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Inledning 
 
 
Under mina studier till bibliotekarie på Högskolan i Borås arbetade jag samtidigt som 
arkivassistent på en svensk myndighet. Där kände de till mitt biblioteksintresse och 
introducerade mig till det kontorsbibliotek som fanns på myndigheten. 
 
Det var flera saker med kontorsbiblioteket som fångade mitt intresse. Det första var att 
biblioteket var något av en ovanlighet eftersom de flesta bibliotek inom myndigheten 
hade avvecklats. Om det fanns behov av bibliotekets tjänster vände man sig till 
myndighetens huvudbibliotek (beläget i en annan ort än den jag arbetade i), men just i 
detta fall hade man valt att göra ett undantag och behålla ett fysiskt bibliotek. Det andra 
som fångade mitt intresse var att biblioteket inte sköttes av någon med en erfarenhet av 
biblioteks- och informationsvetenskap utan istället av en arkivarie. 
 
Desto mer jag spenderade tid med biblioteket och arkivarien, desto mer nystades 
bibliotekets intressanta historia upp för mig. Myndighetsbiblioteken hade, i fysisk 
bemärkelse, minskat mer och mer i omfång och användning när myndighetens 
medarbetare allt mer hade börjat använda sig av digitala databaser i sitt arbete. Fram 
tills 2009 hade kontorsbiblioteken varit en del av myndighetens huvudbibliotek, men då 
togs beslut att all biblioteksverksamhet förutom själva huvudbiblioteket skulle läggas 
ner. Det hände dock att olika kontor själva tog ett beslut att som en del av sin egen 
verksamhet behålla ett mindre kontorsbibliotek. 
 
Jag började min forskning med fokus på just kontorsbiblioteken och fann att situationen 
var sådan att fanns utspritt över landet små kontorsbibliotek, utan officiellt stöd från sitt 
huvudbibliotek och som sköts av icke-bibliotekarier, eller stödpersonal med ett finare 
ord. Min tanke var att det var relevant att studera dessa bibliotek och dess stödpersonal 
eftersom det skulle kunna finna en outnyttjad arbetsmarknad för biblioteksassistenter. 
 
Min upptäckt var dock att kontorsbibliotek som forskningsområde var försvinnande 
liten och om jag skulle kunna få ut ett intressant resultat behövde jag flytta min fokus 
till myndighetens biblioteksväsende i stort, där kontorsbiblioteken var en del. 
Biblioteket tillgodoser information för 13,000 anställda spridda på två olika 
myndigheter (Skatteverket och Kronofogden) som hanterar ärenden som berör varenda 
innevånare i Sverige. Behövs det bara en bibliotekarie för detta? Har det alltid varit så? 
 
Mitt fokus började på myndighetsbibliotek och kontorsbibliotek som en arbetsmarknad 
med potentiell för expandering i ett annat så trångt klimat för bibliotekarier, men 
hamnade i slut istället på att förstå och förklara myndighetsbibliotek och belysa ett 
tidigare ej så välutforskat område. 
 
 
Problembeskrivning  
 
Denna uppsats kommer ha sin fokus på Skatteverkets och Kronofogdens gemensamma 
bibliotek. Från att det tidigare var vanligt med bibliotek på gott som varje 
myndighetskontor har det nu förändrats till att den mesta av all verksamhet sköts via ett 
centraliserat bibliotek. Det har dock förekommit undantag då de lokala kontoren valt att 
ha kvar, på eget initiativ, sina egna små bibliotek, så kallade kontorsbibliotek. 
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Med dessa förändringar har även personalstyrkan inom myndighetens bibliotek minskat. 
Det har blivit färre bibliotekarier och de få som finns kvar har nu mer centrala 
arbetsuppgifter. Kontorsbiblioteken sköts nu i större utsträckning av anställda på 
kontoret med varierande bakgrund. 
 
Jag anser detta ett relevant ämne att forska om eftersom biblioteksvärlden, särskilt 
utbildningsväsendet, måste veta hur arbetsmarknaden ser ut för sina bibliotekarier. Vad 
har myndighetsbibliotek för behov och hur kan biblioteks- och informationsvetenskapen 
fylla dessa? Kommer myndighetsbibliotek finnas kvar om tio år? Om de försvinner, har 
de spelat ut sin roll eller hade de kunnat utvecklas på ett sätt så att de fått behålla sin 
relevans? För att få svar på frågor av detta slag måste man först få en bild av hur 
myndighetsbibliotek fungerar och förändras och till denna bild vill jag bidra med min 
uppsats. 
 
Syfte 
 
Med utgångspunkt ur min problembeskrivning är syftet med denna kandidatuppsats att 
studera hur Skatteverket och Kronofogdens gemensamma myndighetsbibliotek har 
förändrats de senaste tio åren. Med förändring inkluderar jag bibliotekets struktur, 
personalens arbetsuppgifter samt bibliotekens roll och uppdrag. 
 
 
Frågeställning 
 
I denna uppsats försöker jag få svaret på en huvudfrågeställning, vilken är: 
 

• Hur har Skatteverkets och Kronofogdens gemensamma bibliotek förändrats de 
senaste tio åren? 

 
För att få svar på denna frågeställning har jag även några mindre frågeställningar: 
 

• Hur har personalens arbetsuppgifter bibliotek förändrats? 
• Hur har bibliotekets uppdrag och roll förändrats? 
• Under vilka omständigheter har kontorsbibliotek överlevt? 

 
 
Avgränsningar 
 
Jag har valt att enbart undersöka Skatteverket och Kronofogdens myndighetsbibliotek, i 
vilket jag inkluderar deras primära bibliotek samt relaterade kontorsbibliotek. 
Anledningen till att jag valde dessa myndigheter är att de, med sitt gemensamma 
bibliotek, är stora och då har gett mig fler möjligheter att utforska i jämförelse med en 
mindre myndighet. Att Skatteverket hanterar ärenden som påverkar varenda svensk 
medborgare ansåg jag även höja relevansen. En annan anledning till att jag valde just 
dessa myndigheter är att jag innan uppsatsskrivandet hade personlig kännedom om att 
det nyligen skett stora förändringar i dess biblioteksverksamhet. 
 
Uppsatsens fokus ligger i första hand på att studera förändringarna på myndigheternas 
huvudbibliotek men inkluderar även de underliggande kontorsbiblioteken som en del av 
detta. 
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Den här uppsatsen kommer inte ta upp personalens uppfattning och åsikter angående 
förändringarna utan enbart beskriva förändringarna i sig.  
 
Jag kommer ej i detalj gå in på och namnge vilka databaser, katalogiseringssystem och 
liknande biblioteken använt sig av. 
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Teori och metod 
 
 
För att få svar på mina forskningsfrågor valde jag att använda mig av 
informantintervjuer, vilket innebär att det jag är ute efter är att komma åt de kunskaper 
som de jag intervjuar innehar för att sedan kunna använda dessa som källor (vilket står  
kontrast till respondentintervjuer där det man är ute efter är de intervjuades upplevelse 
eller åsikt om något)1. Jag designade intervjumallar så att de främst innehöll öppna 
frågor som skulle ge informanterna möjligheter att i egna ord berätta om det jag 
efterfrågade. Intervjuerna var semi-strukturerade, vilket innebär att trots att de var 
förberedda i förväg så gav jag mig själv möjlighet att anpassa frågorna och ordningen 
efter hur intervjun fortlöpte. 
 
Anledningen till att jag valde intervjuer som metod är för att jag såg detta som enda 
möjliga väg att få reda på mina forskningsfrågor. Detta på grund av att det 
informationen gällande bibliotekens förändringar inte fanns samlad i dokument i 
myndigheternas ägo och att det enda kvarvarande alternativet blev medarbetares 
utsagor.  
 
Intervjuer som metod måste alltid problematiseras eftersom muntliga utsagor inte är 
perfekta källor utan påverkas av dåligt minne och personliga åsikter och värderingar. 
Mycket information har kunnats kontrollera mot två dokument jag analyserat från 
myndigheternas verksamhet2. Praktisk information gällande myndigheterna (såsom 
antal anställda) har jag i första hand tagit från myndigheternas respektive hemsidor. När 
jag inte funnit det jag letat efter har jag direkt ställt frågan till myndighetens 
informationsavdelning via e-post3.  
 
Angående informanternas åsikter och värderingar så har min ambition varit att enbart 
beskriva bibliotekens förändringar ut en praktisk synvinkel och inte beskriva om dessa 
förändringar varit till det bättre eller sämre. Informanternas åsikter i frågan kom under 
intervjuerna självklart fram, men eftersom detta inte bidrar till att svara på mina 
forskningsfrågor har jag valt att exkludera dem i mitt forskningsmaterial efter bästa 
förmåga. 
 
Jag bedrev sex intervjuer i tre etapper. Den första intervjun var med myndigheternas 
huvudansvariga bibliotekarie. Efter detta genomförde jag fyra intervjuer med fem 
medarbetare som hade koppling till myndigheternas kontorsbibliotek (en intervju var 
med två informanter samtidigt). Till sist bedrev jag en ny intervju med 
huvudbibliotekarien för att ställa nya frågor baserade på den helhetsbild jag fått. Vid 
sista intervjun skickades efter begäran min intervjumall i förväg för att underlätta 
intervjun. 
 
