunbibliotek upplever bristande lyhördhet 

och servicegensvar fran regionverksamhetens sida eller upplever denna som främmande 

och ointressant för det praktiska och dagliga biblioteksarbetet. 

Den regionala rollen 

Samspelet mellan kommuner och län (eller landsting), eller, i det här sammanhanget, 

mellan komrnunbibliotek och regional biblioteksinstitution, kan ofta präglas av otydlig- 

het och överlappningar. Gränserna mellan respektive parts ansvar - vad åligger kom- 

munbiblioteken och vad åligger länsbiblioteken? - kan vara svåra att dra. 

ona1 eller kommungemensam 

Landstinget kan k princip välja mellan två olika former av regional roll - antingen valjer 

det att bygga upp och bära ansvar for vissa regionala institutioner samt ge ekonomiskt 

stöd till särskilda regionala organisationer, eller så valjer det att driva rollen som 

samordnande av primiirkornmunala institutioner (Nilsson, 1982, s. 15-20). 

På de flesta områden söker landstingen manövrera sig fram via en kombination av 

dessa två, så t.ex. i Gävleborg, på biblioteksområdet. 

Allt mer har landstingen under de senaste tio-femton åren emellertid lagt betoningen 

på den första rollen, att ta ansvaret för och bygga upp särskilda regionala kultur- 

institutioner (se Landstinget Gavleborg, 1989). Några intervjuade antar, att en sådan 

verksamhet i högre grad kommer att utsattas för ökade krav fkån kommunernas sida på 

insatser och stödverksamhet i tider av ekonomisk åtstramning. 

Ett annat satt att betrakta ovanstående förhållande är, att se den första rollen som 

regional, där insatserna huvudsakligen utgår från en självständig landstingskommunal 

politik, medan den andra rollen i så fall är att betrakta som kommungemensam, där flera 

kommuner valjer att samarbeta i olika frågor, och den landstingsdrivna institutionen 

blott fungerar som samordnande av dessa. En kommunal kulturchef beskriver i en 

intervju förhållandet sålunda: 
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Regionala uppgifter bestar inte av tio kommuner med plus emellan, utan de bestar av tio 
plus en elfte, den regionala kulturpolitiken står pA egna ben, i nara samarbete med 
kommunema. 

I samband med att avtal upprättades på olika håll i landet under 1980-talet (se också 

kap. 2.4) mellan kommun och landsting 6, diskuterades också regionalt kontra kom- 

munalt ansvar, men dessa diskussioner ledde aldrig fram till något mer bestående och 

klargörande dokument med överenskomna principer i ansvarsfrågan. 

I regiondiskussionerna stöter man också på begreppet regionalt dilemma. Nu finns det 

flera olika sådana regionala dilemman, beroende på vilket verks~arnhetsområde man 

diskuterar. 

Ett &dant, för biblioteksvärlden ständigt aktuellt dilemma, är i vilken utsträckning en 

länsbiblioteksorganisation kan bedriva en utjämnande verksamhet kommunema 

emellan. Skall länsbiblioteken över huvud taget verka standardutjämnande? Svaret är 

inte på långa vägar självklart. Den nationella kulturpolitiken har ju som bekant som 

delmål att varje medborgare i landet skall ha likvärdig tillgång (eller åtminstone möjlig- 

het att E tillgång) till litteratur och information oavsett var han eller hon bor. Staten 

använder härvid länsbiblioteken som instrument för att uppnå dessa mål. Men hur skall 

länsbiblioteken i praktiken förhålla sig till en sådan politik? ~omfnunema är ju i princip 

sjalvbestämmande, och egentligen kan landstinget (= landstingskommunen) ses som en 

kommun bland andra. Landstinget bör alltså, enligt detta satt att se på dess roll, inte 

genom sin verksamhet gå in och styra och ställa eller försöka "rätta till" det man tycker 

vara resultat av felaktiga beslut i enskilda kommuner. 

Somliga väljer också att se det som en demokratisk-politisk fråga: Om en kommuns 

medborgare har röstat fram en politisk majoritet som beslutar.sig for att kraftigt skära 

ner på biblioteksanslagen och därvid avsevärt minska dess medborgares tillgång till 

litteratur och information, bör väl detta också f3 avsedd genomslagskraft genom de 

politiska åtgärderna? Hur långt skall då en regional biblioteksinstitution stracka sig i 

fraga om fjärrlån och stöd till detta kommunala bibliotek? Finns någonstans p& vägen 

risk för att den regionala institutionen slätar över och därmed desavouerar resultaten av 

de politiska beslut som fattats i en enskild kommun? 
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Andra ser risker i det omvända perspektivet - att något bibliotek, i synnerhet i tider 

av ekonomisk instabilitet, ser den regionala servicen som en ursäkt för att inte självt 

köpa in exempelvis den s.k. smala litteraturen. 

Detta är en balansgång for den regionala biblioteksverksamheten: när fungerar 

medieförsö rjningen kompletterande respektive ersättande? 

Dessutom: hur avgör man när en kommun drar ner på sin biblioteksverksamhet 

utifrån bristande politisk vilja eller bristande resurser? 

Till syvende og sidst blir det här, som så mycket annat i sammanhanget, en politisk 

fraga. 

Slutligen bör nämnas, att summan av satsningar på kommun- respektive länsbibliotek 

absolut inte är konstant fran län till län. Det är långtifrån så, att svaga kommunala 

bibliotek kompenseras av ett starkt länsbibliotek, den kulturpolitiska konjunkturen är i 

regel densamma i kommuner och landsting. 

Hur kan länsbiblioteken söka komma till ratta med ovanstående balansgång? Finns 

ins tment  för detta? Gränsdragningen kan ju understundom vara svår att dra mellan vad 

som är en kommunal och vad som är en regional angelägenhet. Att klargöra 

ansvarsområdena och uppgifterna för kommun respektive landsting, eller i det här fallet 

för ett kommunalt bibliotek och en regional biblioteksorganisation, utan att tappa i 

flexibilitet, verkar vara något samtliga parter efterlyser. Utan en välstrukturerad 

ansvarsfördelning och tydliga gränsdragningar finns risken, menar flera intervjuade, att 

länsbiblioteksverksamheten f"ar stryka p& foten och avskaffas. 

P& flera ställen i landet har man sökt lösa detta när det galler specifika områden och 

verksamhetsgrenar. Exempelvis har somliga län (t.ex. Kalmar och Kristianstad) för sin 

biblioteksverksamhet antagit och arbetat med medieförsörjningsplaner, där kommun- 

biblioteken och den regionala organisationen tydligt och Hart kommit överens om vad 

som ar en kommunal respektive regional-angelägenhet betraflande bokinköp och 

Iånepolicy. En sådan medieförsörjningsplan kan också stadfästa och tydliggöra vilka 

principer som >ån den regionala institutionen gäller betraflande järrlånehantering. 

Den kan också tjäna som informationskanal fran den regionala institutionen till 

kommunbiblioteken, liksom från kornmunbiblioteken till ansvariga politiker och till 

låntagare, om mediehanteringens kostnader, rutiner, policy och strategier. Ett bredare 

tillvägagångssätt är att samtliga kommuner i länet utarbetar förslag till varsin 

medieförsörjningsplan. Dessa förslag samordnas sedan tillsammans med länsbiblioteks- 

organisationens, och en gemensam strategi kan utarbetas, där kanske också andra parters 
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synpunkter kan komma in, t.ex. lånecentraler och Kulturrådet. En sådan plan kan också 

hantera frågan om humvida länsbiblioteksinstitutionen bör kunna ställa motprestations- 

krav från kommunbiblioteken, för att dessa skall Pa utnyttja fjärrlånesamarbetet (ett 

sadant krav kan exempelvis vara avgiftsfiihet för den enskilde låntagarens rakning). 

Planen bör omprövas och ses över med jämna mellanrum. Planen skulle även kunna 

innehålla en redovisning av den regionala biblioteksverksamhetens anslag, styrmedel 

och kostnader, Bibliotek Gavleborgs insatser och planerade verksamhet m.m. Kanske 

skulle planen också i korthet kunna ta upp de viktigaste punkterna fiån avealet mellan 

landstinget och Gävle kommun när det gäller nyttjandet av bestånd och lokaler (för att 

undvika misstankar från andra kommuner om extra förmåner för Gävle stads- 

bibliotek) 7. Over huvud taget kunde en ansvarsplan tjänstgöra som ett verktyg att 

förbättra informations- och kommunikationsvägarna mellan Landstinget Gävleborg, 

Kultur Gävleborg och Bibliotek Gävleborg å ena sidan och kommunbiblioteken å den 

andra. Att information och kommunikation kan behöva förbättras, syns exempelvis på 

den bristande förankringen fiån landstingets sida i samband med Iänsbibliotekarie- 

tjänstens borttagande, vilket resulterade i kommunbibliotekens irritation. 

Svårigheterna for länsbiblioteken att manövrera sig fram som regilonalt samordnande 

kan illustreras med ett allt mer akut problemområde: kurslitteratur- och inforrnations- 

försörjningen till studenter på framst högskolorna. Detta utgör ett av de tydligare 

exemplen på konfliktungar inom frågan om regionalt kontra lokalt ansvar. Decentra- 

lisering av det postgymnasiala systemet, arbetslöshet (där inte minst ett ökat antal 

distansstuderande blivit en följd) och bristande genomförande av högskolornas biblio- 

tekspolitik har satt press pA många kommuner i landet att svara för kurslitteratur- och 

informationsförsö rjning till studenter. Här efterlyser många kommuner hjälp från regio- 

nalt hall. Detta problem finns också i Gävleborgs län. Bibliotek Gavleborg pekar på att 

detta är ett kommunalt ansvar - i den mån högskolorna ej svarar mot behovet, så har 

biblioteket i kommunen ett ansvar inför medborgarna, och .därmed också inför de 

studenter som bor där - samt att högskolorna måste ta sitt bibliotekspolitiska ansvar. I 
glappet mellan högskolornas politik och regional biblioteksforsörjning upplever sig 

darför flera kommunala bibliotek i landet ha hamnat i kläm. 
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Centralisering eller decentralisering? 

Frågan om centralisering kontra decentralisering av bibliotekssystemet och av den 

offentliga verksamhetens infrastruktur över huvud taget är också en omständighet som 

kan påverka den regionala biblioteksverksamheten. De senaste decennierna har vi i 

Sverige upplevt en decentralisering på flera områden - så har t.ex. politisk makt i viss 

utsträckning förskjutits till kommunerna, och decentralisering har även ägt rum inom 

den kommunala ramen, med b1.a. kommun- och stadsdelsnämnder som resultat. Inom 

biblioteksvärlden kan man, förutom ovan nämnda följder för kurslitterat~uf?örsÖrjningen, 

som exempel på decentralisering se differentieringar länsbiblioteken emellan, egna 

regionala utformningar och lösningar på problem, liksom högre kompetens och ökade 

maktbefogenheter på flera kornrnunbibliotek i förhållande till det regionala biblioteket. I 
vilken mån kan vi räkna med någon fortsatt decentralisering och i vilken mån är det 

tvärtom troligt med en kommande centralisering? 

Flera av de intervjuade kornmunbiblioteken efterlyser en centralisering inom framför 

allt två områden. 

För det första hoppas åtskilliga att centralisering sker inom det kommunala politiska 

systemet, då de är besvikna på resultaten av kommundelsreformen. Samordningen 

kommundelarna och nämnderna emellan har, menar de, inte fungerat som var avsett, 

och några uttrycker farhågor för att kompetens försvinner i skapandet av alltför små 

kommundelar (någon intervjuad säger: "Decentralisering har ibland skett på bekostnad 

av djup och kvalitet"). 

För det andra tror de flesta intervjuade på en centralisering inom den regionala 

biblioteksvärlden när det galler informationsteknik och datafrågor. Investeringskost- 

naderna för informationsteknik och datautrustningar avskräckar många, vilka snarare 

hoppas på ett gemensamt arbete och resursutnyttjande strategier. Missnöjet i länet är 

stort med frånvaron av en gemensam regional databas, liksom med bristen på regionalt 

samordnande datastrategier (Lex. när det galler datautrustningsval, inköp, katalogsystem 

etc.). Atskilliga tror och hoppas också på en nationell centralisering av informations- 

tekniken, exemplifierad med dels en (t.ex. via Libris) gemensam nationell (och vidare 

internationell eller gällande för EU) datorbaserad katalog, dels tydligare statliga 

signaler, projekt och initiativ när det galler IT. 

