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Gratis i princip : Gratisprincipen och avgifter pa svenska folkbibliotek: en enkatunder
sokning utfOrd pa Norrkopings Stadsbibliotek och Eskilstuna Stads- och Lansbibliotek 

Free of charge in principle: The free of charge principle and user fees at Swedish Public 
Libraries: a survey carried out at Norrkoping City Library and Eskilstuna City- and 
Provincial Library 

Asa Falkerby, Pemilla Jantscher 

1997 

Gote Edstrom, Kollegium 3 

The theme of this essay is the principle of free access to the Swedish Public Libraries, and its 
aim is to fmd out the opinion of adult visitors of such libraries as regards the introduction of 
fees on the borrowing of books, already existing fees such as reservation fees, charges for 
interlibrary loans and charges for the late return of books. 

The main part of our survey comprises questionnaires that were handed out to 100 visitors at 
the N orrkoping City Library and 1 00 visitors at the Eskilstuna City and Provincial Library. In 
order to illustrate the fee problem from another angle, interviews with staff people from the 
two libraries were carried out. A large part of the essay consists of material aiming to give a 
general picture of the subject, e.g. how the "free of charge principle" is tied to the Swedish 
library system, what arguments have been presented to maintain or reverse this principle, and 
a comparison of the relative situation in other countries. As the conception of popular education 
is so basic for the "free of charge principle", we also account for the idea of popular education. 

The result of our questionnaire shows, among other things, that 60,9% cannot consider paying 
for any of the free services offer by the libraries today, 21 ,3% answered that they could possibly 
consider paying for some of the services and 17,8% answered that they didn't know. 76% 
would rather pay for a library card than stop borrowing books altogether. 
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1. Inledning 

I samband med konjunktumedgangar och forsfunrad ekonomi fOr kommunema har politikema 
i flera omgangar foreslagit infdrande av biblioteksavgifter i form av avgifter for boklan. 
Avgiftsfragan har lett till en het debatt som under de senaste 20 aren blossat upp med jamna 
mellanrum. Forslagen om infdrandet av biblioteksavgifter har framfdrallt tatt bibliotekarier, 
forfattare och andra kulturarbetare att protestera hogljutt. Har foljer nagra inlagg fran de 
senaste arens pressdebatt: 

Richard Olsson, bibliotekarie, skriver i tidningen Idag (93-01-29): "[ ... ] Lat oss darfor bevara 
vara folkbibliotek fran kommersiella intressen. I dagens samhalle behevs det atminstone ett 
litet vattenhAl, over vilket Mammon inte styr. Pa biblioteken ar det boken och inte planboken 
som ber sHi i centrum." 

Hugo Hegeland, riksdagsledamot (m), replikerar i sarnma tidning (93-02-04): "Pa detta 
socialistiska snemos svarar jag: Utan pl~mbocker, inga andra becker heller! [ ... ]" 

Carl Bildt, partiledare (m), skriver som svar pa davarande kulturminister Bengt Goranssons 
fraga om partiema armed pa att saga nej tilllaneavgifter i Aftonbladet (90-08-23): "Det ar 
enligt var uppfattning angelaget att preva nya former for bibliotekens verksamhet. Malet skall 
vara att ge allt fler manniskor mejlighet att lana fler becker av alia slag. Det ar langt ifran 
givet att dessa mal bast nas genom att all bokutlaning finansieras via skattsedeln." 

Paul Heurgren, lansbibliotekarie i Kristianstad; havdar i debattinlagget "Stor skada av liten 
avgift" i Sydsvenska Dagbladet (90-05-07): 

"De inkomster som skulle tillfalla kommunema om man infdrde avgifter pa 
bibliotekslan skulle mejligen kunna uppga till en eller annan promille av den 
totala budgeten. Ar den promillen verkligen vard den skada som avgiften 
skulle asarnka? [ ... ] Alia fdrsek att begransa biblioteksservicen genom avgifter 
maste omedelbart avvisas, eftersom laneavgifter av alia slag begransar friheten 
att skaffa sig information och fOrhindrar mojligheten till fri debatt och utbyte 
av asikter." 

Det sistnamnda citatet har vi valt darfor art det innehaller varderingar och argument som ar 
typiska fOr debattinlagg fran personer inom kultursektom som hailer hart pa gratisprincipen. 

De tankar och argument som framkommit i avgiftsdebatten nar det galler gratisprincipens 
bevarande liknar i mycket de tankar som lag till grund for folkbildningen. Bade 
gratisprincipen och folkbildningen ar starkt forankrade i Sverige och bada har en lang 
tradition bakom sig. Grundlaggande tankar inom bade folkbildningen och biblioteksvasendet 
ar att alla medborgare, oavsett ekonomisk och social stallning, skall erbjudas lika mojligheter 
att ta del av kunskap och information. Fri tillgfmg till information betraktas som en mansklig 
rattighet i en fungerande demokrati. For att kunna delta i allmanna val och folja med i 
samhallsdebatten och for att kunna verka opinionsbildande ar det viktigt att alla manniskor 
har sarnma ratt till den samhallsinformation de behever och som finns samlad pa biblioteken. 
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Vi kommer i var uppsats att ga lite narmare in pa folkbildning som teori da vi anser att det 
finns ett naturligt samband mellan avgiftsfragan och folkbildning. 

Vart intresse for avgiftsfragan vacktes nar vi bland vanner och bekanta, som dock sjalva inte 
anvander bibliotek, motte asikten att gratisprincipen ar otidsenlig eftersom "allt annat i 
samhallet numera kostar pengar". Vi blev nyfikna pa att undersoka om den asikten aven galler 
bland biblioteksanvandare. Dessutom ar det ju sa att en hel del av bibliotekens tjanster inte 
langre ar avgiftsfria och vi tyckte att det skulle vara intressant att ta reda pa hur 
biblioteksnyttjarna uppfattar dessa avgifter. 

En annan bidragande orsak till att vi valt att rordjupa oss i avgiftsfragan hanger samman med 
den intressevackande BOS-kursen 1 dar utvecklingen fran sockenbibliotek, lasesallskap och 
kommersiella lanebibliotek till 1900-talets avgiftsfria folkbibliotek behandlades. 

Syfte 

Det huvudsakliga syftet med var undersokning ar att lyfta fram vuxna biblioteksbesokares 
asikter i avgiftsfragan, eftersom det ar nagot vi saknar i den litteratur om biblioteksavgifter 
som vi studerat. 

For att visa pa problematiken kring avgiftsfragans · komplexitet och for att forsoka skapa en 
helhetsbild tanker vi i var uppsats redogora for vad som historiskt sett ligger bakom och 
foregar gratisprincipen, vad som idag paverkar och styr den, vilka asikter och argument som 
framfOrts i debatten och vilka konsekvenser en eventuell avgiftsbelaggning av biblioteken 
skulle :ta. 

Vi kommer i uppsatsen aven att gora en internationell utblick, bland annat for att titta 
narmare pa hur bibliotekslagarna i vara nordiska grannlander ar utformade i fdiga om 
gratisprincipen och hur man ser pa avgifter i bland annat USA, folkbibliotekens 
foregangsland. 

Problemformulering 

Hur ser vuxna biblioteksbesokare respektive representanter tor bibliotekspersonal pa de 
avgifter som idag finns pa svenska folkbibliotek (forseningsavgifter, reservationsavgifter, 
fjarrlaneavgifter etc) och hur skulle de uppfatta inforandet av en generell laneavgift? 