Efter alla intervjuer var gjorda ställdes kompletterande frågor via e-post. Dessa var i 
första hand till för att undersöka oklarheter som i efterhand upptäckts i intervjuerna. 
 

                                                 
1 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Osvarsson, Henrik, Wängnerud, Lena (2007). 
Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. S. 257 - 258 
2 Rapport Inventering Skatteverkets Kontorsbibliotek samt Sammanställning 
Kontorsbibliotek, båda av Eriksson, Eva C (2008) 
3 4 stycken till antalet, varav två till vardera myndighet. 
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Urvalet av informanter på kontorsbibliotek gick till så att den huvudansvariga 
bibliotekarien tog kontakt med de kontor hon kände till som kunde tänkas ha 
kontorsbibliotek, vilket var nio till antalet. Av dessa tackade två ja till att ställa upp för 
intervju. Skälen till att kontoren tackade nej var för att de ansåg sina kontorsbibliotek så 
små att de inte var värda att studera och att kontorsbiblioteket inom kort skulle 
avvecklas helt. 
 
Utöver dessa två kontor som tackat ja hade jag sedan tidigare personlig kontakt med ett 
kontor där jag kände till att de hade ett kontorsbibliotek, vilket också tackade ja till att 
delta i denna studie. 
 
Ett flertal av informanterna bad om att inte deras namn skulle användas i uppsatsen och 
jag använder därför fingerade namn. Jag fingerade även namnen på de informanter som 
inte hade något emot om deras riktiga namn syntes i uppsatsen för att vara konsekvent. 
 
Trots att namnen anonymiserades kan vissa informanter identifieras eftersom jag i 
uppsatsen gav detaljerad information om deras kontor och specifika myndigheter de 
arbetade på. Detta var dock inget bekymmer för någon av informanterna. 
 
Med ett undantag utfördes intervjuerna via Skype (utan visuell kommunikation via 
skärm), detta på grund av Skypes möjlighet att spela in samtal vilket var till stor hjälp 
under analysarbetet. Jag klargjorde för informanterna att samtalen skulle spelas in och 
fick deras samtycke. Jag informerade även att de skulle få se uppsatsen innan 
publicering för att kontrollera att jag tolkat deras utsagor rätt och få möjlighet att 
komma med ändringar.  
 
För intervjun som inte utfördes via Skype använde jag istället Evernote via smartphone 
för att spela in samtalet. 
 
En nackdel med att bedriva intervjuerna via Skype är att man förlorar mycket av den 
icke-verbala kommunikationen som kroppsspråk och liknande. Jag ansåg dock detta 
vara ett litet bekymmer för just den typ av uppsats jag skrev eftersom jag inte sökte efter 
intervjuobjektens åsikter och upplevelser om förändringarna inom Skatteverket och 
Kronofogdens bibliotek (som om det varit respondentintervjuer), utan använde istället 
intervjuerna som faktakällor. 
 
Som teoretiskt verktyg har jag använt mig av en modell konstruerad av Dorte Skot-
Hansen, från artikeln The Local Library – its profile and anchorage4, som är till för att 
analysera vilken roll ett bibliotek har. Modellen är i första hand till för att analysera 
folkbibliotek, men jag kunde ej finna ett liknande teoretiskt verktyg just för 
myndighetsbibliotek. Efter att ha undersökt Skot-Hansens modell ansåg jag dock att den 
ändå skulle passa mina behov när jag analyserade min empiri, dock med vissa 
justeringar. 
 
Enligt modellen har bibliotek fyra roller; kulturcentrum, kunskapscentrum, 
informationscentrum och socialt centrum. Rollerna är inte satta i sten utan överlappar 
ofta med varandra, såsom man kan se av denna modell: 

                                                 
4 Skot-Hansen, Dorte (1996), Scandinavian Public Library Quarterly vol. 29, no. 1, s 4 -
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bekant syn för folk som läser vetenskapliga texter av detta slag. Denna 
igenkänningsfaktor kommer att vara till hjälp att analysera och bearbeta informationen 
kring myndighetsbibliotek där mer anpassade teoriverktyg inte finns. 
 
När jag varit i kontakt med mina informanter har jag valt att använda mig av termerna 
’biblioteket som nöjesinstitution’ (kulturcentrum), ’biblioteket som 
informationsförsörjare (kunskapscentrum), ’biblioteket som informationsorgan inom 
myndigheten’ (informationscentrum) ’biblioteket som mötesplats’ (socialt centrum), 
vilket jag ansåg mer intuitivt och lättförståeligt för en individ ej introducerad till Skot-
Hansens modell. 
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Tidigare studier 
 
 
När jag påbörjade arbetet med denna uppsats sökte jag i första hand litteratur som skulle 
kunna ge mig en god förförståelse om det ämne jag forskade om. Jag sökte även efter 
teoretiska ramar att kunna använda för att analysera den data jag skulle samla in, vilket 
jag tagit upp i mitt metod-kapitel. 
 
Det jag fokuserade min sökning på var först och främst myndighetsbibliotek, små 
bibliotek och stödpersonal. Jag sökte främst information via Högskolan i Borås 
bibliotek, Borås Academic Digital Archive, Göteborgs Universitets bibliotek, Google 
Scholar och uppsatser.se. 
 
Terminologi 
 
När jag påbörjade mitt arbete hade jag föresatt mig att nyttja termen 
myndighetsbibliotek för att definiera den typ av bibliotek som fanns hos Skatteverket 
och Kronofogden. När jag fortsatte leta information i ämnet såg jag att termen inte var 
helt tydlig i sitt användande. Till exempel kunde termen företagsbibliotek få definiera 
både bibliotek på företag och myndigheter. Båda termerna ansågs underställda 
engelskans term special libraries, vilket dock på svenska (specialbibliotek) i huvudsak 
menar statliga forskningsbibliotek6. 
 
Den korrekta definitionen av ett specialbibliotek är dock ett bibliotek ”där litteraturen 
är begränsad till ett eller flera ämnesområden”7, vilket onekligen inkluderar 
myndighetsbibliotek men är en för bred term att vara till glädje i denna uppsats (tar 
man en titt i Svenska specialbibliotek och dokumentationscentraler av Brit Berg, 1980, 
kan man hitta företagsbibliotek, skolbibliotek, politiska partiers bibliotek och många 
andra sorter). 
 
Jag stötte på en viss förvirring om myndighets- eller förvaltningsbibliotek var den mest 
passande termen. Rikstermsbanken använde sig tillexempel inte av termen 
myndighetsbibliotek alls utan enbart av förvaltningsbibliotek, vilket dock likställdes 
med den engelska termen administrative library snarare än special library8. 
 
Även inom Kungliga Biblioteket är det otydligt var skillnaden mellan förvaltnings- och 
myndighetsbibliotek är. Enligt deras databas Svenska Ämnesord så använder man bara 
förvaltningsbibliotek, men när man översätter Dewey-poster till svenska så blir det 
termen myndighetsbibliotek man använder. 
 
Jämför man termerna myndighet och förvaltning mot varandra rakt av så framgår det att 
den korrekta termen, för en självständig organisatorisk enhet inom den statliga eller 

                                                 
6 Strid, Veronica (1978) Bibliotekets roll i företaget, s. 1 
7 Rikstermbanken – Specialbibliotek. 
http://www.rikstermbanken.se/rtb/visaTermpost.html?id=115586 
8 Rikstermbanken – Förvaltningsbibliotek. 
http://www.rikstermbanken.se/rtb/visaTermpost.html?id=115586http://www.rikstermba
nken.se/rtb/visaTermpost.html?id=148269 
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kommunala förvaltningen, är förvaltningsmyndighet. Enbart termen myndighet är en 
vidare term som även inkluderar domstolar9. 
 
Jag drar slutsatsen att i bibliotekssammanhang så är termerna myndighets- och 
förvaltningsbibliotek utbytbara med varandra, eller snarare att det inte finns exakta 
riktlinjer i frågan att följa. I min uppsats kommer jag dock enbart använda termen 
myndighetsbibliotek, detta eftersom Skatteverket och Kronofogden kallar sig för just 
detta och inte förvaltningar. 
 
 
Myndighetsbibliotek 
 
När jag i uppsatsen använder termen myndighetsbibliotek menar jag en fysisk samling 
litteratur som används av personal på en myndighet eller förvaltning som inte är 
tillgängligt för allmänheten. Detta inkluderar inte skol- och universitetsbibliotek (trots 
att skolor och universitet kan räknas som offentliga förvaltningar, vilket även vanliga 
folkbibliotek kan ses vara en del av). Jag grundar detta användande av termen ur en 
rapport skriven av Svensk Biblioteksförening 2008 vid namn Myndighetsbibliotek – 
Förutsättningar, problem och utmaningar. 
 
I rapporten för de en längre diskussion och drar en snävare definition än min egen. De 
vill till exempel inte knyta den fysiska lokalen där litteraturen förvaras till termen och 
anser inte en litteratursamling utan istället kvalificerad personal eller datoriserad katalog 
som ett bibliotek. Men eftersom det jag forskar om är just små samlingar som sköts av 
icke-bibliotekarier vill jag ändå räkna dessa som myndighetsbibliotek, och rapporten 
gör själv en poäng av att om myndigheten själva kallar något för bibliotek finns det en 
relevans i det.10 
 
Enligt rapporens egna definitioner så fanns det bibliotek på 75 av de 222 myndigheter 
som inkluderades i rapporten (utöver högskolor och universitet hade man även räknat 
bort myndigheter med mindre än tio anställda)11. 
 