Däremot tror flera på en fortsatt allmän decentralisering inom bibliotekssystemet: de 

enskilda länen * och i sin tur de enskilda kommunerna profilerar sig alltmer, kompe- 

tensen fortsätter att öka hos kommunbiblioteken, tror de. Några intervjuade hoppas på 
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en decentralisering i länet, sa att de regionala uppgifterna hanteras av flera kommunala 

huvudbibliotek gemensamt. När det gäller det intrakommunda bibliotekssystemet höjs 

röster för saval centralisering som decentralisering. N&a tror att t.ex. de olika 

filialbiblioteken alltmer kommer att höja sin kompetens och kunna profilera sig utifrån 

särskilda behov och förutsättningar. Ytterligare andra tror att makt och kompetens 

kommer att centraliseras till kommunens huvudbibliotek, medan filialerna i allt högre 

grad kommer att fungera som (t.0.m. obemannade) utlåningsstationer. Man kan i 

sammanhanget jämföra med en rapport fran Gävleborgs Forsknings- och utvecklings- 

stiftelse (Asplund, Berger och Ewerman, 1989), där det om landstingets framtid i 

Gävleborg sägs: 

Trenden mot mindre enheter fortsätter, men med ett tydligt centralt ansvar för malangivelse 
och uppföljning. Det lokala ansvaret får darigenom större möjligheter inom ramen fdr den 
egna organisationen. Resurserna kan utnyttjas bättre när fiihet, ansvar och befogenheter 
tillhör den egna arbetsplatsen. (s. 213) 

Det är naturligtvis också tänkbart med en kombination av centralisering och 

decentralisering, t.ex. på interregional nivå, där man kan tänka sig att flera regioner och 

länsbibliotek dels samarbetar om olika projekt och verksamheter, dels delar upp verk- 

samheten sinsemellan i olika ansvarsområden. 

Med nya nationella, regionala och kommunala perspektiv, maktförskjutningar och med 

ändrade villkor, kompetens och behov hos kommunbiblioteken fölrändras också läns- 

biblioteksinstitutionernas roll 9. En representant för k o m d ö r b u n d e t  säger i en 

intervju: 

Jag tror pi? centralisering i kommunerna av de mer kvaiificerade infonnationsuppgiftema - 
filialerna blir lånehanteringar, huvudbiblioteken blir infocentraler - lansbiblioteken blir da 
mer samordnande, utvecklande, projektinitierande, förmedlande av information till biblio- 
teken. 

En tidigare länsbibliotekarie i Gavleborg tror inte på en konimande centralisering på 

nationell nivå: 

Centralisering med starkare statlig styrning skulle leda till ett allt mindre engagemang från 
personalens sida, möjligheterna att paverka sin situation, bibliotekets verksamhet och 
politik, skulle bli mindre. Eldsjälarna far en rent verksttillande uppgift utan 
innovationsmöjligheter. Verksamheten blir strömlinjeformad, olikformigheten efter regio- 
nala och lokala behov minskar. 
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Informationsteknik och datafrågor 

Informationsteknik, informationsteknologi och datafdgor är kanske det område där 

kommunbiblioteken framförde skarpast kritik mot Bibliotek Gävleborg. Det kanske inte 

är så markligt. Inom IT-området råder på inte så få håll i landet just nu något som ibland 

gränsar till hysteri. Atskilliga folkbibliotek (och antagligen många andra institutioner i 

landet) säger sig brista i tid, (ekonomiska och personella) resurser och kompetens, när 

det galler IT. Behoven tycks närapå skriande. Kanske föreligger här och var en känsla 

av att "utvecklingen sprungit ifran en", och kraven fran allmänheten på vad 

folkbiblioteken skall åstadkomma med informationstekniken är understundom större än 

vad de kommunala folkbibliotekens ekonomi tillåter. Biblioteken är naturligtvis inte 

ensamma om denna situation (jämför t.ex. med kraven på landets skolor), men vilka 

inom sarnhällsinstitutionerna är det som skall vara bra på informationssökningar, 

informationsförmedling och infonnationsservice till allmänheten om inte biblioteken - 
och kanske framför allt folkbiblioteken på små orter i glesbygd? Som länsbiblioteken är 

en av de få instanser som ger service och fortbildning åt folkbibliotekens personal, blir 

kraven också höga, ibland kanske över måttan höga på dem. Representanten för 

Kulturrådet kommenterar: 

Leveransen av dokument kommer att förändras. Nätverk kommer att byggas upp, riksnät 
med folkbibliotek anslutna blir en framtid. Böcker kanske inte blir det enda saliggörande. 
Lansbibliotekens kompetens måste utökas p4 IT-omradet. Det är inte lätt för srni 
kommunbibliotek att halla sig A-jour. Teknologin blir dominerande. Jag hoppas verkligen 
lansbiblioteken reagerar snabbt. Det finns ingen riksorganisation som hiller i den h& 
kompetensutvecklingen - här spelar länsbiblioteken en viktig roll. Vi kan ge stöd, men de 
maste halla i det regionala natverket och kompetensen. 

Kraven är tydliga fran kommunbiblioteken på att Bibliotek Gavleborg skall fungera som 

spjutspets inom kompetens, och kanske framför allt inom IT-området. Klart är, att 

Bibliotek Gavleborg på senare tid verkligen har börjat försöka matta hungern efter 

informationsteknisk utbildning (som exempel kan nämnas fortbildning i CD-ROM, 

konferenser om informationsteknik, "Den nya informationstekniken" som huvudtema 

vid 1995 års kulturting i Ockelbo m.m.), men frågan är om det räcker. Bibliotek 

Gavleborg bör nog ta ett tydligare helhetsgrepp över länet när det galler behoven av 

informationsteknik och undersöka kommunernas önskemål, kompetens och möjligheter: 

Vilka möjligheter finns i den nya tekniken? Hur utnyttjar vi tekniken utan att tekniken 

utnyttjar oss? Hur kan behoven styra IT utan att IT styr formuleringen av behoven? En 
åtgärd åtskilliga efterlyser är att Bibliotek Gävleborg inrättar en ny IT / mediekon- 

sulenttjanst, alternativt att de nuvarande konsulentinsatserna i högre grad an idag 
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inriktas mot IT-fiågor. En IT-konsulent skulle kunna hjalpa Gävleborgsregionens 

kommunbibliotek att tillförsäkra sina medborgare en snabb service (och ett gott utbud av 

datatjänster och databaserad informationssökning. Här bör verkligen länsverksamheten 

fungera som en spjutspets och en spindel i (data)nätet - vem gör det annars? Andra 

vägar är också att Bibliotek Gavleborg spelar en aktivare samordnande roll när det gäller 

att hjalpa kommunerna att enskilt eller gemensamt söka anslag (t.ex. fran IT- 
kommissionen) till informationstekniska projekt av olika slag. Även detta påpekas av 

den intervjuade pA Kulturrådet: 

... nu när riksdagen satsat en miijard pil IT s& f m s  det ju resurser. Intresset fran 
statsmakterna är ju stort. Det galler att biblioteken haller sig val framme. Med 
länsbiblioteken som spjutspetsar. 

Verksamheternas tyngdpunktsförskjutning 

Vi har redan ovan varit inne en del på Mgan om eventuella tyngdpunktsförskjutningar i 

framtiden inom den regionala biblioteksverksamheten. Intervjuerna som utförts under 

utvärderingen ger olika svar på fragan om var tyngdpunkten i länsbibliotekens uppgifter 

kommer att ligga. Samordningsfunktionen är något samtliga betonar, liksom utbild- 

ningsuppgiften och projektarbete. Däremot tror några att den kompletterande medie- 

försörjningen alltmer kommer att fungera via datorbaserade fjärrlånerutiner, och att 

denna uppgift successivt blir allt mindre for länsbiblioteken. Så gott som samtliga pekar 

också på informationsteknikens betydelse och att detta kommer att pragla läns- 

bibliotekens verksamhet. Så säger t.ex. representanten för Kulturradet: 

Däremot konsulenterna inom t.ex. barn och ungdom och sadant kommer att &appas ner, 
darför att d& har kommunbiblioteken numera skaffat sig denna kompetens, det har de 
däremot inte inom IT. 

En intervjuad mellansvensk 1änsbibliotekarie.tror på en stark kommande utveckling för 

länsbibliotekens verksamhet inom ämnen som managementfiagor (drift och planering, 

uppföljning, utvärdering och förankring hos ansvariga politiker), behov av infonnations- 

teknik samt fortbildning i allmänhet (i enlighet med att fortbildningen ökar på samtliga 

områden). 
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5.2.2 Kompletterande medieförsörjning 

Vi kunde i föregående kapitel konstatera, att komrnunbiblioteken i allmänhet är nöjda 

med den kompletterande medieförsörjning (inklusive fjärrlån, upplysnings- och 

referenstjänst) Bibliotek Gävleborg bedriver. Under intervjuerna fiarnkom emellertid en 

del kritiska synpunkter liksom ideer till förändringar, b1.a. gäller detta systemet med 

fjärrlånekedjan. Vid intervjuerna med företrädare for övriga regionala biblioteksenheter 

samt aktörer på nationellt plan liksom i den debatt som forts bl-a. i fackpress, har också 

olika förändringsidéer förts fram när det gäller den här verksamhetsgrenen, t.ex. 

betraffande antalet medietyper i försörjningen liksom tanken på att avknoppa den 

kompletterande medieförsörjningen från den regionala biblioteksenheten. Nedan 

behandlas dessa diskussionsområden. 

Effektuerade fjarrlån 

Några komrnunbibliotek, dock långt ifi-ån majoriteten, uttryckte under intervjuerna 

missnöje med att Bibliotek Gavleborg, i deras tycke, effektuerade alltför få bestall- 

ningar. Det är naturligtvis en delikat balansgång mellan vad komrnunbiblioteken önskar 

fjärrlåna och vad länsbiblioteksinstitutionen ser som rimligt att effektuera. En sådan dis- 

kussion skulle kunna regleras och missämja stävjas via en utförlig medieplan. Diskus- 

sionen om uteblivna effektuerade fjärrlånebeställningar äx inte heller specifik for Gavle- 

borg. 1989 skrev Kulturrådet i en skrift (Statens kulturråd, 1989 a, s. 22 f): 

Det är inte rimligt att skapa förväntningar om att över huvud taget allt är möjligt att låna in. 
Även om den ambitionen är lovvärd kan det ändå vara rimligt att man skiljer pil ideal och 
praxis if---) Nilgot som (...) förtjänar att pilpekas är att silval länsbibliotekens som 
Iånecentralernas effektueringar ur de egna bestånden är förhAllandevis lag vid vissa 
internationella jamförelser. 

Fria fjarrlån 

Fjärrlånetrafiken är än så länge relativt strikt reglerad i Sverige, aven i Gävleborgs län. 

Flera intervjuade representanter för komrnunbibliotek önskar dock kunna fjärrlåna på ett 

friare satt, dvs oftare kunna lämna den traditionella fjärrlånekedjan. Visserligen lånar 

flera komrnunbibliotek relativt fiitt inom själva länet, men flera önskar så snart möjligt 

kunna låna direkt från det bibliotek i landet man önskar, utan att gå via länsbiblioteket. 



- 5 DISKUSSION - 

Sådana s.k. fria fjärrlån är, än så länge, inte alldeles okontroversiella. SAlunda skriver 

Kulturrådet (ib., s. 23 f): 

Dagens mediesituation i kombination med en teknisk utveckljng som möjliggör att 
bestånden synliggörs p& ett helt annat satt än tidigare sttiller krav p& en utveckling av 
lj~larieorganisationen. Kretsen av bibliotek 1 dokumentleverantörer vidgas. Med 
forbättrade lokaliseringsinstrument ökar frestelsen att göra avsteg fran det hierarkiska 
regelverket som i manga fall kommer att uppfattas som ett hinder for fjtinlånetrafken. 
Inom folkbiblioteken förekommer en fjärrlånetrafik utanför regelverket. Av kulturrådets 
fjWlåneundersökning framgår att BUMS-biblioteken i betydligt större omfattning än icke- 
BUMS-biblioteken tar emot fj&rlåneförfrAgningar fran landet. Denna fjhlånetrafik 
utanför regelsystemet gAr under bentimningen 'fiia Qth-rlån' och innebär att man med hjalp 
av Boksök lokaliserar och bestaller det sökta verket utan att följa den reglerade 
beställningsgången. En avsaknad av regelverk leder ofta till att bibliotek med bra bokanslag 
och en kvalificerad inköpspolitik utsatts för en utarmning genom att de får täcka brister i 
andra biblioteks bokbestånd. En förutsattning för att fria f j W l h  skall fungera är att export 
och import vager nagorlunda jämnt. I annat fall leder friheten ganska snart till att 
exportörerna begränsar sin utlåning genom att stänga gränserna, undanta vissa delar av 
bokbeståndet eller att avgiftsbelagga sina tjänster. Fria eller oplanerade decentraliserade 
tjtirrlanesystern har pa andra hall visat en tendens att ganska snart överga i oplanerad 
centralisering genom att fjärr1Anebeställningarna riktas till ett fåtal bibliotek. PA sikt torde 
ett reglerat fjarrlånesamarbete biist gynna den kvalificerade litteraturförsörjningen. 