Nagra fragestallningar 

Ar det nagon skillnad mellan mans och kvinnors asikter om avgiftsbelaggning av 
bibliotekstj anster? 

1 Biblioteken och samhallet, l'Urs om 6 poling som lases pa BibliotekshOgskolan i Boras. 
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t .. . 

Finns det nagot samband mellan biblioteksbesokamas alder och deras asikter om 
avgiftsbelliggning av bibliotekstjlinster? 

Ar biblioteksbesokarnas asikter om avgifter pa bibliotek beroende av deras sysselsattning, det 
vill saga om de ar studerande, forvlirvsarbetande, arbetslosa, pensionarer eller nagot annat? 

P?tverkas asikter om biblioteksavgifter av hur ofta man besoker biblioteket? 
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2. Metod 

Utifran var problemsUillning ar det huvudsakligen biblioteksbesokamas asikter Vl ar 
intresserade av. Valet av metod foll pa enkater darfor att vii mojligaste man och med hjalp av 
statistiska tekniker vill kunna gora vissa generaliseringar. Samtidigt tankte vi att intervjuer 
med nagra ur bibliotekspersonalen ocksa kunde ge en annan vinkling och nyansering av 
avgiftsfragan och att vi darfor ville ha med dem som ett komplement till 
enkatundersokningen. Vi valde alltsa att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod i var 
undersokning framst for att belysa problemet ur olika synvinklar och for att ta en battre 
helhetsbild (jfr Holme & Solvang 1991, s 93). Intervjuema har dock ffitt en mer underordnad 
betydelse dade gjordes forst och kan liknas mer vid en forundersokning (jfr ibid, s 94). Vi 
kommer linda i var uppsats att redovisa intervjusvaren. 

Undersokningen utfOrdes pa Norrkopings Stadsbibliotek och pa Eskilstuna Stads- och 
Lansbibliotek. Att vi valde dessa bibliotek beror pa att de ar vara hemortsbibliotek och att de 
dessutom ar tva ungefar jamnstora bibliotek. 

lntervjuer 

Eftersom undersokningen skulle utforas pa Norrkopings Stadsbibliotek och Eskilstuna Stads
och Llinsbibliotek ville vi intervjua tva personer pa respektive bibliotek. Vi kom fram till att 
vi ville traffa en kanslist och en bibliotekarie pa varje bibliotek. Kanslistema valdes ut med 
tanke pa deras mangariga erfarenhet av arbete i utlaningsdisken och bibliotekariema har bada 
en relativt ansvarsfull position pa biblioteket och tjanstgor dessutom regelbundet i 
infonnationsdisken (jfr ibid, s 114). Det vill saga personer som forhoppningsvis skulle kunna 
ha asikter om och vara insatta i avgiftsproblematiken. 

Efter telefonkontakt och overenskommelse om tid och plats genomfOrdes intervjuema under 
tva dagar i vecka 49, 1995. Alia intervjuema gjordes pa intervjupersonemas egna arbetsrum 
och varade mellan 30-60 minuter. Vi var bada nlirvarande och bandspelare anvandes vid alla 
fyra intervjuema. 

Enkater 

Nar vi skulle konstruera enkaten stotte vi pa en del problem eftersom avgiftsfragan ar mycket 
komplex och svar att ta stallning till (se exempel i Metoddiskussion s 6). Vi upptackte att det 
var valdigt svart att formulera fdtgor som inte var ledande eller som skulle kunna uppfattas pa 
olika satt av olika personer. Efter mycket andrande fram och tillbaka var vi till sist nojda och 
gjorde da en pilotenkat som lamnades ut till elva besokare pa Boras Stadsbibliotek. 
Anledningen till att vi valde Boras Stadsbibliotek var att vi ville ha en grupp personer som 
liknade den vi sen skulle rikta oss till med enkaten (jfr Ekholm & Fransson 1992, s 91), samt 
att det naturligtvis var smidigt for oss nar vi linda befann oss i Boras. 

Nar personema fyllt i enkatema fragade vi dem om det var nagot som var oklart eller svart att 
svara pa. De fiesta tyckte att enkaten var latt att besvara, det var dock nagon som tyckte att 
den var svar sa tillvida att man var tvungen att verkligen tanka till innan man kryssade. 
Eftersom pilotenkaten fungerade bra andrades ingenting till den slutgiltiga versionen. Da vissa 
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fragor berorde avgifter for reservation och :fjarrlan och dessa avgifter skiljer sig at i storlek 
mellan Norrkoping och Eskilstuna fick vi trycka upp tva olika versioner av enkaten (se bil. 1 
och 2). 

Enkatema delades ut mandagen den 4 mars 1995 i Eskilstuna och onsdagen den 6 mars 1995 i 
Norrkoping. Vi befann oss pa biblioteken mellan ca klockan 10.00 och 17.00. Da vi i forvag 
bestamt att vi ville ha in 1 00 enkater pa respektive bibliotek de lade vi ut och samlade in 
enkatema tills dess att vi !att in 100 stycken. Inget sarskilt urval har gjorts utan vi har bada 
cirkulerat i bibliotekslokalema och helt enkelt gatt fram till de personer som befunnit sig dar 
vid det tilWillet. De enda avgransningama vi gjorde var att vi rorsokte satta en undre grans vid 
15 ar, vi fragade alltsa inte de personer som vi tyckte sag ut att vara yngre an 15 ar. Vi gick 
inte heller in i dagstidningsrummet eftersom vi av erfarenhet vet att manga av de som sitter 
dar endast gar till biblioteket for att lasa just dagstidningar och saledes inte har sa mycket 
intresse av bibliotekets ovriga tjanster och de avgifter vi fragar om i var enkat. Eftersom vi 
arbetade pa detta satt har vi inget extemt bortfall. 

Anledningen till att vi delade ut enkater bade i Norrkoping och Eskilstuna ar att avgiftema for 
reservation och :fjarrlan ar dubbelt sa hoga i Norrkoping och att vi darfor ville jamfora svaren 
mellan Norrkoping och Eskilstuna pa just de fragoma. For ovrigt kommer resultaten fran de 
ovriga fn1goma inte att sarredovisas for respektive bibliotek. 

Vid en sammanstallning av enkatsvaren visade det ·sig att konsfordelningen var ganska jamn, 
107 kvinnor och 93 man. Medelaldern var 33 ar. Att den var sa lag beror dels pa att 
majoriteten av biblioteksbesokama faktiskt ar ganska unga och dels pa att det var just de unga 
som satt pa biblioteket och studerade som var mest villiga att svara. De aldre och de 
medela.lders var ofta mer stressade och hade inte alltid tid. Att sa manga av 
biblioteksbesokama ar unga har ett naturligt samband med det stora antalet studerande sorn 
anvander biblioteken. En undersokning som bekraftar att de studerande utgor en mycket stor 
andel av folkbibliotekens besokare ar Statens Kulturrads enkatundersokning fran 1994. Deras 
undersokning genomfordes pa 18 folkbibliotek, dels pa traditionella universitetsorter, dels pa 
nya hogskoleorter och dels pa orter som saknade hogskola. Resultatet fran undersokningen 
visade att 47% av folkbibliotekens besokare var hogskolestuderande (Statens Kulturract 1995, 
s 5). 