I sin rapport visar svensk Biblioteksförening på flera förändringar som 
myndighetsbibliotek genomgått: 
 

• Fokus har skiftat från att hantera stora samlingar tryckt material till att istället 
hjälpa biblioteksanvändare hitta egen information. 

• Man har börjat använda sig mer och mer av databaser men ej helt övergett tryckt 
material eftersom det fortfarande är mer lätthanterlig vid längre läsning (så 
kallad sekventiell läsning). Särskilt handböcker, referensverk och uppslagsverk 
har lämpat sig bättre i tryckt form. 

• Via digitaliseringen har bibliotekets fysiska rum blivit mindre viktigt eftersom 
tjänstemännen kommer åt mycket information via sina egna datorer. 

• Myndighetsbibliotekens pedagogiska roll har blivit viktigare för att hjälpa 
tjänstemän hitta, värdera och tillgodogöra sig information. 

                                                 
9 Nationalencyclopedin. 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/f%C3%B6rvaltningsmyndighet 
10 Svensk Biblioteksförening (2008), Myndighetsbibliotek – förutsättningar, problem 
utmaningar. S. 14 – 15 
11 Ibid. S 14 
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• Arbetsuppgifter på myndighetsbibliotek har blivit mer komplexa. Tidigare 
bestod de av många rutinuppgifter såsom tidskriftkopiering, kvittohantering och 
lånehantering, vilket inte krävde akademisk utbildning. Nu sysslar 
myndighetsbibliotek i större utsträckning med i användarundervisning, hantering 
av elektroniska informationsresurser, handledning och omvärldsbevakning.12  

 
 
Små bibliotek 
 
Via min förförståelse hade jag förstått att de Skatteverkets och Kronofogdens bibliotek 
var ensmansbibliotek och jag valde att läsa in mig på enmansbibliotek, eller One Person 
Libraries som de också kallas. 
 
I The New OPL Sourcebook – A Guide for Sole and Small Libraries (2006, Seiss) tas 
det upp vad ett enmansbibliotek är samt under vilka omständigheter de brukar existera. I 
texten säger författaren att enmansbibliotek oftast är specialbibliotek såsom företags- 
och myndighetsbibliotek13, dock ger sen senare exempel på att enmansbibliotek även är 
oerhört vanliga inom folkbibliotek; 80% av folkbiblioteken i USA betjänar samhällen 
med mindre än 25,000 innevånare och sköts av en ensam bibliotekarie14. 
 
Exempel på andra bibliotek som brukar vara enmansbibliotek är sjukhusbibliotek, 
skolbibliotek och fängelsebibliotek. Även ”Law Libraries” nämns, vilket i texten 
förklaras som ”[libraries] serving private practives, small law practices, and bar 
associations [and] goverment insitutions, such as courts and agencies”15. Denna term är 
den närmaste jag hittar mig egen användning av termen myndighetsbibliotek. 
 
Bokens fokus ligger dock på de som har sitt enmansbibliotek som huvudsyssla och inte 
som en bisyssla vid sidan av ens vanliga arbetsuppgifter. Därför texten ger exempel på 
vanliga bekymmer för de som driver enmansbibliotek; isolering, att man oftast 
rapporterar till en icke-bibliotekarie och låg lön. Andra bekymmer är problem med 
status, tid och otrygga anställningar16. Inte alla dessa exempel är helt överförbara till de 
bibliotek jag varit i kontakt med – om till exempel kontorsbiblioteket läggs ner eller inte 
påverkar inte den ansvariga personalens övriga arbetsuppgifter i stort. 
 
Texten handlar till stor del om enmansbibliotek i USA men gör en kort överblick över 
andra länder av intresse, dock ej Sverige. Den noterar att det dock är svårt att få en 
internationell bild av situationen gällande enmansbibliotek eftersom många 
enmansbibliotek ligger i utvecklingsländer och i små samhällen och att personalen inte 
alltid har biblioteksexamen17. 
 
Den enda litteratur jag fann som kunde tänkas ta upp svenska förhållanden var Att 
arbeta i enmansbibliotek av Nils-Eric Frinnman (1967). Texten var dock enbart en 
samling råd om hur man bäst drev ett bibliotek, varav de flesta råden var så breda att de 
                                                 
12 Svensk Biblioteksförening (2008), Myndighetsbibliotek – förutsättningar, problem 
utmaningar. S 10 – 12 
13 Siess, Judith A (2006) The New OPL Sourcebook – A Guide for Solo and Small 
Libraries. S 7 
14 Ibid. S 11 
15 Ibid. S 8 
16 Ibid. S 24 
17 Ibid. S 46 
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passade även för bibliotek med flera anställda och ingen djupare diskussion fördes om 
just enmansbibliotek. Jag fann det dock intressant att Frinnman ansåg enmansbibliotek 
vara en ofredstillställande företeelse18 medan man i The New OPL Sourcebook säger att 
de flesta enmansbibliotek är det av eget val och att fördelar överväger nackdelarna (eller 
åtminstone är i jämvikt med dem)19.  
 
 
Stödpersonal 
 
Anledningen att jag letade litteratur gällande stödpersonal var för att jag via min 
förförståelse av myndighetsbibliotek fått lära mig att den personal som skötte 
kontorsbiblioteken inte var bibliotekarier utan istället bestod av annan sorts personal. 
Jag ansåg det därför passande att lära mig mer om icke-bibliotekarier, även kända som 
stödpersonal, som yrkesgrupp 
 
Med termen stödpersonal använder jag mig av definitionen ”[…] staff who perform 
library duties but do not have an Library Association accredited degree20”. Detta 
inkluderar både biblioteksassistenter och övrig personal, men inte personal som jobbar 
på bibliotek med icke biblioteksrelaterade arbetsuppgifter. 
 
Biblioteksassistent kan vara en skild term från övrig stödpersonal, men är ändå lite 
abstrakt. Det finns inte längre i Sverige några särskilda utbildningar för 
biblioteksassistenter och inte heller särskilda krav vid anställning som sådan21 
 
Andra termer som paraprofessional används i USA22 medan i Sverige har kontorist och 
kanslist använts23. 
 
Det har skrivits en del om biblioteksassistenter, dock inte med ett fokus på just 
myndighetsbibliotek. Oftast har det istället handlar om folkbibliotek och när annat 
kommit på tal har det då varit forskningsbibliotek och företagsbibliotek (vilket jag dock 
nämnt tidigare i texten ligger nära myndighetsbibliotek). 
 
Problemet med att inte hitta texter särskilt om myndighetsbiblioteks stödpersonal är att 
vanlig stödpersonals förändrade arbetsuppgifter och förhållanden ofta varit relaterade 
till deras relation till bibliotekarier. I Managing Change berättare Goulding att 
stödpersonal mer och mer tagit över bibliotekariers arbetsuppgifter pågrund av 
nedskärningar i den yrkesgruppen24, medan Savazzi berättar i Biblioteksassistenten hur 
även de hierarkiska klyftorna mellan grupperna minskats (hon ger exempel på att 
biblioteksassistenter tidigare ibland inte hade befogenhet att ens svara i telefon25). 
 
Den stödpersonal jag har varit i kontakt med på myndighetsbibliotek arbetar istället 
självständigt och har enbart sporadisk kontakt med en bibliotekarie.  
                                                 
18 Frinnman, Nils Eric (1967). Att arbeta i enmansbibliotek 
19 Siess, Judith A (2006) The New OPL Sourcebook – A Guide for Solo and Small 
Libraries. S. 24 
20 Goulding, Anne (1996), Managing Change for Library Support Staff, s. 17 
21 Savazzi, Eva (2012), Biblioteksassistent – En yrkesrolli förändring, s. 28 
22 Goulding, Anne (1996), Managing Change for Library Support Staff, s. 14 
23 Savazzi, Eva (2012), Biblioteksassistent – En yrkesrolli förändring, s. 25 
24 Goulding, Anne (1996), Managing Change for Library Support Staff, s. 27 
25 Savazzi, Eva (2012), Biblioteksassistent – En yrkesrolli förändring, s. 25 



 

 
 

12

Empiri 
 
Empirin i denna uppsats bygger i huvudsak på informantintervjuer med personalen på 
Kronofogdens och Skatteverkets bibliotek gällande bibliotekens förändringar. Jag anser 
det dock lämpligt att innan jag går igenom detta presentera i vilket sammanhang mina 
myndighetsbibliotek befinner sig genom att beskriva hur Skatteverket och 
Kronofogdens organisation och historia. 
 
 
Skatteverket och Kronofogdens struktur 
 
Empirin gällande myndigheternas struktur kommer i huvudsak från informantintervjun 
med Skatteverket och Kronofogdens bibliotekarie på huvudbiblioteket. Jag gjorde även 
dokumentstudier för att bekräfta delar av informationen. 
 
Skatteverket är Sveriges förvaltningsmyndighet med ansvar för beskattning, 
fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Man har även 
som ansvar att utfärda id-kort samt bevaka statens fodringar. 
 