Kanske kan dock de fria fjärrlånen inom en icke avlägsen framtid bli verklighet, om 

planerna på en nationell datorbaserad samkatalog med inbyggda fj2rrlånemodulsystem 

realiseras. Flera tror att detta kan gå att åstadkomma via exempelvis Libris. 

Antalet medietyper 

SA gott som samtliga intervjuade kommunbibliotek stäilde sig positiva, när iden 

framkastades att bredda antalet medietyper i den kompletterande medieförsörjningen till 

att förutom böcker, talböcker och tidskrifter också omfatta t.ex. (pool av) kvalitetsfilmer 

på video, cd-skivor, CD-ROM, datorprogram och kassettböcker. Särskilt mycket 

efterlystes kassettböcker på främmande språk. Entusiasmen dämpades dock något vid 

antydan om att en sådan breddning skulle kunna komma att g5 ut över bokförsörjningen. 

Det tryckta ordet - bok och tidskrift - är av tradition en verkligt helig ko för 

bibliotekarier. Kanske önskar nya generationer av låntagare att också i högre grad än 

hittills f"a tillgång till fler medietyper av ovan nämnda typ? Det kan synas befogat for 

Bibliotek Gävleborg att närmare undersöka möjligheten att bredda antalet medietyper i 

sin litterahuförsörjning. Exempelvis skulle en enkätundersökning kunna ge närmare 

besked om bibliotekens (och låntagarnas) önskemål. Möjligen skulle fragan kunna lösas 
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och regleras via den tidigare föreslagna, mer djupgaende medieförsö jningsplanen för 

länet. 

Helt oproblematisk är naturligtvis inte en sådan breddning. I en skrift fiån Gävle 

stadsbibliotek diskuterades 1990 ("Hört, sett och hänt", 1990, s. 7) fragan om 

försörjning av videofilmer. Där konstaterades dock, att avtalen med distributörerna satte 

kappar i hjulet för en sådan utveckling: 

Kan lhsbiblioteken hyra paketen och låna ut till kommunerna? - I avtalen [med distribu- 
törer] har man inte tänkt sig nagra mellanhänder, och ett standardbestand av långfilm pA 
video kan knappast bli föremal för kompletterande medieförsö jning. 

Avknoppning 

Som redovisades i avsnitt 4.3, staller sig en majoritet av de intervjuade 

kommunbiblioteken positiv till iden om att Bibliotek Gävleborg avknoppar den 

kompletterande medieförsörjningen från sin totala verksamhet och låter den skötas av 

exempelvis en nyinrättad medie- och fjärrlåneenhet vid Gävle stadsbibliotek med b1.a. 

nuvarande personal från såväl stadsbiblioteket som Bibliotek Gavleborg. Detta trots att 

de flesta alltsa anser den nuvarande kompletterande medieförsö rjningen fungerar bra 

som den är. Även flertalet av de intervjuade utador Gävleborgs län tycker att idén 

verkar rimlig och realistisk. Bakgrunden till iden, som redan tidigare har figurerat hos 

personal på såväl Bibliotek Gävleborg som Gävle stadsbibliotek, är b1.a. tanken på att 

datoriserade fjänlånemodulsystem i framtiden kommer att hantera allt mer av den 

kompletterande medieförsörjningen, och att länsbiblioteksinstitutionerna inför ett sådant 

scenario redan på ett tidigt stadium bör koncentrera sina krafter och resurser på ut- och 

fortbildning respektive projektverksamhet. Här är ett par röster: 

PA många hall skiljer man redan pil den regionala rnediefir~örjnin~en och övriga delar av 
länsbibliotekets verksamhet. Den regionala medieförsörjningen bekostas huvudsakligen 
med statliga medel. En tasikbar modeli vore att man p8 regional niva tog ansvar för utbild- 
ning, utvecklingsverksamhet och särskilda insatser och att staten för att garantera nätverket 
pi$ biblioteksområdet tog över ansvaret för den regionala medieförsörjningen. 10 (DIK- 
förbundet, 1993, s. 13) 

En verksamhet som den kompletterande medieforsörjningen är relativt okänslig for vem 
som ar huvudman, medan utvecklingsfunktionen har helt andra kulturpolitiska förtecken. 
(Intervjuad representant för DIK-förbundet) 
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Avknoppning kan vara ett sätt för länsbiblioteken att förbereda sig inför kommande 
utveckling, p% sikt är det den konsultativa, delen av verksamheten, och inte den kom- 
pletterande medieförsörjningen, som är riktigt utvecklingsbar. Det blir väsentligt i s% fall 
med ett ordentligt genomarbetat avtal, som är föremal för fortlöpande utvärdering. (...) P% 
ett sgtt skulle avknoppning renodla den regionala profilen, då skulle det inte finnas någon 
boja alls till n%got slags viirdbibliotek. (Intervjuad länsbibliotekarie) 

När det galler att lagga ut den kompletterande medieförsörjningen p% n%got 
kommunbibliotek tror jag inte det behöver leda till forshringar i servicen, det borde vara 
ratt enkelt, S% Iiinge man ger en rimlig erstitining. (Intervjuad representant för Lands- 
tingsförbundet) 

En bibliotekskonsulent på Bibliotek Gävleborg självt anser: 

Det vore nog en bra id6 p% sikt. För oss i personalen skulle det vara bra och kannas tryggt 
och skapa tydlighet i verksamheten, fast resurserna far ju förstås inte minskas, man måste 
försakra sig om att bidragen och resurserna går till den kompletterande medieförsörjning 
som det är ttinkt. 

Säkerligen kommer fjärrlåne- och dokumentleveranser att påverkas av den informa- 

tionstekniska utvecklingen, och när nu lånecentraler och länsbiblioteken är i f&d med 

att lagga in sina bestånd i Libris, kanske detta blir en framkomlig väg till ett framtida 

nationellt nätverk med fjärrlånernodulsystem? Men konceptet att avknoppa den 

kompletterande försörjningen fian länsbiblioteksinstitutionen och förlagga denna tills 

vidare på ett kommunalt huvudbibliotek är naturligtvis inte helt okontroversiellt, och 

flera ställer sig skeptiska till idén. Så säger t.ex. en intervjuad länsbibliotekarie: 

För att kunna bedöma vad som är rimligt i medieförsörjningen måste man ha samlad 
kilnnedom om kommunerna. Man kan inte i ett 1811 tilliimpa samma fjthlåneregler mot 
stora och sm% kommuner. Kompletterande medieförsörjning är en integrerad del av den 
regionala verksamheten, du kan inte bedriva den konsulterande verksamheten, om du inte 
kan koppla ihop den med den kompletterande medieförsörjningen. Du får bara en teknisk 
central som skickar ut böckerna, utan nära uppföljning till vad som hander. Om 
bestallningma t.ex. ökar kraftigt fran en kommun - vad beror det pil? Vilken diskussion 
skall tas med kommunen, vem skall föra den? 

Med tanke på det stora antalet positiva till avknoppningsidén (på såväl kommunalt som 

nationellt plan, och på de närmast berörda biblioteksenheterna - Gävle stadsbibliotek 

och Bibliotek Gävleborg) förefaller det dock befogat, att Landstinget och Bibliotek 

Gavleborg åtminstone undersöker och, möjligen i en särskild utredning, prövar pågan 
om avknoppning och kanske mer i detalj skisserar på hur ett sådant förfarande skulle te 

sig (utredningen skulle utifrån de olika aktörernas intressen, behov och förväntningar 

närmare kunna diskutera exakt vilken lösning som vore Iiimpligast just för Gävleborgs 

län). Exempelvis skulle i en sådan situation statsbidraget från Kulturrådet (som idag i 
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stort sett motsvarar kostnaderna för den kompletterande medieförsörjningen) kunna 

förmedlas till det kommunala huvudbibliotek som i så fall skulle hantera den 

medieforsörjningen. Eller är länsstyrelsen ett alternativ som finansiell huvudman för den 

kompletterande medieförsörjningen? Kanske skulle i s& fall denna länsverksamhet 

återigen "falla mellan stolarnaN och f3 två olika kulturpolitiska ansvariga - stat och 

kommun. Ytterligare en rad fragor återstår att besvara när det gäller en sådan h& åtgärd: 

Om den kompletterande medieförsörjningen hamnar hos ett kornmunbibliotek, som 

lyder under en kulturnämnd och personalen blir kommunalanställd, skall värdkom- 

munen styra denna verksamhet också politiskt? Vem skall ge direktiv? Vilken roll skall 

staten spela? Om man dessutom, som några intervjuade, ser hela den regionala biblio- 

teksverksamheten i synergi som kompletterande och stödjande, kan det te sig behäftat 

med hinder att särskilja den kompletterande medieförsörjningen från de övriga verksam- 

hetsgrenarna. En grundläggande fraga är förstås också, om den kompletterande verk- 

samheten i slutändan verkligen blir bättre och mer effektiv av ett sådant förfarande. 

Öronmärkning 

I anslutning till diskussionen ovan om avknoppning, bör vi också något begrunda 

frågan: I vilken mån bör det statliga bidraget till den regionala biblioteksverksamheten 

inriktas på att säkerställa en jämn standard på litteraturforsörjningen i olika delar av 

landet och inom lzinen? Ställt på sin spets: skall det statliga stödet till landstingen, avsett 

for olika typer av regional biblioteksverksamhet, öronmärkas fcir enbart kompletterande 

medieförsörjning? Hittills har staten valt, att inte använda sig av den metoden. 

Diskussionen pågår emellertid fortfarande, och en representant för Kulturrhdet phpekar i 

intervjun i samband med denna utvärdering, att man kan tänka sig en sådan utveckling 

mot specialdestinering av bidraget l .  

Motståndarna till en sådan utveckling hävda, att staten borde. svara for 30 % av hela 

verksamheten och inte 100 % av den kompletterande medieforsörjningen. 

Ett annat argument är att inte bara den kompletterande medieförsörjningen tjänar det 

statliga intresset av standardutjämning, snarare svarar samtliga de regionala biblioteks- 

uppgifterna integrerade mot ett sådant behov. En av de intervjuade länsbibliotekarierna 

säger exempelvis: 

Jag tycker det vore väldigt synd om staten genom KUR drev linjen att standardutjiimningen 
bara skulle galla p& medieomradet, att staten bara skulle styra d&. DA glömmer man t.ex. 
en s6 viktig sak som socialt uppsökeri m.m. 
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Landstingsförbundet vill se statsbidragen som en "påse", där landstingen I länen fiitt kan 

disponera pengarna mellan de regionala verksamheterna. Detta skulle, menar det, än 

mer motverka likformigheten länen emellan och förbiittra möjligheterna för en offensiv, 

särpräglad regional kulturpolitik. En intervjuad landstingsrepresentant förklarar: 

Frihet bör finnas i länen ... En pottgivning skulle ge större flexibilitet, för nikvarande 
fungerar systemet konserverande, det går stelt att få nya bidrag ... 

5.2.3 Ut- och fortbildning 

Kommunbibliotekens respons på Bibliotek Gävleborgs ut- och fortbildning var till allra 

största delen positiv och uppskattande. Som framgår av föregående kapitel, framkom 

dock ett par punkter, där diskussion kan vara på sin plats. 

En sådan punkt, där viss kritik föreligger, och där diskussion bör initieras i länet, är 

frågan om kulturting kontra de tidigare lansmötena. Atskilliga intervjuade önskar 

länsmötena åter, och ser kulturtingen som alltför allmänkulturella och "urvattnade", om 

ock de tycker att grundidin bakom kulturtingen är god. I gengäld pekar några på att 

länsmötena dels var "tråkiga", dels inte gav många möjligheter till impulser från andra 

kulturarbetare än bibliotekarier. 

En fördel med att återinföra länsmötena kanske vore att man kunde utnyttja sådana 

tillfallen till fortlöpande, återkommande rejäla forutsättningslösa diskussioner om den 

regionala biblioteksverksamheten - behov, villkor, resurser, förutsättningar etc. En 

nackdel vore att korsbefruktningarna olika typer av kulturarbetare emellan kanske skulle 

fi mindre fotfaste. En integrering av de regionala kulturverksamheterna har ju också 

varit ett medvetet drag i landstingets kulturpolitik det senaste decenniet. 

Bibliotek Gävleborg har också tagit At sig av denna kritik mot 'Mturtingen, och ämnar 

anordna Kulturting med dzflerentierade seminarier &r sihkilda kulturverksamheter, 

däribland for biblioteksfrågorna. 

Flera kommuner, särskilt i Hälsingland, uttryckte under intervjuerna missnöje med att 

utbildningstillfallena alltför ofia förlades till Gävle. Med de stora avstånden och därmed 

sammanhängande tidstitgång till resor, ansåg de att alltför mycket tid gick At till alltför 
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lite utbildning. Ett allmänt önskemål var darför att sprida ut kurs- och utbildnings- 

tillfallena geogra$skt i länet på ett annat satt än hittills. 