Metoddiskussion 

Nar vi bestamt att det var en enkatundersokning vi ville gora botjade vi med att lasa in oss pa 
metodlitteratur som behandlade just enkater for att se hur fragoma skulle formuleras pa basta 
satt, bur manga fn1gor som kunde vara lagom, i vilken ordning det kunde vara lampligt att 
stalla fragoma och sa vidare. Den litteratur vi anvande oss av var framst Enkiitboken av Jan 
Trost, Att fraga av Bo Wameryd, Som man fragar far man svar av Bengt-Erik Andersson och 
slutligen Forskningsmetodik av ldar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang. Utifran denna 
litteratur kom vi frarn till upplaggningen av fragoma i var enkat. Vi inledde med enkla 
faktainriktade fragor som kon, alder, sysselsattning och gick sedan over till att fraga mer 
specifikt om undersokningspersonemas biblioteksvanor, hur ofta de besoker biblioteket och 
vad de gor nar de ar dar. Forst i och med Fraga 6 botjade vi komma in pa lite mer 
kontroversiella fragor och fragor som vi tror kan visa pa grundHiggande varderingar om 
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huruvida avgifter pa bibliotek accepteras eller ej. Vi avslutade enk:aten med att fraga efter 
deras asikter angaende avgifter fOr reservation, fj arrlan och fOrsenad aterlamning. Fragor som 
enligt var uppfattning var tamligen oproblematiska att besvara. Enligt Holme & Solvang 
(1991, s 178) ar det bra att runda av enkater med enkla fragor fOr att pa sa satt neutralisera de 
eventuella spanningar som uppstatt i samband med svarandet. 

Eftersom vi upptiickte att det var bade svart och tidskravande att konstruera en fungerande 
enkat om vart problemomrade funderade vi ett tag pa att isHillet gora standardiserade 
intervjuer med hog grad av strukturering (jfr Patel & Tebelius 1987, s 103). Detta for att fa 
mojlighet att forklara vissa begrepp direkt i motet med intervjupersonen och dessutom kunna 
stalla fler foljdfragor och :ta veta varfdr de tycker pa ett visst satt och hur de motiverar sina 
svar. Vi tyckte till exempel att det tog upp valdigt stort utryrnme i enkaten att behova forklara 
begrepp som "databassokningar on-line", "Bokia-biblioteket", "fjarrlan" (se bil. 1 och 2 Fraga 
10, 11 och 14). Det var ocksa ganska svart att forklara dessa begrepp sa kortfattat som mojligt. 

Trots att det skulle varit intressant att komma lite djupare in i avgi:ftsfragan med hjalp av 
intervjumetod sa bestamde vi oss for att det anda var ett storre antal personers asikter vi ville 
at, vilket inte hade varit mojligt med intervjuer. 

Nagot som vi diskuterat mycket bade fore och efter undersokningen ar det urval vi gjort. Vi 
overvagde forst att sta vid entren i bib1ioteket och dela ut enkater till alla som kom in, men vi 
overgav iden pa grund av att det da kunde verka som om undersokningen utfordes i 
bibliotekets regi, nagot som vi absolut ville undvika. Det hade da ocksa varit svart att hinna 
presentera oss sjalva och forklara undersokningens syfte for alia, slirskilt vid tidpunkter med 
manga besokare pa en gang. Dessutom hade vi slikerligen behovt trycka upp dubbelt sa manga 
enkater eftersom manga antagligen skulle ha tagit en enkat och sedan struntat i att fylla i den. 
Vart urval kui naturligtvis inte benamnas sannolikhetsurval eftersom det inte helt baseras pa 
slumpmassighet. Det urval vi gjort lutar val mest at det som i Holme & Solvang (1991, s 186) 
kallas tillfiillighetsurval eller subjektiva urval, men vi anser linda att vi kan dra vissa slutsatser 
fran de enkatsvar vi :tatt in. En nackdel lir den sneda aldersfdrdelningen bland vara 
undersokningspersoner. Vi tror dock att om vi stravat efter att Ia. en stOrre spridning i alder sa 
hade vart urval av undersokningspersoner kunnat bli mer subjektivt eftersom vi da hade letat 
e:fter personer i "ratt" alder istallet for att gora som nu nlir vi gick fram och fragade i stort sett 
alla som befann sig pa biblioteket just da. 

Materialbearbetning 

De bandade intervjuerna lyssnades igenom och skrevs ut ordagrant. Intervjupersonerna 
tillfragades om de ville lasa igenom och godkanna utskriften av intervjun innan den skulle 
anvandas i uppsatsen. Det var dock endast en person som onskade gora detta, vilket ocksa 
skett. 

Nlir vi skulle bearbeta och analysera enkaterna vlinde vi oss till Margareta Carlsson pa 
Institutionen for data- och affarsvetenskap fOr att :ta hjalp och hon introducerade oss i 
statistikprogrammet SPSS:s grunder. For att p§. enklaste satt lagga in enkatsvaren i datom 
gjordes en sa kallad kodningslista, det vill saga alia fragorna och svarsalternativen forsags 
med en siffra. Till exempel pa Fraga 1 har alternativet "man" :tatt siffran 1 och altemativet 
"kvinna" siffran 2. Sa hlir gjorde vi med alla fragorna och sedan gick vi igenom enkaterna 
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i 
• 

en i taget och overforde kodema till dataprogrammet. Ett mycket snabbt och enkelt 
forfarande. Alla enkatema forsags ocksa med ett lOpande nummer som en slags 
identifikation. Efter att alia uppgifter matats in i datom kunde vi valja att fa fram det vi var 
intresserade av, som frekvenstabeller, korstabeller och olika diagram. 
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ii 

3. Bakgrund 

Norrkopings kommun 

Historik 

Uppgifterna i detta avsnitt ar, dar inget annat anges, hamtade ur Ostergotland av Sven E 
Noreen, 1983, s 204 samt ur Nationalencyklopedin, band 14, 1994, s 277-279. 

Under 1600-talet var Norrkoping Sveriges viktigaste industristad tack vare holliindaren Louis 
De Geer som forlade ett stort antal fabriker hit. Har anlades ocksa utskeppningshamn fOr 
kanongjuteriet i Finspang. Under 1800-talet fick textilindustrin sitt genombrott och 
Norrkoping blev "yllevlivarnas stad" med valdiga fabriksbyggnader utmed Motala strom. 
Manga av dessa tidiga industrier utnyttjade vattenkraft fran forsarna i strommen. Fabrikerna i 
Norrkoping svarade for 80% av Sveriges textilproduktion. En storstad vaxte fram med stora 
eleganta hyreshus langs med de tradplanterade esplanadema, men dar fanns ocksa en social 
mislir i de otaliga arbetarkasernema. MeHan 1840 och 1870 var Norrkoping landets tredje 
stOrsta stad vars pragel av fabriks- och textilstad, frlimst ylleindustri, bestod Umgt in pa 1900-
talet. Efter andra varldskriget hardnade dock den internationella konkurrensen och 
textilindustrin forsvann successivt helt frtm Norrkoping. Sedan hemtextilforetaget Stromma i 
boljan pa 1990-talet flyttade sin tillverkning till · Boras har vavmaskinerna stannat helt i 
Norrkoping. 

En annan dominerande industri i stadens centrum har varit Holmens Bruk (numera Holmen 
Paper AB) med pappers- och massatillverkning. De har dock flyttat ut sin verksamhet till 
Braviken utanfor Norrkoping. 