Kronofogden var tidigare en del av Rikskattverket (vilket var en separat myndighet från 
övriga skattekontor) och kallades Exekutionsavdelningen. Kronofogden blev dock en 
självständig myndighet 2008. Anledningen till att Skatteverket och Kronofogden 
samsas om samma bibliotek idag är att biblioteket var beläget i Rikskatteverkets kontor 
i Solna och som på den tiden även nyttjades av det som idag är Kronofogden. 
Kronofogden har ansvar för att driva in obetalda fodringar, betalningsföreläggningar, 
skuldsaneringar och tillsyn av konkurser. Man har även förebyggande verksamhet för 
att förhindra att individer hamnar i skuld. 
 
Rikskatteverket och Skattemyndigheterna slogs samman och blev Skatteverket 2004. 
Innan dess var både Rikskatteverket och varje region av Skattemyndigheten en separat 
myndighet med eget organisationsnummer, efter 2004 fick dock Skatteverket ett 
gemensamt sådant. 
 
Antalet anställda på Skatteverket är cirka 10,700, varav 1970 på huvudkontoret i Solna. 
Man har kontor på ett hundratal orter i Sverige. På Kronofogden är man cirka 2200 
anställda, varav inga i Solna. Kronofogdens huvudkontor ligger numera i Sundbyberg 
och där har man cirka 450 anställda spridda på 39 kontor. 
 
 
Presentation av informanterna 
 
Jag bedrev intervjuer i tre etapper. Först med myndigheternas huvudbibliotekarie och 
sedan fyra medarbetare på tre olika kontor, varav två på Skatteverket och ett på 
Kronofogden. Efter dessa intervjuer bedrev jag på nytt en intervju med 
huvudbibliotekarien. Informanterna för dessa intervjuer var: 
 
Elsa, huvudbibliotekarie för Skatteverkets och Kronofogdens gemensamma bibliotek.  
Hon har varit yrkesverksam bibliotekarie sedan 1992 och har arbetat på Kronofogdens 
och Skatteverkets bibliotek sedan oktober 2001. 
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René, som arbetat på ett av Skatteverkets kontor i östra Sverige sedan 1992. Han har 
tidigare jobbat som handledare men är nu kontorschef. Kontoret handhar vanliga 
skatteärenden rörande privatpersoner, små företag och medelstora företag. Man ansvarar 
även nationellt för en viss typ av pensionsärenden, men i detta sammanhang används 
inte biblioteket eftersom det inte finns litteratur som tar upp det specifika ämnet. 
 
Hugo, som arbetat på Kronofogdens kontor i västra Sverige sedan 1996 som arkivarie. 
Hans tidigare arbetserfarenhet har bestått av arbete med administration inom 
bilåterförsäljning och han har läst ett flertal kurser i arkivkunskap. Han arbetar på ett 
kontor med tvåhundra anställda. 
 
Leyla och Christian, som båda arbetat på ett av Skatteverkens kontor i mitten av 
Sverige. Leyla är kontorschef och har arbetat på Skatteverket sedan 1999, men har även 
arbetat som jurist. Christian har arbetat på Skatteverket sedan 1983 och arbetat som 
jurist och skatterevisor. Han har huvudansvaret för kontorsbiblioteket, men Leyla ansåg 
det ändå givande att vara med under intervjun. Utöver att hantera vanliga skatteärenden 
sysslar deras kontor även med borgenärsärenden, flyttkontroll och internationell 
beskattning gällande länderna runt Östersjön. 
 
 
Presentation av huvudbiblioteket 
 
Inom Skatteverket och Kronofogden finns det idag enbart ett bibliotek i officiell 
mening. Jag kommer kalla det för huvudbiblioteket för att särskilja det från 
kontorsbiblioteken, trots att Skatteverket och Kronofogden själva inte använder denna 
term. 
 
Idag tillhör huvudbiblioteket en avdelning till Skatteverkets huvudkotor vid namn 
Verksamhetsstöd. Under Verksamhetsstöd finns en avdelning vid namn Internservice 
Norra som i sin tur har en sektion vid namn Informations- och Dokumentstyrning samt 
Bibliotek. Kontorsbiblioteken är inte en del av denna stuktur och har aldrig varit det 
utan är istället en del av de egna kontorens struktur. 
 
Man gick in under Verksamhetsstöd 2007. Den praktiska förändringen var då att man 
började begagna sig av en beställarmodell som innebar att bibliotekets tjänster inte 
längre beställdes av bibliotekets brukare utan först gick genom ett separat 
administration på myndigheten.  
 
Huvudbiblioteket befinner sig på kontoret i Solna. Tidigare hade man dock tre bibliotek 
till; ett för Regionen Stockholm, ett för Västra Regionen (beläget i Göteborg) och ett för 
Regionen Södra (beläget i Malmö). Anledningen till att det fanns stora bibliotek både i 
Stockholm och Solna, vilket ligger mindre än en mil från varandra, är för att kontoret i 
Solna tidigare tillhörde Rikskatteverket medan det i Stockholm tillhörde den regionala 
Skattemyndigheten (vilket var två olika organisationer). 
 
Huvudbiblioteket är och har alltid varit ett enmansbibliotek och drivits av Elsa sedan 
2001. Man har ungefär 600 utlån av fysisk litteratur per år. 
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Presentation av kontorsbiblioteken 
 
 
Huvudbiblioteket har inget officiellt samarbete med kontorsbiblioteken och har 
egentligen ingen insikt om vilka kontor som har egna bibliotek. Elsa hade dock ändå 
viss kontakt med vissa av de handläggare som drev kontorsbibliotek och kunde leta upp 
övriga genom att se vilka kontor som fortfarande prenumererade på fysiska tidskrifter, 
vilket är information huvudbiblioteket har tillgång till. Tidskrifterna består av 
facktidningar såsom Dagens Industri, lokaltidningar samt arbetsmiljöförhöjande 
tidskrifter som Må Bra och Allt om Mat. 
 
Tidigare ingick det i huvudbibliotekens uppdrag att hjälpa kontorsbiblioteken. Det fanns 
inget uttalat beslut om det på högre ort utan var ett initiativ som bibliotekarierna på de 
fyra stora biblioteken själva tagit. Man gav inköpsförlag och ordnade inköpsordnar. 
 
Huvudbiblioteket valde att göra en utredning 2008 där man meddelade Skatteverket att 
man ansåg att samarbetet mellan huvudbiblioteket och kontorsbiblioteken skulle 
fortsätta. 2009 fick man dock svar om att det inte skulle ingå i huvudbibliotekets ansvar 
att hjälpa kontorsbiblioteken. Skatteverket tog även samtidigt beslutet av de stora 
biblioteken i Stockholm, Göteborg och Malmö skulle läggas ner. 
 
I rapporten fastslogs det att det fanns tjugoåtta kontorsbibliotek inom Skatteverket 
drivna av Verksamhetsstöd. Utöver dessa fanns ett antal drivna av kontoren själva, men 
även dessa hade rätt till samma stöd såsom de Verksamhetsstöd-drivna26. I dessa 
tjugoåtta inräknades inte Kronofogdens kontorsbibliotek. 
 
Ett visst informellt samarbete finns dock fortfarande. De som driver kontorsbiblioteken 
är fortfarande anställda i sina tidigare yrkesroller på Skatteverket och Kronofogden och 
kan i den rollen ta kontakt med huvudbiblioteket för enklare hjälp och råd för drivandet 
av kontorsbiblioteket. Huvudbiblioteket tar dock inga egna initiativ att hjälpa 
kontorsbiblioteken och ställer ej upp på avancerad assistans som katalogisering och 
inköpsförslag. 
 
Renés bibliotek har varit i sin nuvarande form sedan 2002 då man flyttade till nya 
lokaler. Biblioteket består av ett antal bokhyllor, placerade centralt i kontoret (som är ett 
öppet kontorslandskap), samt en angränsande korridor med några egna bokhyllor. 
 
Hugos myndighet var tidigare beläget i andra lokaler men flyttade till sina nuvarande 
lokaler 1997. Innan dess hade man haft ett ordentligt bibliotek i ett eget rum och med 
möjlighet att läsa litteratur på plats. Sedan dess har myndighetens kontor byggts om 
flera gånger, främst av två skäl. Man har tagit bort rum och gjort om till öppna 
kontorslandskap för att förbättra arbetsmiljön, men man har också försökt minska 
kontorets totala yta eftersom hyran varit så hög. Vid varje sådan förändring har 
kontorsbiblioteket minskat och har sedan 2005 sett ut som det gör nu – några hyllor i en 
korridor mitt i kontoret.  
 
Leyla och Christians bibliotek är beläget i ett särskilt samlingsrum som används för 
möten. Rummet är möblerat med ett mötesbord och ett antal stolar och 
kontorsbibliotekets bokhyllor som täcker väggarna. 
 
                                                 
26 Eriksson, Eva C (2008). Rapport Inventering Skatteverkets Kontorsbibliotek. S. 3 
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Ingen av kontorsbiblioteken har ett klassificeringssystem eller sökbar databas. De är 
inställda i hyllor i en godtycklig ämnesindelning. Viss sortering på författarnamn och 
titel kan förekomma. 
 