Atskillig kommunbibliotekspersonal efterlyste under intervjuerna ocksa tätare traffar 

med Bibliotek Gävleborgs personal. Flera föreslog att de kunde få göra besökpå Slottet 

och i Bibliotek Gävleborgs lokaler, for att bättre lära känna den regionalt ansvariga 

personalen. Sådana besök har visserligen anordnats tidigare, sades det, men det är  nu ett 

tag sedan sist, varunder flera biblioteksanstallda slutat och nya tillkommit. 

5.2.4 Konsultativ verksamhet 

Under intervjuerna med kornmunbiblioteken gavs en hel del beröm åt Bibliotek 

Gävleborgs projekt- och konsultativa verksamhet. Även flera intervjuade utanför länet 

tror, att länsbiblioteken över lag intensifierat sin konsultativa verksamhet. Dock fanns 

aven inom detta område några områden, där diskussion kan initieras. 

Flera kornmunbibliotek efterlyste t.ex. hjälp med utvärderingar, mätmetoder och 

uppföljningar. Här bör kanske Bibliotek Gavleborg gripa in betydligt mer handfast än 

hittills. Situationen har, med förandrad kommunal ekonomi och struktur, blivit alltmer 

tillspetsad för kommunerna under det senaste decenniet, och kraven är högre på 

målstyrning och redovisade prestationer. Göran Widebäck skriver (Wideback, 1995, s. 

168): 

Stegvis har den kommunala ekonomin förskjutits från en 'givandets ekonomi' till en 
prestationsorienterad ekonomi enligt principen 'värde-for-pengar'. Resursinsatserna ställs 
alltsa alltmer i relation till redovisade prestationer och konkurrensen om resurser mellan de 
olika kommunala verksamheterna blir allt tydligare. Folkbiblioteket tvingas motivera sin 
verksamhet genom att redovisa vad den gör för kommunens invånare i förhallande till vad 
t.ex. &Idreomsorgen gör. Situationen tir inte ny men den har blivit tydligare. (- - -) 
... inordningen av biblioteket i en fritidsförvaltning, i en skolförvaltning eller i en kommun- 
delsförvaltning som ofta domineras av socialtjänst och skola. Dessa omraden har inte 
samma lockelse som 'kultur' och dessutom upplevs biblioteket ha svårigheter att hävda sina 
intressen. 
Organisationsförandringen och de nya ekonomiska spelreglerna verkar i kombination. När 
regeln om värde-för-pengar får ökad betydelse kommer ocksa ansvarsforhAllandena att 
göras tydligare. Ansvar kan svarligen diskuteras meningsfullt om inte omradet för vilket 
ansvaret galler är klart definierat. (- - -) De nu diskuterade 'realekonomiska' förhallandena 
innebar stora krav pil folkbibliotekets styrning. Den flerfunktionella karaktären pekar mot 
temat differentieringlintegrering som ar den administrativa ekonomins kärna. Prestationer- 
na har en flerdimensionell struktur som är svar att beskrivningsmassigt sammanfatta p5 ett 
relevant satt. Andel nöjda brukare ar knappast mera meningsfullt an lan per invanare. Det 
är relativt lätt att identifiera problem, betydligt svarare att finna vägar att hantera dem. 
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Exempelvis skulle Bibliotek Gavleborg kunna hjälpa kommunerna med att utveckla sitt 

arbete gentemot ansvariga kommunpolitiker, när det gäller underlag, förhandlingar, 

redovisningar m.m, 

Situationen tycks fortfarande upplevas som en ny och fiamniande for många 

kommunbibliotek. Vana vid "automatiska" budgetuppräkningar och ovana vid nedskär- 

ningar, beställarlutförar-modell eller köplsalj-modell, tvingas nu biblioteken på ett 

betydligt mer direkt satt än tidigare "motivera sin existens" och svara mot mätbara och 

operationella mål för verksamheten. 

Också Anders Hyttner och Christer Jonsson analyserar i "Strategisk ledning i kommuner 

- ett "ingenmansland" (Hyttner 1 Jonsson, 1993) den kommunala organisationen och 

dess förändrade villkor. De konstaterar att kommunerna har bIivit svårare att styra, med 

allt fler hierarkiska nivåer och bredare verksamhetsområden. Bland deras slutsater kan 

nämnas: 

* Kostnadsjakten och nya köplsälj- respektive beställar/utförar-modeller har verkat 

negativt på förvaltningar, vars verksamhet inte kan redovisas i kronor 

* Förvaltningarna måste arbeta närmare avnämarna 

* Man måste hjälpa politikerna att arbeta strategiskt 

Som vi redan tidigare varit inne på i detta kapitel, efterlyser kornmunbiblioteken också 

mer projektverksamhet och konsultation inom informaiionsteknik och daiafiagor. Här 
sade de sig behöva hjälp med alla möjliga tänkbara delområden inom IT, såsom 

mjukvaniutrustning, gemensamma datastrategier och Intemetutbildning. 

Slutligen efterlyste såväl flera kornmunbibliotek som viss personal inom Bibliotek 

Gävleborg bättre uppföijning och utvärdering av enskilda projekt och konsultationer. 

Kanske bör tid och resurser planeras och avsättas särskilt för detta? Information om 

projekten var något som gick somliga intervjliade förbi, vilket naturligtvis också kan ha 

interna informationsproblematiska orsaker. 



- 5 DISKUSSION - 

5.3 Slutord 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att Bibliotek Gävleborg i sin nuvarande skepnad i 

hög grad svarar mot kornmunbibliotekens behov och önskemål. Kompetensen och 

ambitionen är på de flesta områden hög. De problem som diskuterats i detta kapitel 

pekar dock på några områden, där Bibliotek Gavleborg fortsatt, och i vissa fall, med stor 

hast, bör arbeta initiativrikt och verka kraftfullt. Ett sådant område är den nya 

informationstekniken, där kommunbiblioteken efterlyser samordningsstrategier och 

tätare utbildningstillfallen. 

När det gäller huvudmannaskapet och organisationsformen, tycks det, som nuvarande 

lösning är den som flest parter kan ansluta sig till. Även om röster höjs på olika håll för 

att ändra organisation, byta huvudman eller t.0.m. helt lagga ned den regionala 

biblioteksverksamheten som institution, har ärmu ingen presenterat ett rimligt och 

realistiskt alternativ, kring vilket flera parter sluter upp. Bara framtiden vet vad som 

händer med t.ex. regionindelning, landstingens framtid, statens kulturpolitiska roll och 

informationsnätverk. 

När det gäller omorganisationen, tycks den ha inverkat blott på en begränsad del av 

verksamheten, och det huvudsakligen positivt. Avskaffandet av länsbibliotekarietjänsten 

får dock kritik fiån de flesta håll, men skall ej tillskrivas omorganisationen 1990, utan 

var ett senare, internt beslut inom landstinget och kulturnämnden. Problemet skulle 

kanske f"a en enkel lösning i form av utnämnandet av en avdelningsansvarig. 

Viktigt, nu som alltid, är  att Bibliotek Gävleborg också framgent verkar som spjutspets i 

länet, ligger steget före i kompetens och fungerar som informationskanal samtidigt som 

det agerar mycket lyhört gentemot sina avnämares behov och önskemål for att 

därigenom kunna tillhandahålla sina intressenter basta tänkbara service. Skall de 

regionala biblioteksenheterna fortsatta att finnas kvar, måste de ständigt arbeta på att 

göra sig oumbärliga. Hur de går tillväga for att åstadkomma detta, är upp till vart och ett 

län - om de väljer att huvudsakligen arbeta på att initiera ideer och nya perspektiv och 

därigenom skapa nya behov, eller att svara på och tillfiedsstalla kommunbibliotekens 

och andra intressenters önskemål. Kort sagt: skapa eller möta e$erfi.agan? 
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Namnas bör, att Göteborgs och Malmö kommuner utgör egna landstingsområden, liksom Gotlands 
kommun. Detta har historiska orsaker, redan tidigt stod de större städerna utanför landstingen (Nilsson, 
1982, s. 15). 

Förslag finns (Ringi, 1995) att benämna en siidan region "regionkommun". 

Även den intervjuade företradaren för landstingets kulturnämnd pekade p& detta: "Gastrikland har mer 
samhörighet med Malardalen och Bergslagen, medan Halsingeboma är mer norrlänningar." 

En företradare för Svenska kommunförbundet anser att Bibliotek Gävleborg bör "...samla ihop 
kommunema och stalla fragan: Htlr har vi en regional biblioteksverksamhet, vad vill vi ha ut av den? (---) 
Jag tycker att man skulle samla ihop alla kommuner till en rejäl diskussion om den regionala 
verksamheten, det är det enda sattet att ringa in deras behov i det här fallet." 

Liksom de flesta andra bibliotekssystem, danbland det kommunala. 

I Gävleborgs Ian 1984. 

Ett tydligt genomarbetat och konkret förslag till hur man fran saväl kommunalt som regionalt hall kan 
arbeta med sadana planer ges i "Att göra en mediaplan" av Eja Pedersen vid Lansbiblioteket Halmstad 
(Pedersen, 1990). Förslaget riktar sig till enskilda kommunbibliotek, och ar utmarkt i sin tydlighet och 
konkretion. Skissen kan bli ett av de instrument som behövs, när det galler att för det första fa respektive 
kommunbibliotek att dra upp en egen medieplan, och för det andra fran Bibliotek Gavleborgs sida 
samordna dessa medieplansskisser/förslag och i samarbete med kommunerna dra upp riktlinjerna för en 
bred, djup och tydlig medieförsörjningsplan för hela ltlnet. Pedersen skriver i sitt hafte (s. 23): "Om varje 
kommun gör en plan och dessa sedan diskuteras länsvis, finns det stora möjligheter att öka effektiviteten. 
NAgot Itin kanske kommer fram till att allt ansvar för den kompletterande mediaförs6rjningen bör ligga pA 
länsbiblioteket som da far ta hand om fjärrlån och depositioner. Andra län kanske inser att det är 
rationellare att byta tjänster sinsemellan och gör upp en plan för detta." 

Sa tror exempelvis den intervjuade pa Landstingsförbundet pa decentralisering i ett nationellt 
perspektiv, där "centralmaktens tid är förbi" och vi får "större regionala variationer, olika lösningar". 

Viktigt att notera ocksa p2 vilket sätt folkbibliotekens kompetens alltmer förändrats. Salunda skriver 
t.ex. Göran Wideback (1995, s. 169): 

"Folkbiblioteket är en kunskapsbaserad producerande organisation, med en kompetensbas 
som för det enskilda bibliotekets del förskjutits från eget mediabestånd till personalens 
förmaga att agera i en vidgat, delvis globalt media- och informationssamhälle, ochleller 
som 'litteraturpedagoger' m.m." 

10 Hur staten rent praktiskt och organisatoriskt skall "ta över" detta ansvar anges dock inte närmare. 

Se ocksa Statens kulturråds rapport "Lanecentraler och depabibliotek" (1989 a), s. 3 1: 
"Fortsattningsvis bör landstingen kunna ta ett mer uttalat ansvar för lansbibliotekens 
radgivnings-, fortbildnings- och specialtjänster. (...) Statsbidragen till den regionala 
verksamheten bör fortsattningsvis alltmer destineras till den kompletterande 
medieförsörjningen." 
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Föreliggande arbete utgör en rapport från en utvärdering av de attityder till och idéer om 

Bibliotek Gävleborgs organisation och verksamhet, som har kunnat utrönas fian fiämst 

kornmunbiblioteken i Gävleborgs län. Utvärderingen sker på uppdrag av Landstinget 

Gavleborg, huvudman för den regionala biblioteksverksamheten i Gavleborg, och har 
som bakgrund b1.a. en omorganisation 1990, där huvudmannaskapet renodlades till 

landstingskommunal regi. Uppdraget lyder: 

I .  att granska lansbiblioteksinstitutionens organisation före, under respektive efter 1990 

samt kommunbibli~otekens attityder till organisationsformen. 

2. att granska den regionala bibliotekmerksamhet som Bibliotek Gavleborg bedrivit, i 

viss mån jämföra insatserna med lansavdelningens, samt redogöra för kommun- 

bibliotekens attityder till verksamheten. 

3. att utzffan kommunbibliotekens och andra intervjuade aktörers attityder och idéer 

diskutera hur den regionala 'verksamheten och organisationen, företrädesvis i 

Gävleborgs lan, Jran tankas förändras de närmaste åren samt lagga flum några 

åtgärdsförslag för den regionala bibliotekmerksamheten. 

Uppdrag, frågeställningar och undersökning har strukturerats utifrån två grundläggande 

begrepp: organisation och verksamhet. Denna struktur utgör en röd tråd i rapportens 

samtliga redovisande och diskuterande kapitel. 

utvärderingens metoder har utgjorts av dokumentanalys, en enkätundersökning samt 

kvalitativa intervjuer med företrädare fiån såväi kommunalt, regionalt som nationellt 

plan. 