Vad som aterstar av den tidiga industriella epoken i Norrkoping ar ett unikt industrilandskap 
langs med Motala strom mitt i staden. Fabriksbyggnaderna har under senare ar genomgatt 
omfattande renovering och har numera nya funktioner som till exempel universitetslokaler 
och museum. 

Norrkoping idag 

Norrkoping ar med sina 123 795 invanare rikets attonde stad. Idag ar 28% av invanarna 
sysselsatta inom industrin, 70% inom service och 2% inom jordbruket. Av dem ar det 64% 
som arbetar inom den privata sektorn (Arsbokfor Sveriges kommuner, 1996, s 47). Viktigast 
idag ar pappers- och massaindustrin samt verkstadsindustrin. De tre dominerande foretagen i 
Norrkoping ar nyss namnda Holmen Paper AB, Ericsson Telecom AB och Whirlpool Sweden 
AB (tillverkar mikrovagsugnar). Aven samfardselsektorn ar betydande. Flygplats firms och en 
av Iandets stOrsta oljehamnar. Kommunen har socialdemokratiskt styre. 

Utlokaliseringen av de statliga verken har for Norrkoping inneburit en viss ersattning for de 
nedlagda industrierna. Sjofartsverket, Luftfartsverket, Kriminalvardsstyrelsen, SMHI och 
Statens Invandrarverk ar de fern verk som finns i Norrkoping. 
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Staden har ocksa ett mangsidigt kulturliv. Har kan man lyssna pa lanets enda symfoniorkester, 
besoka Ostgotateatem eller se pa en foresHillning med Ostgotabaletten. 

N orrkopings Stadsbibliotek 

1913 borjade den tidigare privaHi.gda Villa Swartz att fungera som offentligt bibliotek for 
Norrkopings innevanare. En av grundstenama i bibliotekets bokbestand utgjordes av den sa 
kallade Finspongssamlingen pa ca 30 000 band, inkopt fran Finspangs slott for 1 krona 
bandet. 

1947 uppgick ABF-biblioteket i stadsbiblioteket och 1971 togs den nya biblioteksbyggnaden 
pa 6 500 kvm i bruk; en skapelse i glas och betong som da uppmarksarnmades mycket for sin 
spannande design, arkitekt var Sten Samuelsson. Den nya byggnaden ligger i direkt anslutning 
till Villa Swartz som numera inrymmer bland annat personalutrymmen. 

I verksamheten for Norrkopings Stadsbibliotek ingar, fOrutom huvudbiblioteket, 9 
kommundelsbibliotek, 1 bokbuss, 49 arbetsplatsbibliotek, 1 sjukhusbibliotek samt 3 bibliotek 
pa kriminalvardsanstalter (Bibliotekskalendern, 1996 s 42). 

Personalstyrkan pa Norrkopings Stadsbibliotek ar fordelad enligt foljande: bibliotekarier 
26,65, kontorister 25,25, Anstallda med lOnebidrag 4,75 och ovriga 3,0 (ibid). 

Jamfort med andra bibliotek av liknande storlek har Norrkopings Stadsbibliotek 
(huvudbiblioteket) ovanligt hoga besokssiffror, 3400 besokare per dag. Antal Um per invanare 
och ar ligger pa 8,0 (riksgenomsnittet var 1994 8,6). Den tetala utUmingsstatistiken, det vill 
saga huvudbiblioteket inklusive kommundelsbibliotek, sjukhusbibliotek, arbetsplatsbibliotek 
och bokbuss, hamnade 1994 pa 1 007 595. Enbart huvudbiblioteket svarar fOr 532 799 av 
dessa utlan (NSB '94 : en betraktelse, 1995). 

Det totala bokbestandet pa Norrkopings Stadsbibliotek uppgar till ca 500 000 vo1ymer. Man 
prenumererar ocksa pa 517 tidskrifter, av dessa ar 418 titlar svenska och resten utlandska eller 
invandrartidskrifter, och 89 dagstidningar varav 46 ar svenska, 16 utlandska och 27 stycken ar 
dagstidningar pa invandrarsprak (ibid). 

Norrkoping ar en sa kallad "bestallar- utforarkommun", vilket innebar att ett kontrakt skrivs 
mellan Kultur- och fritidsnamnden och Norrkopings Stadsbibliotek. Stadsbiblioteket atar sig 
att driva sin verksarnhet enligt vissa specificerade mal och kvalitetskrav, till exempel gallande 
oppettider, uppsokande verksarnhet, samverkan med skolor och forskolor, biblioteksmiljon 
etc. I de ekonomiska villkoren anges ocksa att stadsbibliotekets basservice skall vara avgiftsfri 
for allmanheten, men att stadsbiblioteket sjalvt avgor vilka ersattningar de viii ta ut for 
tjanster till kommunala utfdrarenheter och andra. For atagandet beskrivet i kontraktet erholl 
Norrkopings Stadsbibliotek budgetaret 1995 16 500 000 kronor, och av den summan skulle 
minst 2 300 000 kronor anvandas till mediainkop. Ytterligare 600 000 kronor tillkom for 
inkop av Iitteratur. Stadsbiblioteket har fullt resultatansvar for verksarnheten och i 
resultatansvaret ingar hyror, personalkostnader och sidoentreprenader (Norrkopings Kommun, 
Kontrakt mellan Kultur- och Fritidsniimnden och Norrkopings Stadsbibliotek, 1995). 
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Eskilstuna kommun 

Uppgiftema i detta avsnitt ar, dar ingenting annat anges, hamtade ur Nationalencyklopedin 
bd 5, 1991, s 597ff, ur Sormland (1985) av Sven-Erik Ohlsson, och ur diverse 
informationsbroschyrer om Eskilstuna. 

Eskilstuna kommun ligger i norra Sodermanland, mitt emellan sjoarna Malaren och 
Hjalmaren. Eskilstunaan delar kommunen i tva delar. 

Historik 

Goda kommunikationer har gynnat Eskilstunas industriella utveckling. Kommunens och 
framforallt centralorten Eskilstunas historia ar intimt fOrknippad med dess industriers. Under 
hednatiden kallades orten for Tuna och var ett handelscentrum for Rekarnebygden. Pa 1000-
talet ansags Tuna som en stor kristen huvudort genom att Nordeuropas forste kristne biskop, 
Eskil av England, var verksam dar och byggde sin fOrsta kyrka vid Eskilstunaans fall. Biskop 
Eskil stenades till dods av vikingar i Strangnas och helgonfdrklarades senare som S:t Eskil. Pa 
11 00-talet flyttades sjalva biskopssatet till Strangnas. 

Vid reformationen fdrstorde Gustav Vasa, efter att ha konfiskerat kyrkans egendom, 
klosterbyggnadema i Tuna och Hit istallet uppratta ett slott kallat "Eskilstuna Hus", som 
sedermera hertig Karl (senare Karl IX), Gustav Vasas yngste son, anvande som residens. 
Hertig Karl, som var en intresserad tekniker och framsynt industriman, ansag att Eskilstuna 
genom sitt centrala lage var lampligt som industristad och boljade dar anlagga spik- och 
vapensmedja, sagverk och kvarnar med mera. I Eskilstuna fanns gott om maim, timmer, 
trakol, vattenkraft och bordig mark. Karl X fortsatte att skapa en annu stOrre industristad och 
beslOt att 'frfuhja Eskilstuna genom att 1654 tillkalla mastersmeden och industrimannen 
Reinhold Rademacher fran Livland (Lettland) och ge denne kungligt privilegium i 
smidesverksamhet, det vill saga 20-arigt monopol pa metalltillverkningen, som innefattade 
knivar, saxar, verktyg, spik, skedar och kanoner, i hela Sverige. Rademacher lat bygga 20 
smedjor och darmed var grunden lagd for Eskilstuna som industristad. 1659 fick Eskilstuna 
stadsrattigheter. 