I varje kontorsbibliotek beräknas det befinna sig runt femhundra volymer av litteratur 
och tidskrifter. 
 
 
Roll och uppdrag 
 
 
Fokus för Elsas huvudbibliotek har alltid varit biblioteket som kunskapscentrum. Störst 
inriktning har varit på det fysiska biblioteket och de fysiska samlingar man har. Den 
stora anledningen till detta är att det inte finns tid eller resurser för 
användarundervisning, databasutveckling med mera. De nuvarande databaserna 
underhålls, men det har ej varit möjligt att skaffa in fler databaser trots att behovet 
finns.. 
 
Det finns inget fokus på biblioteket som kulturcentrum. Man har tidigare haft en hylla 
skönlitteratur, men man kommer snart flytta biblioteket till temporära lokaler pågrund 
av ombyggnader och då skall man göra sig av med denna pågrund av platsbrist. 
 
Biblioteket används inte som informationsorgan inom myndigheten och bedriver ingen 
egen verksamhet gällande myndighetens internutbildningar. Internutbildning av 
myndighetens personal sköts av andra avdelningar, där biblioteket enbart är del genom 
att deras hemsida presenteras som ett gott exempel där man kan söka information. Det 
fokus som läggs på biblioteket som informationscentrum är därför litet och är inte på 
bibliotekets eget initiativ. 
 
Trots att inget uttalat fokus på biblioteket som mötesplats finns så används ändå 
biblioteket till detta. Det finns arbetsplatser med bokningsbara datorer samt en läshörna 
för tidskrifter. Läshörnan för tidskrifter används av personal under lunchen medan de 
bokningsbara arbetsplatserna används av personal från andra kontor som har ärenden till 
kontoret i Solna. Det förekommer dock att kontorets egen personal vid tillfällen föredrar 
dessa arbetsplatser istället för de vanliga öppna kontorslandskapen. 
 
Huvudbiblioteket har inget officiellt formulerat uppdrag, men i samband med 
utredningen biblioteken själva gjorde 2008 skrev man även ett eget måldokument 
(vilket dock inte var relevant efter att de andra stora biblioteken lades ner). 
Formuleringen löd: 
 

”Bibliotekets roll är att vara samlingspunkt för information och kunskap, 
en plats för handläggaren att finna rätt ekonomiskt-, skatterättsligt- och 
annat juridiskt källmaterial. Genom ett kontinuerligt uppdaterat bestånd 
kompletterar biblioteket den elektroniska rättsinformationen och ger 
handläggarna möjligheter till ytterligare fördjupning och breddade 
kunskaper. För handläggarna innebär de elektroniska rättsdatabaserna 
nya möjligheter men också ett ansvar av utnyttja dem. Handläggarna kan 
genom biblioteket få stöd vid egen informationssökning. Bibliotekariernas 
arbete fokuseras därför alltmer på att hjälpa och bistå handläggare att 
hitta fram till den information de behöver. För att kunna hitta i 
rättskällorna måste handläggaren vara väl hemmastadd i rättssystemets 
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uppbyggnad och i den speciella juridiska systematik som gör det möjligt 
att hitta bland rättsreglerna. Handläggaren måste även ha kunskaper i 
sökmetodik för att kunna utnyttja rättskällorna. Bibliotekets pedagogiska 
roll accentueras och får ökad betydelse för att ge myndighetens 
handläggare kunskaper i hur man söker, värderar och tillgodogör sig 
information.”27  

 
 
Renés bibliotek har fungerat som ett referensbibliotek, och då enbart för mer 
kvalificerande ärenden såsom domstolsärenden med omfattande utredningar. Den 
litteratur man har handlar mest om redovisning, bokföring och skatteärenden. Man har 
även ordböcker och olika tidskrifter. 
 
Biblioteket har dock en annan funktion för kontoret utöver de samlingar som det 
erbjuder. ”Jag är lite bibliofil,” säger René,  ”så jag ser det också som trivselhöjande att 
det finns litteratur. Det är ganska fattigt om man inte har litteratur.”  
 
Beståndet i Hugos bibliotek har i första hand bestått av så kallade kommentarsböcker – 
böcker skrivna av erfarna jurister som kommenterar lagar och särskilda rättsfall. Med 
tanke på detta gjorde man ett aktivt val och lade kontorsbiblioteket centralt tillgängligt 
mitt i kontoret så att det skulle vara lättillgängligt för alla. 
 
Hugo beskriver att biblioteket kompletterar på två sätt. Det första är att det fortfarande 
finns medarbetare på kontoret som tycker att det är mer praktiskt att slå i böcker istället 
för databaser. Det andra sättet är att det fortfarande finns text och litteratur som inte 
hunnit digitaliseras. 
 
Hugo berättar även att det inte är åldersstyrt angående om man föredrar böcker framför 
digitala databaser. Det finns äldre medarbetare som enbart arbetar digitalt och unga som 
ofta slår i böckerna. 
 
Även René kommenterar att kontorsbibliotek fortfarande är ett viktigt komplement till 
digitala databaser eftersom det finns äldre material som inte går att få tag i digitalt, men 
att detta behov minskar allt mer och mer. 
 
Tidigare hade Leyla och Christian som mål att biblioteket skulle ha ett brett spektra av 
litteratur, men har på senare tid valt att biblioteket istället skall innehålla smal och 
specifik litteratur som tar upp just den unika typ av ärenden som kontoret arbetar med. 
Det finns dock fortfarande generell litteratur man inte anser sig vara utan, i första hand 
olika lagtexter. 
 
Leyla har även använt kontorsbiblioteket i undervisningssyfte då hon låtit köpa in 
litteratur som handläggare skall använda sig av när de undervisar andra handläggare på 
kontoret. 
 
Alla tre kontorsbiblioteken beskriver sig som ett komplement till de digitala 
databaserna. 
 
 
 
                                                 
27 Eriksson, Eva C (2008). Rapport Inventering Skatteverkets Kontorsbibliotek. S 8 



 

 
 

17

Arbetsuppgifter 
 
 
På huvudbiblioteket är det enkel skötsel såsom bokinköp, administration av inköp och 
liknande som är de huvudsakliga arbetsuppgifterna.  
 
Viss rådgivning av Skatteverkets och Kronofogdens handläggare förekommer. 
Handläggare ringer ofta och ber om råd och handläggare över hela landet kan beställa 
litteratur från biblioteket via post. Huvudbiblioteket gör dock ingen sorts 
marknadsföring för sina tjänster. Först och främst än en gång på grund av resursfrågan, 
men man skulle inte heller ha möjlighet att hantera ett större tryck från handläggarna.  
 
Den arbetsuppgift som tar mest i anspråk på kontorsbiblioteken är bokinköp. 
 
På Leyla och Christians kontorsbibliotek sköter Christian bokköpen, men har en 
medarbetare som hjälper till med enklare arbetsuppgifter som inställning av inköpt 
material. Christian tar besluten om vad som skall köpa in och ansvarar för att det 
kontoret behöver finns i biblioteket, men mycket köps in på inköpsförslag av kontorets 
medarbetare som vet vilken litteratur de behöver i sitt arbete. Leyla och Christian 
ansvarar också över att välja vilka tidningsprenumerationer som skall beställas in. 
 
Hugos sköter inköpen, både med att utföra dem samt bestämma vad som skall köpas in. 
Det förekommer önskemål från personalen gällande inköp, men i mycket begränsad 
skala. Han ansvarar även för det praktiska runt kontorets prenumerationer, vilka dock 
har minskat drastiskt de senaste åren då man avslutades alla prenumerationer pågrund 
av köpstopp. Det ingick då även i Hugos ansvar att vara den som genomförde 
uppsägningarna. Man har nyligen börjat ta upp prenumerationerna igen pågrund av en 
ny budget, dock inte i samma utsträckning som tidigare. 
 
Renés bibliotek skiljer sig drastiskt från de två andra eftersom det där inte finns någon 
som har ett egentligt ansvar för biblioteket och sköter inköp och underhåll. Man gör 
inga planerade inköp baserat på vad biblioteket borde ha, istället så tar personalen själva 
kontakt med kontorschefen René med önskemål om särskilda böcker de anser sig ha 
behov av. Efter att boken har köpts in och anlänt så hamnar ansvaret hos den som 
efterfrågade boken att ställa in den på rätt plats i biblioteket.  
 
Hos Renés bibliotek har man tidskrifter, men de sköts inte av kontoret själva. Det är 
istället en enhetschef som har hand om dem och ställer in dem i hyllorna.  
 
På inget av kontorsbiblioteken finns konkreta riktlinjer för exakt hur mycket tid de får ta 
i anspråk, och detta hanteras på lite olika sätt. René beskriver att i arbetstid tar hans 
bibliotek högst några dagar per år i anspråk. Denna tid tidsrapporteras eller bokförs inte 
på något särskilt sätt. 
 