Efter ett inledande kapitel om b1.a. metod, friigestäilningar och uppdragsredovisning, 

tecknas i kapitel 2 och 3 den bakomliggande utvecklingen - först nationellt, därefter 

regionalt inom Gävleborgs län. Här granskas sedan den regionala biblioteks- 

verksamhetens organisation och verksamhet före och efter 1990, och likheter och 

skillnader konstateras. 
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I kapitel 4 följer så en längre redovisning av resultaten fiån enkäten och de intervjuer 

som företagits med personal fran kornmunbiblioteken i länet. 

I kapitel 5 analyseras resultaten fran kapitel 4, intervjusvar fran andra aktörer, samt 

debattfiågor som diskuterats i b1.a. fackpress, och en diskussion förs om tankbara 

utvecklingsvägar for den regionala biblioteksverksamheten, företrädesvis i Gävleborgs 

län. Även om kommunbiblioteken på de flesta områden är nöjda med Bibliotek 

Gävleborgs insatser, är diskussionen i rapporten probleminriktad, och har sin tyngd- 

punkt inom de områden, där viss oenighet och visst missnöje med verksamheten ända 

uppstatt, eller där diskussion kan tankas uppstå i framtiden (Ma. till följd av teknisk och 

politisk utveckling), samt där ideer och förslag till förändringar lagts h. 

Här följer en resultatsammanfattning av det ovan redovisade uppdragets tre huvud- 

uppgifter: 

1. att granska lansbiblioteksinstitutionens organisation före, under 
respektive efter 1990 samt kommunbibliotekens attityder till organi- 
sationsformen. 

Före 1990 hanterade länsavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek de regionala 

uppgifterna i Gävleborg. Huvudmannaskapet delades mellan landstinget och Gävle 

kommun. Efter en omorganisation 1990 övertog landstinget ensamt huvudmannaskap. 

Den nya verksamheten fick namnet Bibliotek Gavleborg, och förlades efter ett par år till 

Slottet i Gävle. Bakgrunden var dels missnöje med den gamla Itinsavdelningen, dels nya 

kulturpolitiska intentioner fran landstinget, där tanken var att Bibliotek Gävleborg skulle 

kunna arbeta utifrån en friare ställning gentemot samtliga kommuner i länet och 

samtidigt kunna integreras med övriga regionala kulturverksamheter på Slottet. En 

separation ägde också rum inom Bibliotek Gävleborg, då den del av personalen som 

hanterar den kompletterande medieförsörjningen kvarblev på Gävle stadsbibliotek. För 

nämarande är tre bibliotekskonsulenter anställda inom Bibliotek Gävleborg. 1992 

övergick lihsbibliotekarien till tjänsten som landstingets kulturchef. För den budge- 

terade personalkostnaden anställde Bibliotek Gavleborg en ny bibliotekskonsulent. 

Länet står sedan dess, officiellt sett, således utan en länsbibliotekarie på heltidsbasis. 

Nuvarande organisationsform anser de flesta tillfrågade kommunbibliotek vara ända- 

målsenlig, den regionala biblioteksinsitutionen har blivit tydligare i sin profil gentemot 
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kommunerna. Landstinget har på det stora hela förvaltat sitt renodlade huvudmannaskap 

väl, anser kornmunbiblioteken. Som alternativ till landstinget och till Bibliotek Gävle- 

borg, om den regionala indelningen och ansvarsfördelningen av någon anledning skulle 

förhdras, kan några intervjuade tänka sig att ansvaret för de regionala uppgifterna läggs 

på en enskild kommun eller på flera kommuner gemensamt. Andra alternativ som 

n W t s  är kommuinforbundets länsavdelning, länsstyrelsen eller ingen institution alls. 

Mycket få tillfragade tycker att länet skall gå tillbaka till den förutvarande 

konstruktionen med en traditionell länsavdelning. 

Bibliotek Gavleborgs personal får genomgående högt betyg, både för personligt be- 

mötande och kompetens. Den regionala biblioteksverksamhetens personal har blivit mer 

flexibel och lyhörd gentemot kommunbibliotekens behov, anser dessa. Kornmunbiblio- 

teken upplever också, att deras inflytande över den regionala verksamheten har stärkts 

under 1990-talet. Dock efterlyser de flesta intervjuade kommunbibliotek en länsbiblio- 

tekarie för Gävleborgs län. 

2. att granska den regionala biblioteksverksamhet som Bibliotek 
Gavleborg bedrivit, i viss mån jämföra insatserna med lans- 
avdelningens, samt redogöra for kommunbibliotekens attityder till 
verksamheten 

Ett länsbiblioteks verksamhet kan grovt uppdelas i tre huvudgrenar. För det första: 

kompletterande medieförsörjning (inkluderande fjärrlån, referenstjänst, depositioner, 

artikelförmedling m.m.) Länsbiblioteket fungerar här som en knutpunkt i den nationella 

fjilrrlånetrafiken. För det andra ut- och fortbildning av främst kommunbibliotekens 

personal. Verksamheten består av b1.a. arbetstraffar, studiedagar, kurser, konferenser 

och studiebesök. För det tredje s.k. konsultativ verksamhet. Hit raknas b1.a. rådgivning, 

projekt- och utvecklingsverksamhet, info~ationsverksamhet samt samordning av 

insatser. 

Upplever kommunbiblioteken att någon förändring har ägt rum i verksamheten, om de 

jämför situationen före med efter omorganisationen 1990? Omorganisationen gav, säger 

många, en tydligare profil åt den regionala biblioteksinstitutionen och dess verksamhet. 

Positiva förändringar konstateras lättast inom barn- och skolbiblioteksverksamheten. 
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När det gäller verksamheten totalt sett, kan några skillnader mellan länsavdelningen och 

Bibliotek Gävleborg konstateras. I eniighet med landstingets kulturpolitiska intentioner, 

har verksamheten under 1990-talet breddats till att omfatta fler samarbetspartners. Så 

sker nu exempelvis mer samordning och samarbete med övriga regionala kultur- 

institutioner (tydligast manifesterat i samlokaliseringen på Slottet i Gävle), liksom ett 

samarbete med "litteraturens företrädare i länet" har etablerats. Denna breddning och 

regionala integrering har också yttrat sig i en mer allmänkulturell verksamhet på vissa 

områden, t.ex. kulturtingen. Kornmunbiblioteken upplever, enligt såväl enkät som 

intervjuer, att samarbetet och kontakterna med Bibliotek Gävleborg har förbgttrats och 

förtätats efter 1990. 

Den kompletterande medieförsörjningen i Bibliotek Gavleborgs regi skiljer sig inte 

nämnvärt fiån länsavdelningens. Utformningen av den kompletterande medieforsörj- 

ningen tycks inte heller ha påverkats i särskilt hög grad av omlokaliseringen av övrig 

verksamhet till Slottet. Den del av Bibliotek Gävleborgs personal som hanterar den 

kompletterande medieförsörjningen upplever dock den fysiska separationen mellan 

verksamhetsgrenarna som otillfredsställande och känner sig i viss mån "kvarlämnad". 

På det stora hela är kommunbiblioteken nöjda med den här verksamhetsgrenen. Flera 

intervjuade ser dock gärna att en ny och tydligare medieförsörjningsplan för länet 

utarbetas gemensamt av Bibliotek Gävleborg och huvudbiblioteken i länet. En ny plan 

skulle bättre kunna reglera rutin- och policyfrågor, resonera kring ansvarsfördelningen 

mellan regional och kommunal nivå, samt vara ett stöd i det dagliga fjärrlånearbetet, 

menar många. Flera efterlyser också hjälp från Bibliotek Gävleborg när det gäller 

problemet med att tillhandahålla kurslitteratur till studerande. Många kommunbibliotek 

ställde sig slutligen positiva till såväl idén om att öka antalet medietyper i Bibliotek 

Gävleborgs medieförsörjning som tanken på att avknoppa den kompletterande 

medieförsörjningen fiån Bibliotek Gävleborgs övriga verksamhet, och förlägga denna 

till t.ex. Gävle stadsbibliotek (trots att en majoritet alltså anser att verksamheten sköts 

bra i Bibliotek Gävleborgs regi). 

Bibliotek Gävleborgs ut- och fortbildningsverksamhet f& också den godkänt betyg. 

Många anser att utbudet breddats och kvaliteten höjts sedan 1990. Behovet av ut- och 

fortbildningen har förändrats sedan omorganisationen. Orsaker till detta står att finna 

dels i ett ökat kommunalt behov av ut- och fortbildning i informationsteknik, dels i nya 

kulturpolitiska villkor. Förändringen avspeglas också i verksamheterna. Den regionala 

utbildningen i den tidigare länsavdelningens regi tog i stor utsträckning fasta på 

talboksfragor och samordnad informationsverksamhet, medan Bibliotek Gavleborg i 
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högre grad satsat på samarbete med övriga intressenter och aktörer både inom och utom 

länet. Det har ocksa initierat och anordnat fler konferenser, både pil region- och 

riksplanet, och flera av dessa har handlat om informationstekniska och datoranknutna 

områden. De tidigare av länsavdelningen anordnade (biblioteksspecifika) länsmötena 

har sedan 1990 integrerats med landstingets s.k kulturting, vilka har ett mer 

allmankulturellt innehåll. Tanken var aven här att söka korsbefruktning mellan olika 

kulturverksamheter i länet. 

Vad gäller särskilda utbildningar, kan några intervjuade konstatera, att den 

traditionellt bibliotekstekniska fortbildningen (såsom Massifikationssystemsinformation, 

artikel- och boksök, m.m.) i nagon mån har minskat, till förmån för utbildning i adrni- 

nistrationsfiågor, informationstekniska och informationsbehovsanknutna fragor. Beho- 

vet vad galler informationsteknisk utbildning far dock betraktas som långt ifrån till- 

fredsställt. Atskilliga efterlyser slutligen en geografisk utspridning i länet av utbild- 

ningsträffarna 

Kontakterna mellan kommunbiblioteken och Bibliotek Gavleborg har ökat efter 1990, 

när det gäller konsultativ verksamhet och projekt. Konsultinsatserna har främst omfattat 

områdena biblioteksinredning, barn- och skolbiblioteksfiågor, mediafrågor och föränd- 

ringsarbete. Biblioteken ger gott betyg &t denna verksamhet, flera prisar sikskilt sats- 

ningen på barn- och skolbiblioteksfrågor. Även inom denna verksamhetsgren önskar 

dock många få bättre hjälp med informationsteknisk utveckling och kompetens; liksom 

med utvärderings-, uppfööEjnings- och marknadsföringsfiågor. 
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3. att utifrån kommunbibliotekens och andra intervjuade aktörers 
attityder och idéer diskutera hur den regionala verksamheten och 
organisationen, företrädesvis i Gävleborgs lan, kan tankas förändras 
de närmaste åren samt lagga fram några åtgärdsförslag för den 
regionala biblioteksverksamheten. 

De problem som diskuterats i diskussionskapitlet pekar på områden, där Bibliotek 

Gavleborg fortsatt, och i vissa fall, med stor hast, bör arbeta initiativrikt och verka 

kraftfullt. Ett sådant område är den nya informationstekniken, där kornmunbiblioteken 

efterlyser samordningsstrategier och tätare utbildningstillfAllen. Informationsteknikens 

utveckling kan också leda till, att vi i Sverige lyckas bygga upp nationella datorbaserade 

nätverk med inbyggda fjärrlånemoduler. Detta kommer att påverkaBärrlånehanteringen 

avsevärt. Möjligen bör Bibliotek Gävleborg undersöka exakt vilka konsekvenser 

utvecklingen kan E. Kanske är ett alternativ att, som ovan nämndes, den komplet- 

terande medieforsörjningen avknoppas fran övrig regional verksamhet, och genom 

avtal förläggs till t.ex. Gävle stadsbibliotek? En utredning skulle närmare kunna 

undersöka möjligheterna härför. 

När det galler huvudmannaskapet och organisationsformen, tycks det, som nuvarande 

lösning är den som flest parter kan ansluta sig till. Även om några röster höjs för att 

ändra organisation, byta huvudman eller t.0.m. helt lagga ned den regionala 

biblioteksverksamheten som institution, har ännu ingen presenterat ett rimligt och 

realistiskt altemativ, kring vilket flera parter sluter upp. En eventuell, annorlunda 

regionindelning skulle kunna påverka den regionala biblioteksverksamheten, och utvär- 

deringen föreslår att Bibliotek Gävleborg på sikt söker fler och nya partner utanför 

länsgränserna, liksom att det upprätthåller en förutsättningslös och bred debatt i länet 

om den regionala biblioteksverksamhetens grunder, villkor, förutsättningar och former. 

Problemet med avskaffandet av länsbibliotekarietjänsten skulle kanske Pa en enkel 

lösning i form av utnämnandet av en avdelningsanmarig. När det galler 

bibliotekskonsulentema, föreslås att Bibliotek Gavleborg antingen nyanställer en 

särskild IT- 1 mediekonsulent och 1 eller intensifierar de nuvarande konsulenternas 

insatser inom informationsteknik och datafrågor. 