Genom att 1771 fOrklara Eskilstuna som fristad, vilket innebar att hantverkama slapp betala 
skatt till kronan, forsokte man !a fart pa naringslivet. Inte fdrran senare delen av 1800-talet 
och sedan Munktells verksHider och gevarsfaktoriet Carl Gustafs Stad startade sin verksamhet, 
1832 resp 1812, boljade staden leva upp och bli en av landets mest betydande industriorter. 
Efter 1739 kallades staden allmant for Eskilstuna for att hedra Eskil den helige som blev 
stadens skyddshelgon. 

Eskilstuna idag 

Kommunen har idag 89 712 invanare. Efter en nedgang i invanarantalet undet 1970-talet 
marks under slutet av 80-talet och boljan av 90-talet en okning. Eskilstuna kommun ar indelad 
i 8 kommundelar. Komrnunen har socialdemokratiskt styre. Idag ar 30 % av invtmarna 
sysselsatta inom industrin, 67 % inom service och 2 % inomjordbruket. Av dessa ar det 61 % 
som arbetar inom den privata sektom (Arsbokfor Sveriges kommuner 1996, s 45). 
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Numera tillverkas i Eskilstuna bland annat matverktyg, bandeldvapen, bestick, 
bilkomponenter, domkrafter, handverktyg, fallknivar (tillverkade av EKA-knivar sedan 1882) 
pHitkomponeneter, las- och sakerhetssystem, separatorer, elektroniska komponenter samt 
kvalificerade entreprenadmaskiner. De storsta foretagen ar CE Johansson, Bofors Carl Gustaf, 
VCE (Volvo Construction Equipment), ASSA, Alfa Laval, Segerstrom & Svensson, 
Granlund, Responsor (IBM-agt bolag och ett av Sveriges ledande foretag for datortjanster), 
TGOJ, Gense, ocb Fuji Autotech (japanska Fuji Kiko:s europeiska dotterbolag). Eskilstunas 
nya fiberoptiska kommunikationsnat EKMAN gor Eskilstuna till en av Sveriges mest 
avancerade kommuner nar det galler telekommunikation. Procentuellt sett har Eskilstuna fler 
anstallda inom industrin an nagon annan svensk stad. 

Industriellt kunnande har alltid praglat Eskilstuna och traditionen fors vidare av skoloma som 
erbjuder ett stort antal industriutbildningar. Eskilstunadelen av Malardalens Hogskola ar 
specialiserad pa teknisk information och har finns bland annat kemiingenjorsutbildning och en 
komplett utbildning i teknisk illustration. Hogskolan erbjuder ocksa sjukskoterskeutbildning. 

I Eskilstuna finns idrottsgymnasium for handboll, fotboll, skridsko och skytte. Eskilstunas 
fyra gymnasieskolor bar samtliga gymnasieprogram, bade teoretiska och yrkesfOrberedande. 
S:t Eskils gymnasieskola erbjuder numera aven International Baccalaureate (IB) utbildningen 
som ar en intemationellt erkand gymnasieexamen som ger tilltrade till hogskolestudier i mer 
an 80 Hinder inklusive Sverige. Syftet ar att framja intemationell rorlighet och forstaelse. I 
den kommunala musikskolan deltar varje ar 4500 elever. Eskilstuna har bade symfoni- och 
kammarorkester. I den unika inrattningen Barnkulturcentrum arbetar larare och elever sida vid 
sida med konst, dans, drama och musik och bar finns en utstallning med barnkonst. 

Eskilstuna~ . museer speglar traktens historiska tradition som handels- och industristad. 
Rademachersmedjoma blev museum redan 1906 och 1959 fOrklarades bela omradet fOr 
kulturminnesmarke. Vapenmuseet visar hur vapnen utvecklats fran 1500-talet till idag med 
tyngdpunkt pa den verksamhet som bedrivits pa Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori. 
Faktorimuseet visar stadens industriella utveckling och har kan man bland annat se 
angmaskiner. Munktellmuseet visar pionjarprodukter fran Munktell till Volvo BM under 
Sveriges mer an 160-ariga industrihistoria. Konstmuseet ar mest kant for sin modema 1900-
talskonst men har aven en samling svensk konst fran 1500-talet och framat. I Eskilstuna finns 
aven ett friluftsmuseeum och ett skolmuseeum i Jader. 

Parken Zoo i Eskilstuna som ar en kombinerad djur- och nojespark ar Sormlands storsta turist
och utflyktsmal med en halv miljon besokare per ar. 

I Eskilstuna Jigger de statliga verken Myntverket, Vagverket och Fortifikationsverket. 

Nya snabbtaglinjen Svealandsbanan soder om Malaren knyter ihop Eskilstuna med Orebro 
och Stockholm och reducerar restiden med 40 procent. Stockholm ligger nu bara en timmes 
tagresa fran Eskilstuna. I och med Svealandsbanan :tar eskilstunaboma ocksa direktforbindelse 
till Arlanda flygplats. 
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Eskilstuna Stads- och Lansbibliotek 

Uppgiftema ar, dar inget annat anges hamtade ur Fakta om biblioteksverksamheten i 
Eskilstuna 1995 (och 1996). 

1924 bildades Eskilstuna folkbibliotek genom en sammanslagning av Eskilstuna 
arbetarbibliotek och ABF:s studiebibliotek. 1925 overtogs a.ven IOGT:s bibliotek och 
biblioteket flyttade in i nya lokaler. 1930 bildades Eskilstuna Stadsbibliotek som 1931 blev 
centralbibliotek for Sodermanlands Ian. 

1962 pflborjades byggandet av det nya huvudbiblioteket och biblioteksbyggnaden, ritad av 
Gustaf Lettstrom, invigdes 1965. Biblioteket ar sammanbyggt med Eskilstuna teater och ar 
centralt belaget. Byggnadens interior ger intryck av oppenhet och rymd. 1987 utsflgs 
Eskilstuna Stadsbibliotek till Arets bibliotek. Bibliotekets logotype ar en bild av K.nut-Erik 
Lindbergs bronsskulptur "Myroma" som ar placerad i en fontan i bibliotekets innergflrd, den 
sa kallade lasgftrden. I kultur- och utbildningsnamndens ma.Iprogram for 1994-1997 betonas 
sarskilt informations- och referenstjansten samt bam- och ungdomsverksamhet (Malstyrning 
for Eskilstuna Stads- och Lansbibliotek 1994-199 7). 

Pa huvudbiblioteket finns ca 300 000 backer, 90 dagstidningar, varav ca 50 stycken pfl 
svenska, och 831 olika tidskrifter. 40 olika sprak finns representerade pa biblioteket. 