Både Hugo och Christian beräknar att deras kontorsbibliotek tar två timmar på månad i 
anspråk. Hugo säger dock att om behov skulle uppstå har han tillåtelse att ta ut mer 
timmar (det får dock inte inskränka på hans övriga sysslor). Det förs bok på hur många 
timmar som läggs ner för biblioteket och Hugo rapporterar detta vid sidan om sina 
vanliga timmar när han lönerapporterar. Till exempel fick biblioteket 2005 möjlighet att 
köpa in micromarc men Hugo blev tvungen att tacka nej eftersom han ansåg att han inte 
skulle hinna lägga in bibliotekets böcker i databasen. 
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Utöver sitt eget bibliotek ansvarar Hugo även för två kontorsbibliotek till på 
närliggande kontor, mindre än biblioteket på hans eget kontor. Det finns folk på plats 
som sätter upp de böcker han köper in, men de assisterar ej på något annat vis. Hugo 
har till exempel fått åka dit för att återkräva böcker som glömt att återlämnas och att 
fysiskt sätta upp hyllor efter att dessa tagits ner vid ombyggnader. 
 
Christian rapporterar inte den arbetstid kontorsbiblioteket tar på något särskilt sätt, fast 
det har dock skett undantag från detta. När andra kontor har lagt ner sina 
kontorsbibliotek har Leyla och Christians kontorsbibliotek tagit över beståndet och 
man har behövt lägga mer tid än vanligt på att hämta böckerna, sortera dem och gallra 
ut det man inte behöver. Dessa mer tidskrävande projekt har lönerapporterats under en 
egen post tillgängnad kontorsbiblioteket. 
 
Kontakten med huvudbibliotekarien Elsa är inte heller reglerad, men förekommer. 
 
Personalen på Renés kontor har mycket liten kontakt med Elsas huvudbibliotek. Den 
kontakt som förekommer sköter personalen själva och görs inte genom René eller 
någon annan med koppling till kontorsbiblioteket. 
 
När personalen på Hugos kontorsbibliotek letar efter en bok som inte finnstillgänglig på 
plats går personalen genom Hugo som då sköter kontakten med Elsa. Han försöker 
dock visa medarbetarna på huvudbibliotekets möjligheter och hur de själva kan nyttja 
dess tjänster. 
 
Leyla och Christian ser kontakten med huvudbiblioteket som en naturlig del av 
kontorsbibliotekets verksamhet. Man beställer ofta böcker därifrån när det handlar om 
litteratur som inte kommer användas kontinuerligt av kontoret. 
 
Hugo berättar att det har hänt att böcker inte lämnats tillbaka till kontorsbiblioteket och 
att han då tagit på sig att leta upp låntagaren och exemplaret för att få boken återlämnad. 
Detta har inneburit att han bland annat fått ta kontakt med personal som slutat arbeta på 
kontoret och av misstag tagit boken med sig hem. René berättar dock att det på hans 
kontorsbibliotek inte ses efter ifall böcker lämnas tillbaka, detta eftersom man inte har 
någon förteckning över litteraturen.  
 
 
Kontorsbibliotekens överlevnad 
 
Redan i min intervju med Elsa blev jag föreslagen flera teorier om under vilka 
omständigheter kontorsbibliotek tilläts överleva. Cheferna på kontoret skulle vara 
välvilliga till att ha kvar det, personalen behövde vara drivande och det behövde finnas 
fysiskt utrymme kvar efter ombyggnader eftersom det oftast var då kontorsbiblioteken 
försvann. 
 
René, som är sitt kontors chef, hade själv en positiv relation till biblioteket och ansåg att 
om man hade litteratur och hade plats för den så fanns det ingen orsak att göra sig av 
med den. Han medger dock att om kontoret skulle flytta igen, och då till mindre lokaler, 
så skulle man självklart behöva se över biblioteket. 
 
Hugo berättade att det var han själv som tog upp det med ansvariga chefer att 
kontorsbiblioteket skulle få finnas kvar och argumenterade för dess sak, vilket cheferna 
gick med på. 
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Både Leyla och Christian anser att det är mycket viktigt att ett kontor har tillgång till 
ett kontorsbibliotek av samma skäl som de andra – trots att mycket finns att tillgå på 
nätet så finns det fortfarande litteratur som bara finns i tryckt form. Däremot kunde de 
tänka sig att det skulle komma en tidpunkt i framtiden då all litteratur äntligen fanns 
digitalt, och då skulle man på nytt behöva väga kontorsbibliotekets för- och nackdelar. 
 
Leyla kommenterade att gällande kontorsbiblioteket så skulle däremot inte kostanden 
någonsin vara ett problem. Det baserade sig i första hand på möjligheten till utrymme 
och tanken på om all litteraturs tillgänglighet digitalt. 
 
 
Förändringar 
 
Den största praktiska förändringarna för huvudbiblioteket är införskaffandet av 
beställarmodellen 2007 samt avvecklandet av de andra tre stora biblioteken 2009. 
Införandet av beställarmodellen innebar att biblioteket inte längre hade direkt kontakt 
med den personal som nyttjade bibliotekets tjänster, utan all utveckling av bibliotekets 
verksamhet och behov istället gick via en separat administrativ avdelning på 
myndigheten. 
 
Detta ledde inte till någon förändring i fokus, men däremot en åtstramning och mindre 
möjligheter att utveckla verksamheten. Även om det fanns ett intresse att till exempel 
att lägga ett nytt fokus på biblioteket som mötesplats eller informationscentrum så skulle 
inte detta var lika lätt att genomföra. 
 
En kommande förändring är att det lilla fokus man haft på biblioteket som 
kulturcentrum kommer helt försvinna i samband med den flytt till temporära lokaler 
bibliotek skall göra, då man kommer ta bort den hylla med skönlitteratur som tidigare 
funnits. 
 
För kontorsbiblioteken är den största fysiska förändringen minskandet av det utrymme 
de tillåts att ta. Detta är oftast i samband med att kontoret flyttar till nya och mindre 
lokaler. Utöver det har besöksfrekvensen minskat på alla kontorsbibliotek då mer och 
mer personal istället använder sig av de digitala databaserna. 
 
Det lånas fortfarande mycket fysisk litteratur från huvudbiblioteket, men myndighetens 
personal använder sig mer och mer av databaser. Införandet av beställarmodellen 
påverkade dock inte användarnas nyttjande nämnvärt. Det har dock inte köpts in nya 
databaser sedan 2006 trots behov och inga resurser har lagts på att utveckla användandet 
av de redan existerande databaserna. 
 
Renés kontor har inte flyttat de senaste tio åren och därför har inte heller 
kontorsbiblioteket krympt. Påfyllnaden av ny litteratur minskar dock då mer och mer 
litteratur istället finns tillgänglig digitalt. 
 
Hugos kontorsbibliotek har minskat i fysisk storlek och då i samband med 
ombyggnader av kontoret. Man har inte tagit särskilda beslut enbart gällande biblioteket 
utan man har gjort det i samband med andra beslut. 
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Leyla och Christians kommenterar att man har minskat inköpet av litteratur och att 
man istället för att köpa bred litteratur köpt litteratur till mer specifika ärenden. 
Kontorsbiblioteket har dock inte krympt i storlek eftersom man inte flyttat. 
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Analys och diskussion 
 
När jag påbörjade förarbete med denna studie så hade jag först tänkt att studera 
förändringar på enbart kontorsbibliotek under en femårsperiod, men valde tidigt i 
arbetes gång att istället ändra det till en tioårsperiod. Det visade sig dock att det inte 
skett så stora förändringar som jag förväntat mig även under en tioårsperiod, så en 
studie av en längre period hade varit att önska (möjligen dock svår att genomföra inom 
en kandidatuppsats ramar). 
 
En annan ändring av fokus var att inte enbart undersöka kontorsbiblioteken utan att 
istället undersöka Skatteverkets och Kronofogdens biblioteksverksamhet i stort, där 
kontorsbiblioteken var en del. En orsak till detta var att undersökningarna av 
kontorsbiblioteken på enbart dessa två myndigheter inte gav tillräckligt med relevant 
data för att berättiga en helt egen studie. Utöver detta så var kontorsbibliotekens 
verksamhet så påverkad av huvudbiblioteket att det hade gett en otillräcklig bild att 
utesluta det i studien. 
 
Jag fick ett mindre urval av informanter bland kontorsbiblioteken än önskvärt, vilket 
behöver problematiseras. Av tio potentiella kontor med kontorsbibliotek fick jag 
intervjuer på tre av dem. Av de sju som tackade nej var det dock bara två som själva 
ansåg sig ha ett kontorsbibliotek, de andra ansåg sina små samlingar av tidskrifter vara 
orelevanta för mina studier. 
 
Men eftersom de fyra intervjuer jag haft gett liknande utsagor anser jag ändå att de gett 
ett giltigt resultat. De tre intervjuer jag utfärdade med kontorsbibliotekarierna stämde 
dessutom överrens med de teorier om kontorsbibliotekens existens som jag fick av 
huvudbibliotekarien Elsas intervju, nämligen att cheferna på kontoret skulle vara 
välvilliga till att ha kvar det, personalen behövde vara drivande och det behövde finnas 
fysiskt utrymme kvar efter ombyggnader eftersom det oftast var då kontorsbiblioteken 
försvann. På sätt och vis gav även de nekande kontorsbiblioteken lite bekräftelse till 
min insamlade data gällande kontorsbibliotekens överlevnad – ett av kontoren svarade 
nämligen att de inte ville vara med på intervju för att de skulle flytta och pågrund av 
detta skulle deras kontorsbibliotek läggas ner. 
 