När det galler problemområdena och diskussionspunktema i stort, kan dessa grovt delas 

upp i tre områden: 
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1. För närvarande inget direkt missnöje - generell konsensusr Atskilliga av 

diskussionspunkterna kan f.n. knappast rubriceras som direkta eller akuta problem - 
snarare rör det sig om fiågor och tankeställningar man bör ha i åtanke i Iiinet, och vilka 

möjligen kan komma att bli problem, beroende på framtida politisk eller teknisk 

utveckling. Hit hör frågorna om landstingets huvudmannaskap, öronmärkning av statligt 

bidrag, interregionalt och internationellt samarbete, liksom fjärrlånenatverket 1 eventuell 

avknoppning. 

2. För närvarande visst missnoie - visst komensus . .. . 
; När det galler somliga 

diskussionsornråden, råder bland de tillfrågade delade meningar. I några fall kan här 

skönjas tydliga stallningstaganden, kring vilketlvilka flera kan samlas (verksamheternas 

framtida tyngdpunkter, datorisering, kulturtingen, konsultativa tjänsternas inriktning och 

breddning av antalet medietyper), medan i andra fall ingen röd tråd kan märkas bland de 

olika alternativa lösningar och förslag som lämnas (alternativt huvudmannaskap, 

centralisering, omlokaliseringsaffekter, kurslitteraturforsörjningen och alternativ regio- 

nal indelning). 

3. För närvarand '-t m o j e  - ~enerell konsensus . .. . e tvdli : Slutligen finns några tydliga 
problemområden, där starkt missnöje råder med situationen, och där de flesta inter- 

vjuade efterlyser ungefar samma lösningar. Till denna grupp hör länsbibliotekarie- 

tjänstens upphörande, utbildningstillfiillenas geografiska placering, behovet av informa- 

tionsteknisk och informationsteknologisk utbildnimg och konsultation liksom av 

utvärderings- och mätmetoders utvecklande, samt medieförsörjningsplanens fordjupan- 

de och breddande. 

Vidare arbete och forskning 

Hur kan denna utvärdering leda vidare? Dels genom de åtgärdsförslag som finns 

redovisade i diskussionskapitlet. Dels genom att utvärderingen bör följas upp av nya och 

kontinuerliga utvärderingar och avstämningar av verksamheten. Krasst uttryckt, är en 

utvärdering inte mycket värd om den inte följs av andra utvärderingar. Utrymme finns 

for fler utvärderingar av Bibliotek Gavleborg, for utvärderingar av andra regionala 

kulturverbamheter (t.ex. Musik Gavleborg och Konst Gavleborg) samt av intra- och 

interkommunala bibliotekssystem. Utvärderingen kan också fördjupas och breddas till 

att analysera regional biblioteksutveckling i riket i stort, där de olika aktörernas (t.ex. 

kulturpolitiska) världsbilder och förutsättningar ställs mot varandra Den här utvär- 
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deringen redovisar fi-ämst den intervjuade kornmunbibliotekspersonalens attityder, 

medan intervjuerna på regionalt och nationellt plan företrädesvis använts till bakgrunds- 

material och diskussioner, och därför inte redovisas samlat och särskilt. En bredare och 

fördjupad undersökning skulle kunna polarisera och gruppera olika åsikter och idéer på 

ett helt annat satt och undersöka olika lösningar på regionala problem utifran ex. 

kommunalt, regionalt och statligt perspektiv. Dels och slutligen genom att utvärderings- 

rapporten förhoppningsvis stimulerar till debatt i länet, vilken i sin tur kan leda vidare 

till nya idéer och förslag. 
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Enkätsvar från 46 folkbiblioteksenheter i Gävleborgs län (november 1994-januari 
1995) 

MUNTLIGA KÄLLOR: 

Intervjuer: 

Representanter för: 

Statens kulturråd (1 994-09- 14) 

Landstingsförbundet (1 994-09-1 3) 

Svenska Kommunförbundet (1 994-09- 12) 

DIK-förbundet (1 994-09-1 3) 
Landstinget Gävleborgs kulturnämnd ( l  994- l 1-30) 

l 

Länsbibliotekarie i Norrland (1 994-1 2-28) 

2 st länsbibliotekarier i Svealand (1 994-08-29 resp. 1994-09-08) 

2 tidigare länsbibliotekarier i Gävleborg (1 994-09-2 1 resp. 1994- 1 1- 16) 

1 tidigare landstingskommunal kulturchef i Gävleborg (1 994-09-02) 

3 st bibliotekskonsulenter (intervjuer och flera samtal under hösten 1994) 

1 kulturchef (vid flera tillfallen hösten 1994) 

Intervjuade på kornmunbiblioteken (oktober 1994 -januari 1995): 

(Bollnäs 4 st 

Gävle - Huvudbibliotek 10 st, Filialbibliotek 1 st 

Hofors 2 st 

Hudiksvall5 st 

Ljusdal 4 st 

Nordanstig - Huvudbibliotek 3 st, Filialbibliotek 1 st 

Ockelbo 3 st 

Ovanåker - Huvudbibliotek 3 st, Filialbibliotek 1 st. 



Sandviken 2 st 

Söderhamn 5 st 
Dessutom har tv& kommunalt (men ej biblioteks-) anställda personer intervjuats 

(november 1994), som haft anknytning till (den regionala) biblioteksverksamheten: en i 

Bollnäs och en i Gävle.) 



LANDSTINGET 
GAVLEBORG 
UTBILDNINGS- OCt I 
KIJLTURFORVALTNINCEN 

Kultur Gavleborg 

Asa Wirén 

Utvärdering av Bibliotek Gavleborg 

Landstingets kulturnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 1994 
att utvärdera verksamheten vid Bibliotek Gävleborg. 

Beslutet var i enlighet med de intentioner som lades fast när landstinget 
övertog hvuvdmannaskapet för den regionala biblioteksverksamheten 
den 1 januari 1990. Maxi hade d& för avsikt att verksamheten skulle bedrivas 
som försöksverksamhet under en period av tre dr för att sedan utvärderas. 

. - 
Det fanns tvA motiv till att landstinget övertog huvudmannaskapet över 
verksamheten: 

- Landstingets självständiga regionala kulturpolitik. Man menade att den 
verksamhet som landstinget finansierar och som riktar sig mot hela regionen 
också skall ha landstinget som huvudman och inte, som tidigare, vara\ 
underställd en primärkommuns organisation och politiska styrelse. 

- Flera kommuners önskan om en översyn och förändring av verksamheten. 

Som län nummer tv2 i riket tog landstinget beslut om förändringen Besluten 
i de två länen väckte uppmärksamhet inom biblioteksvärlden i hela riket och 
Asikterna gick isär. 

Sedan dess har, som alltid vid förändringar, tiden tvättat bort det storslagna i 
företaget. I dagsläget har också drygt hälften av landstingen övertagit 
huvudmannaskapet över den regionala biblioteksverksamheten och flera 
landsting följer efter. 

Organisationsförändringen och den verksamhet som bedrivs idag ar numera 
etablerad och har inte längre karaktären av en försöksverksamhet. Därmed 
kan sägas att tyngdpunkten p i  en utvärdering har förskjutits niIgot. 

Syftet med utvärderingen som nu görs är att den ska ge verksamhetens 
intressenter möjligheter att värdera den. Resultaten skall ligga till grund för 
den fortsatta planeringen samt väcka friIgor om hur den regionala 
biblioteksverksamheten kan utvecklas i framtiden. 

Postadress 
Slottet 
802 66 Gavle 

Besöksadress Telefon Telefax 
Slottet 026-15 59 88 026-60 58 79 

Postgiro 
7 08 86-7 



utvärderingen skall omfatta tre omraden. 

- en granskning av insatserna och utvecklingen under 4-Ars perioden 

- intressenternas uppfattning om sAväi verksamheten som dess organisation 

- en diskussion om tänkbara utvecklingsvägar för den regionala biblioteks- 
verksamheten - utifrån utredningsresultaten, statens, landstingsförbundets 
och kommunförbundets intentioner samt biblioteksutvecklingen i allmänhet 

Utvärderingen görs pil uppdrag av Landstinget Gavleborg och i samverkan 
med Bibliotekshögskolan. Utvärderare är Mats Dahlström som går sitt sista ar 
p i  magisterutbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan. Utvarderingsresultaten ska presenteras i en rapport som 
beräknas vara War i början av mars 1995. 

En referensgrupp är knuten till utvärderingen. Gruppen best& av Iansbib- 
liotekarien Anna-Lena Höglund Linköping, prefekten Romulo Enmark Boras, 
fritids- och kulturchefen Kerstin Hassner Ljusdal och kulturchefen Asa Wirén 
Gävle. Gruppen har sammanträtt en gång. 

Gävle 1994-11-21 

Asa Wirén 
Kulturchef 



BILAGA 2 

Grundschema för intervjuer på nationell / regional nivå. 
En stor del av dessa frågor användes sedan också under intervjuer med personal 
på Bibliotek Gavleborg och på kommunbiblioteken 

* Kan Du berätta lite grand om Din egen biblioteksbakgrund? 

* Om Du för en totalt 'oinvigd' människa skulle försöka ge Dig på en depnition av vad 

ett länsbibliotek är, vad skulle Du säga då? Vad är ett länsbibliotek i rent fisisk 

mening? 

* Vilka ser Du som ett länsbiblioteks huvudsakliga intressenter? 

* Vilka ser Du som den regionala biblioteksverksamhetens aktörer? 

* Vilka är ett länsbiblioteks huvudsakliga uppgziJter / viktigaste uppgijler? 

* Varför behövs ett länsbibliotek? Varför behövs över huvud taget en institution av 

bibliotekskaraktär på regional nivå? 
* Vilka eventuella $+amtida tyngdpunktsförskjutningar kan Du se betraflande 

verksam hetsgrenarna? 

* I en artikel (Höglund, 1990) skriver Anna-Lena Höglund apropå omorganisation av 

den regionala biblioteksverksamheten, att blott den kompletterande medie- 

försörjningen (i den snävare betydelsen av Barrlån) behöver ett bibliotek. Denna 

verksamhetsgren kan lösas genom ett avtal med en av kommunerna, rimligtvis den 

största. De övriga finkiionerna för en länsavdelning / ett länsbibliotek kräver inte, 

skriver hon, ett bibliotek. Hur ställer Du Dig till en sådan syn? Vem vinner vad på 

detta? Vilka risker kan Du eventuellt se med ett sådant förfarande? 

* Höglund talar också i samma artikel om att flytta hela den regionala 

biblioteksverksamheten @n vardbiblioteket. Detta har ockd skett i Gävle, dar ju 

Bibliotek Gavleborg har flyttat till Slottet. Finns det en risk att man tappar 

kompetens? Finns någon risk över huvud taget? Finns fördelar? 

* Vilka fördelar respektive nackdelar kan Du se med en organisation, där 

länsbibliotekarien samtidigt är bibliotekschef för vardbiblioteket? 

* Hur pass mycket arbetar man idag fnom länsbiblioteken med att utveckla 

mätmetoder (till hjälp b1.a. för kommunernas planerings- och beslutsunderlag)? 

* Tycker Du s. k. spjutspetsinsatser f l n  länsbibliotekens sida har ökat eller minskat 

de senaste åren? 

* Idéer har flamförts om att en bibliotekskonsulent på länsbibliotek inte alltid måste 

vara en (utbildad) bibliotekarie. Synpunkter på detta? 



* UtiJi.an vilka premisser planerar och genomför ni ut- och fortbildning? Hur pass 

stort inflytande på utbildning har de som skall ut- eller fortbildas? Vilka synpunkter 

har Du på lansbibliotekens ut- och fortbildning i allmänhet? 

* Hur pass vanligt ar det att det finns s.k. Samrådsgrupp för regionala 

bibliotebf;ågor, som i Kristianstad? 

* Vilka ser Du som de viktigaste orsakerna till den omorganisation som företogs i 

Kalmar? 

* Lyckades man komma till ratta medproblemen, tror Du? 

* Fanns det, tror Du, delar av det som utgjorde orsakerna till omorganisationen som 

kanske kunnat ldsas Ipersonellt', internt inom organisationen, i stallet för den 

'delning' och den typ av omorganisation det nu blev? 

* Vilka särskilda förmåner tror Du de kommunbiblioteken som fillgör 

vardbibliotebskapet åtnjuter? 

* Hur tillgodoses kommunbibliotekens inflytande över den regionala biblioteks- 

verksamheten? Hur bör det tillgodoses? 

* Omorganisationen av Kalmar/Gävle-typ, har den varit eller ar den aktuell nar det 

galler Ditt lan? 

* Om man tanker sig en situation dar lansbiblioteksverksamheten SKALL ha en 

ensam huvudman, vilken ar då lämpligast? Kommun eller landsting eller staten eller 

kanske någon annan part? 