1995 var den totala bruttokostnaden for biblioteksverksarnheten i Eskilstuna kommun 36 674 
200 kronor, fordelat enligt foljande: personal 17 448 200 kronor, media 3 617 200 kronor, 
lokaler 8 997 800 kronor och ovrigt 6 611 000 kronor. Biblioteksverksamhetens kostnad per 
invfmare s~nnma flr var 343 kronor. Kostnaden for biblioteksverksamheten utgor ca 1% av 
kommunens totala kostnader. 

Totalt antal utUm i Eskilstuna kommun 1995 var 946 554 och antal Ian per invanare var 10,2. 
Totalt antal Ian pa huvudbiblioteket var 419 600. Ca 60% av Eskilstunaboma hade 1995 ett 
lanekort. Antal biblioteksbesok i Eskilstuna kommun 1995 var 814 709, varav 496 000 pa 
huvudbiblioteket. Biblioteksbesokare per dag ar ca 2000. 

BiblioteksansUillda totalt i kommunen var 1995 92 stycken, varav 63 stycken var anstallda i 
central biblioteksverksamhet. 

I verksamheten for Eskilstuna Stads- och Lansbibliotek ingar 12 kommundelsbibliotek 
(filialer), 1 bokbuss, 3 arbetsplatsbibliotek, 1 sjukhusbibliotek, 5 servicehus och 1 bibliotek pa 
kriminalvardsanstalt (Bibliotekskalendern, 1996 s 19). 

Personalstyrkan pfl Eskilstuna Stadsbibliotek ar fordelade enligt f6ljande: bibliotekarier 34,0, 
kanslister 41 ,0, anstallda med lOnebidrag 5,0 och ovriga 3,0 (ibid). 
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Folkbibliotekens utveckling i Sverige 

Det ar, enligt Ake Aberg, karakteristiskt att folkbiblioteksrorelsen har en starkare sHillning i 
protestantiska Hinder an i katolska. Detta beror pa att reformationen havdade att manniskan 
sjalv ar ansvarig for sin fralsning och art hon for art kunna ta del av villkoren for den sjalv 
maste kunna Hisa Bibeln och Katekesen. Kyrkan och staten var darfor tvungna art bygga upp 
en "religiost motiverad folkbildning" vilket i sin tur forde rued sig att laskunnigheten okade 
bland folket (Aberg, Forr och nu 1979:4, s 6). 

I borjan av 1600-talet byggde forsamlingama i Sverige stiftsvis upp mindre boksamlingar. 
Prasten fick som uppgift art stimulera folket till Hisning genom hemlan, hoglasning och 
samtal. Kyrkobibliotekens religiosa bokbestand kom sa smtmingom art innehalla aven profan 
och "nyttig" litteratur, vilket uppmuntrades och valkomnades av upplysningens anhangare 
under 1700-talet (Aberg 1982, s 48). 

Kring 1800-talets borjan uppstod olika folkbildningsinrattningar i form av folkskolor och 
folkbibliotek pa initiativ av privatpersoner eller av foreningar med religiost eller patriotiskt 
syfte. De Higre klassemas litteraturfcirsorjning skottes av "overheten" medan den under 1700-
talet vaxande medelklassen sjalva tillgodosag sitt lasbehov. Det blev darfdr viktigt for 
medelklassen att aga backer och man Hinade flitigt av varandra (ibid, s 40f). 

Gymnasieb ib lioteken 

I landsorten sokte man bredda gyrnnasiebibliotekens funktion. Det var det upplysta 
borgerskapet som ville Ia. tillgtmg till biblioteken och "de larde" sjalva insag att de kunde Ia. 
ekonomisk_t . stod fran de nya anvandargruppema. Gyrnnasiebiblioteken fungerade ganska 
daligt vid den.lla tid och inte alls som skolbibliotek. I Viisteras mellan Kellgren och Onkel 
Adam, skriver Ake Aberg att domkyrkobiblioteket i Vastedis jamte Linkopings bibliotek "var 
landets egentligen enda stOrre offentliga bibliotek" vid sidan av universitetsbiblioteken och 
K.B2, men papekar aven att vikten mera lag pa "bokbestandets storlek och dyrbarhet an pa 
bibliotekets verksamhet och utnyttjande". Biblioteket tycks inte ha fungerat som "ett nyttigt 
informationscenter" (Aberg 1987, s 81). Gyrnnasiebiblioteken utnyttjades mycket sparsamt. I 
bevarad utlandsk statistik fran och med 1820-talet kan man konstatera nagra tiotal utlan per ar 
vilket var karakteristiskt for de gamla vetenskapliga biblioteken. Bockema ar darfcir ocksa 
mycket val bevarade. Anvandama var nastan uteslutande Hirare och praster. Gymnasistema 
utnyttjade inte biblioteket, trots att det i en skolordning fran 1724 stod inskrivet att 
gymnasiebiblioteken aven var till for de studerande. Gymnasistema tvingades i stallet gora 
privatlan genom sina larare. Forst pa 1800-talet utvecklades ett modemt bibliotek for 
studenter i Vasten1s. Pa andra orter hande det dock att biblioteken oppnades for allmanheten 
ett par ganger i veckan. Gyrnnasiebiblioteken har troligen inte bidragit till att tillgodose eller 
stimulera allmanhetens lasbehov och kan darfor inte betraktas som sarskilt viktiga fOr 
folkbildningens spridning (ibid, s 85). 

2 Kungliga Biblioteket, Sveriges nationalbibliotek, beHiget i Stockholm 
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Lasesallskapen 

Lasesallskapen uppstod i Sverige i slutet av 1700-talet och blomstrade framforallt i borjan av 
1800-talet. Den nya medelklassen slOt sig samman i intresseforeningar och bildade 
kooperativa lasesallskap dar man traffades for att byta litteratur och tidskrifter, lasa och 
diskutera. Medlemmarna var affarsman, ambetsman, godsagare, fabrikorer, lakare, jurister och 
officerare som spontant mottes pa varldshus, klubbar och cafeer for att lasa om och diskutera 
politik och ekonomi. Pa landsbygden aterfanns lasesallskapen med flyttbara bokpaket. Den 
som hade rad kunde lasa tidens nya genrer; biografin, reseskildringen och romanen. 
Sallskapen kom liven att omfatta medelklassens kvinnor vilka blivit en viktig kundgrupp 
genom sin okade laskunnighet, levnadsstandard och fritid. De tidiga Iasesallskapen aterfanns 
forutom i Stockholm och universitetsstaderna i Karlskrona, Jonkoping, Falun, Visby, Umea 
och Vasteras (Aberg 1987, s 87). 

M::'mga av lasesallskapen antas ha inspirerats av upplysningsideerna. Makthavama sag darfOr 
hellre att bokhandlarna lanade ut becker eftersom dessa var mindre ideologiskt praglade och 
lattare att overvaka an de mer oppositionella lasesallskapen. Uisesallskapen kunde dock liven 
de utvecklas fran ideella intressefOreningar till affarsfOretag som kommersiella lanebibliotek 
(Aberg 1982, s 50). 