En annan aspekt jag behöver problematisera är att de förändringar jag beskrivit – 
huvudbibliotekets och kontorsbibliotekens minskande relevans – till stor del beror på 
införandet av digitala databaser, vilket inte haft något som helst fokus i denna uppsats. 
Detta är dock ett så stort ämne och problemområde i sig så det hade varit svårt för mig 
att få in det i en kandidatuppsats, särskilt eftersom de började införas innan den 
tidsperiod jag valt.  
 
På en tioårsperiod har det inte varit några drastiska förändringar i fokus eller arbetsätt 
på Skatteverkets huvudbibliotek. Förändringarna har istället varit av praktisk natur, 
såsom hur bibliotekets tjänster sköts (genom införandet av den så kallade 
beställarmodellen 2007). 
 

”Det kanske inte är biblioteket i sig som har förändrats, det är omvärlden.” 
- Elsa 

 
Elsa, och kontorsbibliotekarierna, berättar om är hur myndighetens bibliotek blir färre 
och mindre. 2009 lades övriga stora myndighetsbibliotek ner, samtidigt som beslutet 
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togs att kontorsbiblioteken inte skulle vara under huvudbibliotekets ansvar, och kort 
efter det började kontorsbiblioteken avvecklas ett efter ett. 
 
De kvarvarande kontorsbiblioteken har inte heller genomgått några drastiska inre 
förändringar. Arbetsuppgifter, bestånd och kontorsbibliotekets roll har varit detsamma. 
Det som har hänt är istället en långsam förändring över tid där kontorsbiblioteken blivit 
mindre och mindre relevanta, och detta mer tydligt än huvudbibliotekets minskade 
relevans. 
 
Anledningen till den minskade relevansen är att den litteratur som Skatteverket och 
Kronofogdens handläggare behöver i sitt arbete i allt större utsträckning finns att tillgå 
digitalt. 
 
De omständigheter som krävts för kontorsbibliotek skall ha tillåtits överleva har varit att 
det funnits fysisk plats, att kontorets chef har varit välvilligt inställd och att det funnits 
önskan hos personalen att ha tillgång till ett bibliotek. Ingen av informanterna i mina 
intervjuer nämnde att ekonomin var en betydande fråga och Leyla poängterade extra 
tydligt hur möjligheter till lokal var viktigare än kontorsbibliotekets kostnader. 
 
Hugo nämnde att ett skäl till kontorsbibliotekets berättigande var att många handledare 
föredrar tryckt litteratur över digitala databaser. Jag fick intrycket under mina intervjuer 
att även alla informanterna själva hade en positiv relation till kontorsbibliotek och 
litteratur (René beskriver sig till exempel ordagrant som bibliofil). Denna vinkel var 
inte något jag hade förutseende att ta med i min intervjumall, men anser mig ändå kunna 
dra slutsatsen att en förutsättning för att ett kontorsbibliotek skall överleva att det krävs 
en individ (antingen bland personalen, såsom Hugo eller Christian, eller bland 
cheferna, som René) som är villig att ta tag i kontorsbiblioteken och kämpa för dem. 
 
 ”Vi har inget officiellt uppdrag. Det finns inget sådant.” - Elsa 
 
Trots frånvaron av ett officiellt uppdrag gick en bild att konstruera av informanternas 
utsagor. Om man använder sig av Dorte Skot-Hansens modell28 så kan man påstå att 
kontorsbiblioteken i huvudsak har fungerat som kunskapscentrum. Man har använt 
kontorsbiblioteken i första hand för att få tillgång till information som behövs för att 
lösa Skatteverket och Kronofogdens handledares arbetsuppgifter. Detta har bestått av 
texter såsom lagtexter, kommentarsböcker och referenslitteratur. 
 
Huvudbiblioteket fungerar i huvudsak som ett kunskapscentrum och i liten utsträckning 
som socialt centrum. Det finns inga resurser för att det skulle fungera som 
informationscentrum och som ett kulturcentrum skulle det inte vara relevant. Elsa 
förklarar att om huvudbiblioteket skulle vara ett kulturcentrum skulle det enbart gagna 
personalen just på det kontor det var beläget och detta skulle inte vara hållbart eftersom 
biblioteket skall vara till för hela myndigheten. 
 
När jag valde att undersöka Skatteverkets bibliotek så var en av orsakerna att jag ansåg 
det vara fördelaktigt att studera en så stor myndighet som möjligt. Men Elsas svar om 
att man inte gör reklam för biblioteket eftersom man inte skulle klara ett större 
kundtryck samt att det ej är relevant med kulturcentrum. Detta kan indikera att 
möjligheten finns att bibliotek på mindre myndigheter kan vara mer utvecklade och mer 
                                                 
28 Skot-Hansen, Dorte (1996), Scandinavian Public Library Quarterly vol. 29, no. 1, s 4 
-5 
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välanpassade för sin mindre kundkrets än de på större myndigheter. Jag kommer ta upp 
detta mer i mitt avsnitt om förslag på vidare forskning. 
 
Informanterna på kontorsbiblioteken nämner aspekter av deras bibliotek som skulle 
kunna knytas till andra typer av centrum i Skot-Hansens modell. René beskriver 
litteratur och bokhyllor som trivselhöjande och alla bibliotek tar in tidskrifter, såsom 
dagstidningar, som inte direkt är relaterade till arbetet, vilket skulle kunna teckna 
kontorsbiblioteken som kulturcentrum. Leyla och Christians kontorsbibliotek är 
beläget i ett mötesrum, vilket kan teckna kontorsbiblioteket som ett socialt centrum. 
Leyla har även använt kontorsbiblioteket för att köpa in litteratur som använts som stöd 
till de handledare som utbildat andra handledare, vilket gör kontorsbiblioteket till ett 
informationscentrum. 
 
Min analys är att myndighetsbibliotek och kontorsbibliotek minskande hade kunnat 
hindras om de utvecklats till mer än kunskapscentrum. När behovet av kunskap lättare 
fyllts av digitala databaser har myndighetssbibliotek inte haft ett annat relevant värde att 
falla tillbaka på. 
 
Att se myndighetsbibliotekens användning som kulturcentrum är inte en så långsökt 
tanke. Flera av Skatteverket och Kronofogdens kontor lägger ner tid och resurser på 
egna gym och simhallar för personalen där det även ordnas turneringar i olika sporter. 
Biblioteken kunde få en liknande fokus med trevliga lokaler, bekväma möbler att läsa 
lånad litteratur och tidskrifter i och aktiviteter såsom schack och spel. 
 
Huvudbiblioteket används i viss mån som socialt centrum, men inget aktivt arbete går 
emot detta. Efter beställarmodellens införande blev bibliotekets tjänster mer 
marknadsstyrde och behövde upphandlas och argumenteras mer för. Hade biblioteket 
använts mer som socialt centrum, till exempel som en naturlig plats för möten, hade det 
kanske varit lättare visa upp bibliotekets relevans för myndigheten då berörd personal 
inom bibliotekets väggar. 
 
Enligt informanterna finns det idag finns det stor risk att kontorsbiblioteken försvinner. 
Utöver byte av lokal och att drivande personal slutar så finns framtidscenariot att ingen 
litteratur kommer längre fattas de digitala databaserna. Några informanter nämnde att 
ett tungt skäl till kontorsbiblioteken var att just all behövlig litteratur inte fanns digitalt, 
men som Leyla uttryckte det så skulle man behöva se över kontorsbibliotekens roll den 
dagen då så inte längre var fallet. 
 
Enligt Elsa har även huvudbiblioteket stor risk att försvinna och skulle mycket väl 
kunna vara nerlagt om fem år. 
 
När jag började skriva på denna uppsats var en infallsvinkel på min problembeskrivning 
i att kontorsbibliotek var relevanta att studera eftersom dessa kunde vara en framtida 
arbetsmarknad för biblioteksassistenter och bibliotekariestudenter. Nu i efterhand 
konstaterar jag att denna infallsvinkel inte var allt för givande eftersom det tycks mig 
svårt att biblioteksassistenter skulle kunna tillföra något på kontorsbiblioteken. 
Eftersom kontorsbiblioteken tar så få timmar i anspråk och är så ostrukturerade i sitt 
upplägg så skulle det vara opraktisk med extern personal som kom in och utförde 
arbetsuppgifter (särskilt vid kontorsbibliotek som hos Hugo där personalen själva väljer 
vad som skall köpas in och det finns ett löst gemensamt ansvar). 
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Jag ändrade min problembeskrivning att istället handla om myndighetsbibliotek i stort 
och vad man som bibliotekarie kunde tillföra där. Där anser jag mig ha sett möjligheter 
till utveckling, dock utvecklingar svåra att implementera eftersom detta 
myndighetsbibliotek är ett enmansbibliotek med stort kundunderlag och små resurser 
som enbart tillåter biblioteket verka som kunskapscentrum (vilket mer och mer kan 
göras via digitala databaser).  
 
I min problembeskrivning var även ett av mina utsatta mål att ge en beskrivande bild av 
hur myndighetsbibliotek på en av våra större myndigheter verkar, vilket jag också anser 
mig ha uppnått. Mina upptäckter är till största delen av praktiskt natur, specifikt för just 
Skatteverkens och Kronofogdens bibliotek (såsom beställarmodellen och beskrivningar 
av lokaler och arbetsuppgifter) och kan inte i sig själva användas för att dra större 
slutsatser om övriga myndighetsbibliotek. 
 