* I det stora hela - vem vinner och vem förlorar på en omorganisation av 

Gävle/Kalmar-typ? Vad vinns /förloras? 

* Har landstingen i de för omorganisationen aktuella lanen börjat ta sitt 

bibliotekspolitiska ansvar, tycker Du, t.ex. nar det gäller att ange mål och program 

för den regionala biblioteksverksamheten? Skall landstingen(s kulturnämnder} 

ensamma satta dessa mål och program? 

* Kan man tanka sig att lagga ansvar och huvudmannaskap på kommunerna, via 

Kommunförbundets lansavdelningar, om de jck  resurser därtill? Vad skulle vinnas / 

förloras? 

* DetJinns ju idéerfiån b1.a. Svenska Kommunförbundet att hela eller stora delar av 

den regionala biblioteksverhamheten kan laggas ut på enskilda kommuner, så att 

varje kommun gör det den ar bra på - ibland hör man talas om begreppet regional 

ABC-plan. Hur ställer Du Dig till sådana idéer? 

* Ett annat i debatten återkommande begrepp ar det regionala dilemmat - Dels 

föreligger enligt många en risk för att länsbiblioteken kompenserar kommuner som 

inte vill eller kan satsa på den egna biblioteksverksamheten samt kompenserar 

kommunbibliotek som av olika anledningar inte koper in den "smala" litteraturen; 



dels har länsbiblioteken ändå som mål och uppgziJi att verka sfandardutjamnande. 

Hur tror Du man kan söka lösa ett sådant dilemma? 

* Omorganisationen i Gävleborg har ju omsider inneburit, att länsbibliotekarierollen 

nu ingår som en av flera uppgifter för landstingets kulturcheJ Hur ställer Du Dig till 

en sådan utveckling? 

* vilka synpunkter har Du, allmänt sett, på utvecklingen i Gävle nar det galler dessa 

flågor? 

* Om Du av någon anledning just nu skulle utnämnas till länsbibliotekarie / 

kulturchef i Gävleborg, skulle Du förändra något och i så fall vad och varför? 

* Tror Du li~ormigheten länsbiblioteken emellan kommer att bestå, minska eller 

öka? Hur skulle Du vilja att det blev? 

* Allmänt sett - tror Du på en utveckling i bibliotehvarlden i Sverige mot 

centralisering eller decentralisering? 

* Tycker Du systemet med att landsting och stat gemensamtjnansierar den regionala 

biblioteksverksamheten ar bra? Hur tror Du det blir iflamtiden? Hur skulle Du vilja 

att det blev? 

* Kommer det statliga stödet till länsbiblioteken att Öronmärkas på något satt, tror 

Du? 

* Kan man tänka sig en utveckling där man till länsbiblioteken delegerar en del av de 

beslut som Kulturrådet idag fattar angående statliga medel till kommunbiblioteken? 

Vad skulle vinnas /förloras? Vem skulle vinna /förlora? 

* Vilken ar flamtiden för huvudmannaskapet, tror Du? För modellen i Gävle / 

Kalmar? 

* Tror Du på en större regionindelning och hur skulle i så fall fiamtiden se ut för 

länsbiblioteken? 

* Har Du något att tillägga som Du @cker jag har glömt att ta upp? 

Intervjuer på nationell och regional nivå har skett med: 

Representanter for: 

Statens kulturråd 

Landstingsförbundet 

Svenska Kornmddrbundet 

DIK-förbundet 

Landstinget Gävleborgs kulturnämnd 

Länsbibliotekarier: 



Norrland, 1 st 

Svealand, 2 st 

2 tidigare lhsbibliotekarier i Gävleborg 

1 tidigare landstingskommunal kulturchef i Gavleborg 

Särskilda frågor till personalen på Bibliotek Gävleborg 

* Vilka ser Du som Dina huvudsakliga uppgi!er på Bibliotek Gävleborg? 

* Hur pass stark korrelation kan Du se mellan Bibliotek Gävleborgs mål- 

beskrivningar och rrverkligheten"? På vilket sätt tycker Du att Bibliotek Gävleborgs 

verksamhet utvärderas? 

* Anser Du hela personalen vara delaktig i planeringen för verksamheten? 

* Hur ställer Du Dig till den nya ypen av organisation , med landstingskommunalt 

huvudmannaskap? 

* Vilka efleekter$ckJyttenJi.an Gävle stadsbibliotek till Slottet för Er del? Tycker Du 

att din kompetens som bibliotekskonsulent påverkas till det bättre eller sämre eller 

inte alls av separationen ffan Gävle stadsbibliotek? 

* Hur ställer Du Dig till att länsbibliotekarietjänsten försvunnit? Fördelar / 

nackdelar? 

* Finns medieplaner, inkopsstrategier etc. för den kompletterande medieförsörj- 

ningen? 

* Vilka ser Du som omorganisationens huvudorsaker? 

* Vilka resultat anser Du att omorganisationenJick? Vinster /förluster? Vem vinner / 

förlorar? 

* Hur förverkligas det kommunala inflytandet över den regionala verksamheten? 

* Vilka tyngdpunktsförskjutningar tycker Du ägt rum inom regional biblzoteks- 

verksamhet de senaste åren? Vad tror Du kommer att handapamöver? 

* Hur tycker Du Bibliotek Gävleborg arbetar när det galler informationsteknisk 

utbildning och IT-projekt? 

* Ser Du några stora förändringar i framtiden för den regionala biblioteks- 

verksamheten över huvud taget? 

* Tror Du allmänt sett på en centralisering eller decentralisering av det nationella 

bibliotekssystemet? Av det regionala? Av det kommunala? 

* Hur ställer Du Dig tillfiiajärrlån? 
* Vilka tankar har Du nar det galler huvudmannaskapet för den regionala 

biblioteksverksamheten? Vilka alternativ till landstinget som huvudman kan Du se? 



* Tycker Du att den kompletterande verksamheten bör avknopgas fiån Bibliotek 

Gävleborgs övriga verksamhet på ett eller annat sätt? 

* Vilka ser Du som era viktigaste samarbetspartner? Vilka ser Du, om uttrycket 

tillåts, som Era 'kunder'? 

* Måste en bibliotekskonsulent vara utbildad bibliotekarie? 

* Tycker Du Din arbetsgivare landstinget har tagit sitt bibliotekspolitiska ansvar efler 

1990? 

* Finns det en risk att länsverksamheten kompenserar och utnyttjas av kommuner? 

* Har Du något att tillägga som Du tycker jag har glömt att ta upp? 

Personal inom Bibliotek Gävleborg som intervjuats: 

3 st bibliotekskonsulenter 

1 kulturchef (vid 2 tillfallen) 

Särskilda frågor till personal på kommunbiblioteken 

* Tycker Du att det över huvud taget föreligger ett behov av någon institution inom 

länet, som hanterar den regionala bibliotekwerksamheten? 

* Vilka ser Du som de viktigaste regionala uppgzifrerna? 

* Vilken av Bibliotek Gävleborgs tjanster kommer Du mest i kontakt med? 

* Hur sköter Bibliotek Gävleborg sina uppgiper? 

* Borde Bibliotek Gävleborg avhända sig eller kra$igt dra ner på någon av dessa 

uppgifter {t. ex. avknoppning av kompletterande medieförsörjning;) ? 

* Hur tycker Du ut- och fortbildningmerksamheten fingerar? Vad skulle Du vilja se 

mer av? 

* Vilka projekt tycker Du har varit bra? 

* Hur får Ditt bibliotek information om Bibliotek Gävleborgs verksamhet? 

* Hur får just Du information? 
* Vilka alternativ kan Du se till Bibliotek Gavleborg när det gäller de olika 

verksamhetsgrenarna kompletterande medieförsörjning, ut- och fortbildning samt 

konsultativ verksamhet? 

* Hur  cke er Du landstinget verkar fingera som huvudman för den regionala 

verksamheten? 

* Vilka alternativ kan Du tanka Dig till landstinget som huvudman? 



* Tycker Du att Bibliotek Gävleborg och dess verksamhet har påverkats på något satt 

sedan länsbibliotekarietjansten? 

* Upplever ni inom kommunbiblioteken att det föreligger ett behov av 

länsbibliotekarie i Gavleborg? I så fall, varför (inte)? 

* Tycker Du det blev n i p a  förändringar efter omorganisationen 1990? 

* Innebar separationen från Gävle stadsbibliotek några för- eller nackdelar för 

verksamheten, tycker Du, eller spelade den ingen roll? 

* Hur skoter Bibliotek Gavleborgfiågor som rör informationsteknik? Vilka behov har 

ni av hjälp med IT-#agor? 

* Vad saknar Du i Bibliotek Gävleborgs repertoar? 

* Hur tycker Du personalen på Bibliotek Gavleborg sköter sina uppgzifer? 

* Ur Ditt perspek-tiv, vilka ser Du som de viktigaste orsakerna till omorganisationen? 

* Finns det några områden Du tycker att länsavdelningen klarade bättre av an vad 

Bibliotek Gavleborg gör? Vilka? Hur? Varför tror Du det ar så? 

* Tycker Du det föreligger ett behov av att Bibliotek Gävleborg ökar antalet 

medietyper i sin kompletterande medieförsörjning? Vad har just Ditt bibliotek behov 

av? 

* Vilka möjligheter tycker Du att kommunbiblioteken har att påverka den regionala 

verksamhetens uvormning? 

* Har Du något att tillägga som Du tycker jag har glömt att ta upp? 

Intervjuade på kommunbiblioteken 

Bollnäs 4 st 

Gävle - Huvudbibliotek 10 st, Filialbibliotek 1 st 

Hofors 2 st 

Hudiksvall5 st 

Ljusdal 4 st 

Nordanstig - Huvudbibliotek 3 st, Filialbibliotek 1 st 

Ockelbo 3 st ' 

Ovanåker - Huvudbibliotek i Edsbyn 3 st, Filialbibliotek 1 st. 

Sandviken 2 st 

Söderhamn 5 st 

Dessutom har två kommunalt (men ej biblioteks-) anställda personer intervjuats, som 

haft anknytning till (den regionala) biblioteksverksamheten: en i Bollnas och en i 

Gävle. 



BILAGA 3 

Enkät om Bibliotek Gävleborg 

00. Ange vilken typ av institution Ni representerar. 

Svarsalternativen var: 

[ ] Kommunalt huvudbibliotek 
[ ] Filialbibliotek 
[ ] Sjukhusbibliotek 
[ ] Skolbibliotek 
[ ] Annat bibliotek: 
[ ] Annan typ av institution: 

01. Tycker ni att det finns behov av någon institution, utanför de kommunala 
huvud- och filialbiblioteken, som arbetar med regionala biblioteksfrågor i länet? 

Alternativ: 

02. Om Ni svarade ja på fråga 1, vilken institution eller typ av institution anser 
Ni vara lämpligast? 

AVDELNING A - BIBLIOTEK GAVLEBORGS TOTALA VERKSAMHET 

A 1. Känner Ni till Bibliotek Gävleborg? 

Alternativ: 

A 2. Vilken huvudman anser Ni Bibliotek Gävleborg ha? Kryssa for Ert eller Era 
alternativ. 

Alternativ: 

[ ] Landstinget 
[ ] Landstinget och Gävle kommun gemensamt 



[ 1 Gävle kommun 
[ l  Staten 
[ ] Länets kommuner gemensamt 
[ ] Landstinget och länets kommuner gemensamt 
[ ] Annat alternativ 
[ ] Har ingen uppfattning 

Ev. kommentar: 

A 3. Har Ni haft någon kontakt med Bibliotek Gävleborg? 

Alternativ: 

A 4. Om Ni utnyttjar eller har utnyttjat Bibliotek Gävleborgs tjänster, inom 
vilka områden har dessa tjänster fallit? Flera alternativ kan kryssas i. 

Alternativ: 

[ ] B Kompletterande medieförsörjning: 
[ ]  B 1 Litt. för invandrare och språkliga minoriteter 
[ ] B 2 Litt. för synskadade 
[ ] B 3 Litt. för barn och ungdom 
[ l  B 4 Fjärrlån 

[ ] C Ut- och fortbildning 
[ ] C l Fortbildning 
[ ] C 2 Kurser 
[ ] C 3 Konferenser 

[ ] D Konsultativa insatser 
[ ] D 1 Rådgivning 
[ ] D 2 Projektverksamhet 
[ ] D 3 Informationsverksamhet 

[ ] Övrigt: 

Ev. kommentarer: 

A 5. Anser Ni att Bibliotek Gavleborg behöver förbättra eller utvidga eller på 
annat sätt förändra något eller några av ovanstående verksamhetsgrenar? Ange 
i så fall vilket eller vilka områden och på vilket sätt Ni önskar se en förändring. 
Fortsatt gärna på baksidan av papperet om utrymmet inte räcker till. 



A 6. På vilket satt får Ni information om vad Bibliotek Gävleborg erbjuder? 
Flera alternativ kan kryssas i. 