De kommersiella hinebiblioteken 

Eftersom bokrnarknaden i Sverige Hinge var svag var det naturligt att bokhandlama, fOr att 
overleva, som bisyssla liven borjade hyra ut becker. Det var genom dessa mer aktiva och 
modema bokhandlare som mojlighetema att lana becker fOrbattrades. Kornmersiella 
lanebibliotek, . fristaende eller i kombination med bokhandeln, holl hog kvalitet och en 
forutsattning for dess verksamhet var att biblioteket lag i en ort dar det fanns en litterart 
intresserad publik- i en storstad eller i en universitetsstad. Kring en bokhandel som inte hade 
tillrackligt kopstarka kunder samlades ett lasesallskap dar allmanheten, som ofta inte hade rad 
rued egen tidning, kunde !a tillgang till ett flertal tidningar och tidskrifter samt ett 
lanebibliotek dar man kunde hyra becker som man inte kunde eller ville kopa. Sa smaningom 
spreds de kommersiella lanebiblioteken liven till mindre stader. Det var under 1800-talet 
typiskt for svenska stader att dar fanns bokhandel, lasesallskap och lanebibliotek (ibid). 

De kommersiella lanebiblioteken hade liksom lasesallskapen sin rot i 1700-talets vaxande 
medelklass med krav pa tillgang till information. De hade ocksa, som namnts, ratt okad fritid 
och med den okade kravet pa underhatlning. I borjan av 1800-talet uppstod tanken att de lagre 
klassernas bildning och Hisning faktiskt var en samhallsangelagenhet. Dessa tankar uppstod 
till fOljd av franska revolutionen och spridningen av upplysningsfilosofemas humanistiska och 
pedagogiska ideer. Folket borjade inse att de hade ratt att sjalva bestamma over sin existens 
vilket bidrog till ett nyvackt kunskapsbehov. Den ekonomiska utvecklingen, 
industrialiseringen, urbaniseringen och befolkningsokningens problem skapade argwnent for 
okad folkbildning. Den litterara kulturen borjade sprida sig nedat i den sociala hierarkin. 
Lasesallskap och kommersiella lanebibliotek var en forutsa.ttning for den litterara 
blomstringen annu under slutet av 1800-talet (ibid, s 51f). 

Sveriges forsta lanebibliotek grundades 1757 av boktryckaren, forlaggaren och bokhandlaren 
Lars Salvius. De tre verkligt betydelsefulla innovatorema pa 1700-talets bokmarknad, Lars 

""" 
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Salvius, Swederus och Johan C Holmberg, fann tre skal att oppna ett H'mebibliotek i 
Stockholm: "1 . Bristen pa offentliga bibliotek i huvudstaden. 2. manga litteraturalskare saknar 
mojlighet att kopa becker, da priserna stigit enormt. 3. Landsortsbor pa besok i Stockholm 
slipper ha med sig egna becker" (Sahlin 1991, s 229). I slutet av 1700-talet var laneavgiften i 
genomsnitt mellan 3 och 4 riksdaler om aret. 6 riksdaler for sa kallad dubbel Hisning (2-3 
becker pa samma gang). Utlandska tidningar kunde lasas mot en sarskild prenumeration pa 
1/2 riksdal per manad (ibid, s 231). Lanebibliotekens framvaxt kan kopplas samman med 
uppkomsten av en ny litterar publik. Den tidigare. publiken utgjordes framst av personer ur 
den akademiska varlden, det vill saga akademiker, praster och delar av adeln, medan den 
litterara publiken under 1700-talet framst kompletterades med civila ambetsman, ofralse och 
lagadeln, samt merkantila foretradare (ibid, s 233). Den icke larda publiken fann 
Hl.nebibliotekens utbud mer varierade och fick dar battre service an hos gymnasiebibliotek och 
andra offentliga bibliotek, vilka dessutom erbjod ett mer begransat och ensidiga utbud (ibid, s 
235). Pa K.B var hemlan till exempel annu inte tilH'ttna. De kommersiella lanebiblioteken fi.ck 
betydelse for biblioteksutvecklingen pa sa satt att det offentliga biblioteket inte langre var 
forbehallet den larda varlden och att biblioteken inte langre enbart erbjod teologisk och 
akademisk litteratur (ibid, s 237). 

1866 grundades Stockholms Iasesalong av Sophie Adlersparre, vilken var avsedd for de hogre 
samhallsskikten och fran boljan endast avsedd for darner. A v ekonomiska skal botjade man 
dock snart aven bevilja mannen tilltrade till salongen (Myrstener, BiS 1993:2, s 30). Aberg 
menar att det antagligen var omojligt fOr en arbetare att regelbundet utnyttja Stockholms 
Hisesalong da ett arsabonnemang kring ar 1900 kostade 20 kronor, vilket motsvarade ungefar 
en veckolOn for en riitt valbetald grovarbetare (Aberg 1982, s 52). 

Ann-Lis Jeppsson skriver i sin avhandling foljande om Stockholms lasesalongs lanekrets och 
arbetarklassens mojlighet att besoka salongen: 

"Att nagon enstaka dag besoka salongen tarde varit overkomligt aven for 
datidens arbetare, men att vara stadig kund och teckna t. ex. ett 
helarsabonnemang maste ha kants betungande. Ett dylikt, med ratt dock endast 
till lasning inom salongens vaggar, kostade 1881 tolv kronor, medan ett 
endagstilltrade betingade ett pris av femton ore. Som jamforelse kan namnas 
att den genomsnittliga daglonen for arbetare i Sverige under 1880-talet lag pa 
1,33 kronor." (Jeppsson 1981 , s 162) 

Avgifterna for boklan var lanebibliotekens enda inkomstkalla och skulle racka till bokinkop, 
som var den storsta utgiftsposten, kataloger, hyra och lanebibliotekariens IOn (Bjorkman 1992, 
s 177). De tidiga lanebiblioteken i slutet av 1700-talet tycks ha tagit ut hogre avgifter an 
lanebiblioteken gjorde under 1800-talet. Overhuvudtaget var avgifterna hoga i Sverige och 
man maste lasa mycket for att tjana nagot pa det jamfort med den som kopte becker (ibid, s 
184). Lanebiblioteken tog dessutom ut en depositionsavgift, ett slags pant, av lantagaren som 
garanti for att fa igen bockerna. Kommersiella lanebibliotek var alltsa i praktiken bara till for 
de valbestallda {ibid, s 174). Man kunde ocksa skaffa sig ett abonnemang fur en viss 
overenskommen period hos lanebiblioteken. Mot en avgift fick 1<\ntagaren under denna tid 
Uma ett obegransat antal bocker men bara 1-2 stycken i taget, sa kallad enkel Hisning om man 
ville ha det billigaste abonnemanget. Arsabonnemang gav rabatt (ibid, sl71f). 
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I slutet av 1700-talet skottes lanebiblioteken ofta av unga akademiker, det vill saga unga man. 
V erksamheten var valorganiserad och bestandet hell hog kvalitet. Med tid en fick begreppet 
lanebibliotek dock en negativ klang, beroende pa bockemas innehall och yttre skick, och kom 
att betraktas som "bokbarer" da dess littedira publik sjonk i social rang. De kommersiella 
lanebiblioteken skottes under 1800-talet ofta av fattiga ankor eller rnamseller som var tvungna 
att anpassa bokbestandet efter kundemas efterfragan och litterara smak. Arbetet som 
lanebibliotekarie betraktades som en nodutvag och tydde pa en lag social status. Bibliotekens 
ode blev social och kulturell dekadens. Valbestallda lantagare valde att kopa backer, lana av 
varandra eller hilda nya lanecirklar av hogre social status (Aberg 1982, s SOf). 

Trots att det inte var "fint" att synas dar var lanebiblioteken valbesokta och de maste ha haft 
stor litterar betydelse for samhallsklassema under de hogutbildade. 