Vissa observationer gäller inte enbart myndighetsbibliotek utan istället kontorsbibliotek 
(eller i viss utsträckning mindre enmansbibliotek). Kriterierna för denna typ av 
biblioteks överlevnad och hot om nerläggning (där det största är byte av lokal) anser jag 
dock kan stämma överrens mot andra små enmansbibliotek. För att helt fastställa detta 
behövs det dock mer studier, och då kommer denna uppsats vara ett lämpligt verktyg för 
jämförelse.  
 
Skulle jag slagkraftig sammanfatta mina slutsatser så skulle jag säga att jag gjort några 
praktiska upptäcker: 
 

• Skatteverkets och Kronofogdens biblioteks roll har i första hand varit ett 
kunskapscentrum. 

• De förändringar som kommit har varit praktiska av natur (som införandet av 
databaser och Beställarmodellen), vilket dock inte påverkat rollen. 

• Kriterier för att små kontorsbibliotek är välvilliga chefer, engagerad personal 
och frånvaron av platsbrist. 

 
Jag argumenterar för (självklart i egenskap av stark biblioteksvän) att en väg som hade 
varit möjlig att gå för myndighetsbiblioteken var att utvecklas till att vara mer än 
kunskapscentrum, vilket även sätter min forskning i ett större perspektiv. Det 
perspektivet handlar dock inte om bibliotekets roll, utan bibliotekariens. 
 
Vi lever i en värld där biblioteksanvändare mer och mer kan sköta sina egna behov. Tar 
vi folkbibliotek som exempel så letar de upp materialet själv i bibliotekets opac, och gör 
de inte det så kan de istället skaffa sitt material på egen väg (och ofta gratis tack vare 
Internets möjligheter). Vad har bibliotekarien för plats i detta? För att knytta tillbaka till 
mina egna små myndighetsbibliotek och deras värld: 
 
Är en bibliotekarie mer än arkivarie med ett lite modernare bestånd?
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Förslag på vidare forskning 
 
Som jag upptäckte i mina förstudier är myndighetsbibliotek överlag ett ej fullt ut 
studerat område, särkilt under svenska förhållanden. Till exempel är inte ens termen 
myndighetsbibliotek och förvaltningsbibliotek helt utredd. Därför finns överlag mycket 
som kan forskas gällande myndighetsbibliotek i stort, till exempel myndighetsbiblioteks 
roll i egenskap av enmansbibliotek. 
 
Jag forskade enbart om Skatteverket och Kronofogdens myndighetsbibliotek och därför 
skulle det vara givande att forska om andra myndigheters bibliotek för att kunna dra 
jämförande slutsatser. Det skulle rent av vara givande att forska om mindre myndigheter 
eftersom en av orsakerna att myndighetens bibliotek inte kunde agera som kulturelt 
centrum var för att det enbart skulle gagna det närliggande kontoret. Ett 
myndighetsbibliotek på en mindre myndighet skulle mycket väl kunna ha större 
möjligheter än ett större och även skilja sig stort. 
 
Forskning specifikt riktad mot Skatteverket och Kronofogdens bibliotek bör forska 
vidare om databasernas praktiska inverkan på förändringar, vilket min uppsats inte tog 
upp. 
 
Något jag också anser mycket viktigt för framtida forskning är att få ett 
användarperspektiv, både på myndighetsbibliotek och mindre kontorsbibliotek. En av 
orsakerna till att ha kvar kontorsbibliotek var enligt informanterna viss 
myndighetspersonals vana att föredra tryckt litteratur. Eftersom dessa bibliotek ser en 
minskad användning är det viktigt att se hur denna användning ser ut och hur användare 
skulle vilja använda biblioteket på fler sätt. 
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Opublicerade källor 
 
Intervjuer med Skatteverket och Kronofogdens huvudbibliotekarie 
 ”Elsa”, intervju 1. 2012-04-20 
 ”Elsa”, intervju 2. 2012-10-04 
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Intervjumall – huvudbibliotekarie 
 
 

- Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
o Hur länge har du arbetat på Skatteverket och Kronofogdens 

myndighetsbibliotek? 
o Hur skulle du beskriva ditt arbete på ditt bibliotek? 

 
 

- Hur har ditt bibliotek varit strukturerat organisatoriskt, med, filial- och 
kontorsbibliotek, de senaste tio åren? 

o Hur har övriga bibliotek varit strukturerade? 
o Hur skulle du beskriva ditt arbete på ditt bibliotek? 

 
 

- Under vilka omständigheter har det lagts ner filial- och kontorsbibliotek inom 
myndigheten? 

o Under vilka omständigheter har man valt att ej lägga ner filial- och 
kontorsbibliotek? 

 
 

- Hur har ditt biblioteks roll och uppdrag inom myndigheten sett ut de senaste tio 
åren? 

o Hur har övriga bibliotek inom myndighetens roll och uppdrag 
förändrats? 

o Vilka förändringar har skett och när skedde dessa? 
 
 

- Utöver dig själv, hur har personalstyrkan sett ut på ditt bibliotek? 
o I vilken utsträckning har personalen bestått av bibliotekarier respektive 

stödpersonal? 
o Hur har personalstyrkan sett ut på övriga bibliotek inom myndigheten? 

 
 

- Vilka arbetsuppgifter har du haft och hur har de förändrats de senaste tio åren? 
o Vilka arbetsuppgifter har personal på övriga bibliotek haft och hur har de 

förändrats de senaste tio åren? 
o Hur ser arbetet mellan dig och övrig personal ut? Hur har den ändrats de 

senaste tio åren? 
 
 

- Utöver de frågor jag redan ställt, hur skulle du beskriva att ditt bibliotek 
förändrats de senaste tio åren? 

o Hur skulle du beskriva förändringarna i övriga bibliotek i myndigheten? 
 
 

- Övriga kommentarer? 
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Intervjumall – kontorsbibliotekarier 
 

- Hur länge har du arbetat inom Skattverket / Kronofogden? 
o Var har du arbetat som tidigare? 
o Vad har du arbetat som på Skattverket / Kronofogden? 

 
 

- Hur skulle du beskriva ditt kontorsbibliotek? 
o Vad har ditt kontorsbibliotek för fysiska lokaler? 
o Vad har ditt kontorsbibliotek haft för roll och uppdrag? 
o Vad har ditt kontorsbibliotek legat organisatoriskt inom myndigheten? 
o Hur har ditt kontorsbibliotek förändrats de senaste tio åren? 

 
 

- Hur ser dina arbetsuppgifter ut gällande ditt kontorsbibliotek? 
o Hur stor tid tar bibliotekets arbetsuppgifter i relation till ditt vanliga 

arbete? 
o Finns det någon officiell struktur i hur stor tid biblioteket tar, och hur ser 

denna struktur ut i så fall?  
o Hur har dina arbetsuppgifter förändrats de senaste tio åren? 

 
 

- Vilken sorts litteratur och tidskrifter finns det i ditt bibliotek? 
o Hur går inköpen av litteraturen till? 
o Hur väljer du ut vilken litteratur du skall köpa in? 
o Hur har ditt litteraturbestånd ändrats de senaste tio åren? 

 
 

- Hur ses och nyttjas ditt kontorsbibliotek av övrig personal? 
o Hur ses och nyttjas det av ansvarig chef? 
o Hur har detta nyttjande förändrats de senaste tio åren? 

 
 

- Hur kommer det sig att ditt kontor valt att behålla sitt kontorsbibliotek? 
 

- Vilken kontakt och utbyte har du haft med huvudbiblioteket i Solna? 
o Har du haft kontakt eller utbyte med annan biblioteksrelaterad personal? 

 
- Hur skulle du i stort beskriva ditt kontorsbiblioteks förändringar de senaste tio 

åren? 
 

- Hur tror du det kommer se ut för ditt bibliotek i framtiden? 
 

- Övriga kommentarer? 
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Intervjumall – huvudbibliotekarie, intervju 2 
 
 
 

- I tidigare intervju beskrev du att en beställarmodell infördes 2008. Vad innebar 
detta? 

o Hur ändrades bibliotekets roll och uppdrag? 
o Hur ändrades dina arbetsuppgifter? 
o Hur ändrades biblioteksanvändarnas nyttjande av biblioteket? 

 
 

- Hur skulle du beskriva ditt biblioteks uppdrag och fokus? 
o Vilket sorts fokus läggs på informationsförsörjning? (Till exempel 

databaser, arbetsrelaterad litteratur och sökhjälp) 
o Vilket sorts fokus läggs på biblioteket såsom nöjesinstitution? (Till 

exempel skönlitteratur, tidskrifter och aktiviteter) 
o Vilket sorts fokus läggs på biblioteket som mötesplats? (Till exempel 

som möteslokal och läselokal) 
o Vilket fokus läggs på biblioteket som informationsorgan inom 

myndigheten? (Till exempel internutbildning) 
 
 

- Vilken sorts litteratur och tidskrifter finns det i ditt bibliotek? 
o Vilka databaser finns det via biblioteket? 

 
 

- Hur tror du det kommer se ut för ditt bibliotek i framtiden? 
 

- Övriga kommentarer? 
 
 