Alternativ: 

[ ] Broschyrer 
[ 1 Informationsmöten 
[ ] Media 
[ ]  I samband med projekt 
[ ] I samband med ut- eller fortbildning 
[ ] Personliga kontakter 
[ ]  Annat satt: 

Ev. kommentar: 

A 7. Vad anser Ni om Bibliotek Gävleborgs information om sitt totala 
tjänsteutbud? 
Markera genom att ringa in den sifia som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 motsvarar mycket dilig information och 5 mycket bra. 

Alternativ: 

11 1 
112 
[ l  3 
[ 1 4  
115  
[ ] Vet ej 

Ev. kommentar: 

A 8. Vilka erfarenheter har Ni av möjligheterna att få kontakt med Bibliotek 
Gävleborg? 
Markera genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 motsvarar stora svårigheter och 5 inga svårigheter alls. 

Alternativ: 

A 9. Vilka erfarenheter har Ni av Bibliotek Gävleborgs bemötande av Er? 
Markera genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 motsvarar mycket dåligt bemötande och 5 mycket bra. 

Alternativ: 



A 10. Hur anser Ni att Bibliotek Gävleborg, allmänt sett, uppfyller Era krav på 
en institution mled regionalt ansvar för samordning av länets bibliotek? 
Markera genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 motsvarar ett mycket dåligt uppfillande av kraven och 5 
mycket bra. 

Alternativ: 

A 11. Hur anser Ni att Bibliotek Gävleborgs verksamhet tillgodoser just Era (Ert 
biblioteks) behov av en biblioteksinstitution med regionalt ansvar? 
Markera genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 innebär att behoven tillgodose mycket dåligt och 5 mycket 
bra. 

Alternativ: 

A 12. Upplever Ni att Bibliotek Gävleborgs verksamhet och service efter 1990 a r  
annorlunda an den verksamhet och service som bedrevs före 1990 av 
länsavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek? 

Alternativ: 

r l Ja 
[ l Nej 
[ ] Vet ej 

A 13. Om Ni svarade ja på ovanstående fråga, ange på vilket satt Ni upplever att 
verksamheten och servicen forandrats. 

AVDELNING B - KOMPLETTERANDE MEDIEFORSORJNING 

B 1. Hur ofta uppskattar Ni att Ni har haft kontakt med Bibliotek Gavleborg 
under 1993, när det gäller kompletterande medieförsörjning? 

Alternativ: 

[ 1 Inte alls 
[ l  1 - 2 ggr 1 vecka 



[ ] Dagligen 

Ev. kommentar: 

B 2. Hur ofta uppskattar Ni att Ni normalt hade kontakt under ett å r  med 
Bibliotek Gävleborg under perioden 1990-1992, nar det gäller kompletterande 
medieförsörjning? 

Alternativ: 

SeB 1 

B 3. Hur ofta uppskattar Ni att Ni normalt hade kontakt under ett år, fore 1990, 
med lansavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek, när det gäller 
kompletterande medieförsörjning? 

Alternativ: 

SeB 1 

B 4. Vad tycker Ni om Bibliotek Gävleborgs information om sin kompletterande 
medieförsörjningstjanst? 
Markera genom att ringa in den siffra som bast överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 motsvarar mycket dålig infonnation och 5 mycket bra. 

Alternativ: 

SeA 7 

B 5. Vad är  viktigt för avgörandet om Ni skall ta kontakt med Bibliotek 
Gavleborg för kompletterande medieförsörjning? 
Markera genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 är av mycket liten betydelse och 5 stor. 

[l 2 3 4 53 Utbudets kvalitet 
[l 2 3 4 51 Utbudets omfattning 
[l 2 3 4 51 Möjlighet att få kontakt med Bibliotek Gavleborg 
[l 2 3 4 51 Bemötande 
[l 2 3 4 51 Möjlighet att påverka utbudet 
[l 2 3 4 S]  Det finns inget alternativ till Bibliotek Gavleborg 
[ l  2 3 4 51 Annan faktor: 
[ ] Har ingen uppfattning 

B 6. Vilka erfarenheter har Ni av kontakter med Bibliotek Gävleborg när det 
galler den kompletterande medieförsörjningens snabbhet och tillförlitlighet? 



Markera genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utghgspunkt i att I är sämst och 5 bäst. 

Alternativ: 

B 7. Vilka erfarenheter har Ni av omfattningen av Bibliotek Gävleborgs 
kompletterande medieförsörjningstjanst? 
Markera genom titt ringa in den siffra som biist överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 motsvarar ett litet utbud och 5 ett stort. 

Alternativ. 

B 8. Hur anser Ni att Bibliotek Gavleborg uppfyller Era allmänna krav p& en 
institution med regionalt ansvar för kompletterande medieforsörjning? 
Markera genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 innebär ett mycket daligt uppellande av kraven och 5 
mycket bra. 

Alternativ: 

B 9. Hur anser Ni att Bibliotek Gävleborgs kompletterande medieförsörjning 
svarar mot just Era (Et biblioteks) behov? 
Markera genom att ringa in den siffra som bast överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 står för att utbudet mycket dåligt svarar mot behoven och 5 
mycket bra. 

Al ternativ: 

B 10. Upplever Ni att den kompletterande medieförsörjning som efter 1990 
bedrivs av Bibliotek Gavleborg ä r  annorlunda än den som före 1990 bedrevs av 
lansavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek? 

Alternativ: 

[ l Ja 
i l Nej 
[ ] Vet ej 



B 11. Om Ni svarade ja på ovanstående fråga, ange på vilket satt Ni upplever att 
tjänsten förändrats. Fortsatt gärna på papperets baksida, om utrymmet nedan inte 
räcker till. 

AVDELNING C - UT- OCH FORTBILDNINIG 

C 1. Hur många kontakter (t.ex. kurser, konferenser, fortbildningstillfällen, 
studiedagar) uppskattar Ni att Ni har haft med Bibliotek Gavleborg under 1993, 
nar det gäller ut- och fortbildning? 

Alternativ: 

[ l  0 
[ ] Mellan 1 och 5 
[ ] Mellan 6 och 10 
[ l  Mellan l l och l5  
[ ] Mellan 16 och 20 
[ ] Fler än 20 

Ev. kommentar: 

C 2. Hur många kontakter (t.ex. kurser, konferenser, fortbildningstillfallen, 
studiedagar) uppskattar Ni att Ni normalt hade med Bibliotek (Gävleborg under 
perioden 1990-1992, nar det gäller ut- och fortbildning? 

Alternativ: 

SeC 1 

C 3. Hur många kontakter (t.ex. kurser, konferenser, fortbildningstillfällen, 
studiedagar) uppskattar Ni att Ni normalt hade under ett år, föire 1990, med 
länsavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek, nar det galler ut- och 
fortbildning? 

Alternativ: 

SeC 1 

C 4. Vad tycker Ni om Bibliotek Gävleborgs information om sin ut- och 
fortbildningstjänst? 
Markera genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 motsvarar mycket dålig information och 5 mycket bra. 



Alternativ: 

C 5. Vad a r  viktigt för avgörandet om Ni skall utnyttja Bibliotek Gävleborgs ut- 
och fortbildningsservice? 
Markera genom att ringa in den sifia som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att l är av minst betydelse och 5 är viktigast. 

Alternativ: 

C 6. Vilka erfarenheter har Ni av kvaliteten på den totala ut- och 
fortbildningsverbamhet, bedriven av Bibliotek Gavleborg, som Ni har kommit i 
kontakt med? 
Markera genom titt ringa in den sifia som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 står för låg kvalitet och 5 hög. 

Alternativ: 

C 7. Erbjuder, anser Ni, Bibliotek Gavleborg ett tillräckligt stort antal ut- och 
fortbildningstillfällen? 
Markera genom att ringa in den sifia som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 motsvarar ett litet utbud och 5 ett stort. 

Alternativ: 

C 8. Anser Ni att det enskilda utbildningstillfället, i genomsnitt, a r  tillräckligt 
omfattande? 
Markera genom att ringa in den siffra som bast överensstämmer med Er synpunkt, 
med utghgspunkit i att 1 motsvarar en knapphändig utbildning och 5 en omfattande. 

Alternativ: 

C 9. Hur anser Ni att Bibliotek Gävleborg uppfyller Era krav på en 
biblioteksinstitution med regionalt ansvar för ut- och fortbildning? 



Markera genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utghgspunkt i att 1 innebär ett mycket dåligt upp@llande av kraven och 5 
mycket bra. 

Alternativ: 

C 10. Hur anser Ni att Bibliotek Gävleborgs ut- och fortbildningsverksamhet 
svarar mot just Era (Ert biblioteks) behov? 
Markera genom att ringa in den siffia som bast överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1  står för att utbudet mycket dåligt svarar mot behoven och 5 
mycket bra. 

Alternativ: 

C 11. Upplever Ni att den ut- och fortbildningsverksamhet som efter 1990 
bedrivs av Bibliotek Gävleborg a r  annorlunda än den som bedrlevs före 1990 av 
länsavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek? 

Alternativ: 

E l Ja 
E l Nej 
] Vet ej 

C 12. Om Ni svarade ja på ovanstående fråga, ange garna på vilket sätt tjänsten 
har förändrats. Fortsatt garna på papperets baksida, om utrymmet nedan inte 
räcker till. 

AVDELNING D - KONSULTINSATSER OCH PROJEKTVERKSAMHET 

D 1. Hur många kontakter uppskattar Ni att Ni har haft med Bibliotek 
Gävleborg under 1993, när det gäller konsult- och projektverksamhet? 

Alternativ: 

[ ]  Inga alls 
1 1 1 - 2  
1 1 3 - 5  
[ l  6 -  10 



[ l  Fler än 10 

Ev. kommentar: 

D 2. Hur många kontakter uppskattar Ni att Ni normalt hade under ett å r  med 
Bibliotek Gavleborg under perioden 1990-1992, nar det gäller konsult- och 
projektverksamhet? 

Alternativ: 

SeD 1 

D 3. Hur många kontakter uppskattar Ni att Ni normalt hade under ett år, före 
1990, med lansavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek, nar det galler 
konsult- och projektverksamhet? 

Alternativ: 

SeD 1 

D 4. Vad tycker Ni om Bibliotek Gävleborgs information om sin konsult- och 
projektverksamhet? Markera genom att ringa in den siffra som bäst 
överensstämmer nned Er synpunkt, med utgångspunkt i att 1 motsvarar mycket dhlig 
information och 5 mycket bra. 

Alternativ: 

D 5. Vad a r  viktigt för avgörandet om Ni skall ta kontakt med Bibliotek 
Gavleborg för en konsult-och projekttjänst? 
Markera genom att ringa in den siffia som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 är av minst betydelse och 5 är viktigast. 

Alternativ: 

SeB 5 

D 6. Vilka erfarenheter har Ni av Bibliotek Gävleborgs totala konsult- och 
projektverksamhet, nar det galler dess effektivitet och kompetens? 
Markera genom att ringa in den siffra som bast överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 står for låg kvalitet och 5 hög. 

Alternativ: 



D 7. Vilka erfarenheter har Ni av omfattningen av Bibliotek Gävleborgs totala 
konsult- och projektverksamhet? 
Markera genom att ringa in den siffia som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 står för litet utbud och 5 stort. 

Alternativ: 

SeA 7 

D 8. Hur anser Ni att Bibliotek Gävleborg uppfjdler Era krav på en institution 
med regionalt ansvar för konsult- och projektverksamhet inom 
biblioteksområdet? 
Markera genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer mled Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 innebär ett mycket dåligt uppQllande av kraven och 5 
mycket bra. 

Alternativ: 

D 9. Hur anser Ni att Bibliotek Gävleborgs konsult- och projektverksamhet 
svarar mot just Era (Ert biblioteks) behov? 
Markera genom att ringa in den sifia som bäst överensstämmer med Er synpunkt, 
med utgångspunkt i att 1 står for att utbudet mycket dåligt svarar mot behoven och 5 
mycket bra. 

Alternativ: 

D 10. Upplever Ni att den konsult- och projektverksamhet som efter 1990 
bedrivs av Bibliotek Gävleborg ä r  annorlunda än den som före 1990 bedrevs av 
länsavdelningen vid Gävle stads- och länsbibliotek? 

Alternativ: 

[ l  Ja 
E l Nej 
[ ] Vet ej 



D 11. Om Ni svarade ja 
har förändrats. Fortsätt 
till. 

på ovanstående fråga, ange garna på vilket sätt tjänsten 
gärna på papperets baksida, om utrymmet nedan inte räcker 

Har Ni några kommentarer och synpunkter, såväl på denna enkät som på 
Bibliotek Gävleborg och dess verksamhet över huvud taget, skriv då garna ned 

dessa här nedan. Fortsätt garna på papperets baksida, om utrymmet nedan inte 

räcker till. 
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