Sockenbiblioteken 

Det forsta sockenbiblioteket startade sin verksamhet for allmogen 1835 men det var forst i och 
med 1842 ars folkskolestadga sam sockenbibliotek botjade inrattas pa allvar. Staten tog dock 
inget ekonomiskt ansvar for dessa da riksdagen ansag att problemet tillhorde kommunema 
eller enskilda finansiarer. Sverige hade vid den bar tiden dalig ekonomi och den offentliga 
sektom var annu outvecklad. Sockenbiblioteken grundades alltsa pa initiativ fran 
privatpersoner. Det begransade bokurvalet, som antagligen inte kan ha motsvarat folkets 
Hisbehov, i sarnband med bristande fomyelse och den kritiska hallningen till skonlitteraturen 
medforde att den har typen av bibliotek sa smfuringom sjalvdog (ibid, s 53). 

Den negativa insHillningen till den fiktiva litteraturen drabbade liven bamlitteraturen som 
overliuvudtaget var en bristvara i sockenbiblioteken trots att barn maste ha utgjort en stor del 
av anvandarna. Ordentliga skolbibliotek kom inte igang fOrran efter sekelskiftet i samband 
med den moderna pedagogiken (ibid, s 54). 

Forsamlingsbibliotek ocb Iiberala arbetarbibliotek 

I stadema etablerades samtidigt som sockenbiblioteken pa landsbygden 
rorsamlingsbiblioteken som riktade sig till en liknande malgrupp. Vid mitten av 1800-talet 
uppstod liven bildningscirklamas och arbetarforeningamas bibliotek till foljd av 1830-och 40-
talens politiska oro. Deras malgrupp blev den lagre medelklassen och arbetarklassens ovre 
skikt. Biblioteken erbjod utOver folkbildning underhallning och social valfard. Den lagre 
medelklassen fick Hisrum med tidningar och kooperativa lanebibliotek som drevs med hjalp 
av medlemsavgifter eller avgift per lan och liknade det hogre borgerskapets bibliotek under 
1700-talet. Genom avgiftema stangdes de egentliga arbetarna ute. Dessa liberala 
"arbetarbibliotek" bar, enligt Ake Aberg, skiljas fran de bibliotek med liknande namn som 
grundades av arbetama sjalva kring sekelskiftet av ideologiska skal och som erbjod ett helt 
annat bokbestand (Aberg 1982, s 55). 

Liksom sockenbiblioteken kunde de liberala arbetarbiblioteken fa ekonomiskt stOd i form av 
donationer fran patriarkaliska arbetsgivare. Engelska forebilder ar skonjbara for de liberala 
donationsbiblioteken liksom fOr sockenbiblioteken. Ett exempel ar folkbiblioteket i Goteborg, 
donerat av den skotska slakten Dickson 1861 (Jarv 1991, s 55). Dicksonska bibliotekets 
reglemente fran 1874 bestiirnmer att bib1ioteket skall vara "tillgangligt for hvatje ordentlig 
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person utan afseende pa stand och fonnagenhetsvillkor" och att "Ingen afgift erHigges vare sig 
for lasning pa stallet eller fOr hemlaning af backer" (ibid). Dickson betonade ocksa i sitt 
testamente hur viktigt det ar att biblioteket ar till fOr alla "Ingen afgift [ ... ] f'ar under nagon 
forevandning affordras, utan skall bibliotekets begagnande vara afgiftsfritt." (ibid). 

Folkrorelsebiblioteken 

1800-talet praglades av en kulturhumanistisk grundsyn och en stark tro pa framtiden vilket tog 
sig uttryck i utveckhngsoptimismen. Iden om att samhallet, staten, har intresse av bibliotek 
och akad folkbildning barjade ater spira men man ifragasatte inte de privata finansiaremas 
roll. De valboma ansags ha ett socialt ansvar fOr de fattiga och man trodde att bildning kunde 
overvinna ojamlikhet. 

En bit in pa 1900-talet overtog folkrarelsema studentf6reningarnas folkbildningsarbete. Ofta 
grundades de nya folk- och studiecirkelbiblioteken av studenter fran de gamla 
folkbildningsf6reningama. 

Folkrarelsebiblioteken bildades genom eftersatta gruppers behov av att havda sig andligt och 
materiellt och for att dessa grupper skulle kunna skaffa sig de kunskaper som kravdes for 
detta. Dessa bibliotek ar karakteristiska fOr Sverige. Biblioteken uppkom inte enbart av 
ideologiska skal utan for att manniskor hade behov av att Hisa backer och umgas for att 
diskutera dessa. Folkrarelsema bildade sjalva organisationer fOr sjalvhjalp, delvis for att bli 
berattigade statsbidrag. Nar folkr6relsema fick politisk inflytande sag de till att :fa stad av 
samhallet for sina bibliotek, bade fran stat och kommun (Aberg 1982, s 57 f). 

Den _religiasa vackelserarelsen, den aldsta folkrorelsen i Sverige, stod lange utanfor avrig 
rarelsebiblioteksverksamhet. Deras rarelsebibliotek har tillmatts liten betydelse pa grund av 
sin isolerade verksamhet och Valfrid Palmgren refererar till dem som missionsforeningar och 
sandagssallskap. Ake Aberg menar dock att de atmonstone maste ha bidragit till att haja 
laskunnigheten bland folket (ibid, s 59). 

Viktigare fOr utvecklingen mot modema folkbibliotek var nykterhets- och arbetarrarelsens 
biblioteksverksamhet. Dessa bibliotek var delvis beroende av gavor och eftersom dessa inte 
alltid hall hagsta litterara kvalitet, kritiserade Valfrid Palmgren aven den har typen av 
bibliotek. Nykterhets- och arbetarrorelsen sokte dock satsa pa litteratur som de ansag nyttig 
for sina medlemmar som var manniskor utan pengar och bildning. Skanlitteraturen, framst 
dikten, blev sa smaningom alltmer vanlig aven i rarelsebiblioteken och kvalitetskraven var 
hagre an de varit i de gamla sockenbiblioteken (ibid, s 59f). 

Aven bonderna startade bibliotek for att i tider praglade av landsbygdens avbefolkning och 
foraldrat lantbruk skaffa sig nya yrkeskunskaper och bildning. ABF betraktades bade som 
forebild och konkurrent av jordbrukama och deras studiecirkelverksamhet blev ett slags 
landbygdens motsvarighet till vad ABF var for stadema. Aven i dessa bibliotek aterfanns 
bland den nyttiga och yrkesinriktade litteraturen skanlitteratur och humaniora (ibid, s 60). 

Rarelsebibliotekens obetydliga ekonomi bestod av stad frtm de egna organisationema och 
dess medlemmar. Laneavgifter var inte ovanliga innan man beviljades statsbidrag. Med tiden 
kom kommunala anslag att bli den viktigaste inkomstkallan. Cirkelmedlemmarna skatte sjalva 
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det mesta av biblioteksarbetet. Bibliotekarien arbetade ideellt mot en obetydlig ersattning eller 
ingen ails. Utlaningen skedde vid rorelsens moten. 1912 oppnades biblioteken for 
allmanheten, vilket var en fdrutsattning for att man skulle beviljas statsbidrag (ibid, s 6lf). 

Fa av rorelsebiblioteken overlevde nagon langre tid. Stockholms Arbetarbibliotek, som 
grundades 1892, horde till undantagen. Biblioteket som tillkommit genom en 
sammanslagning av ett flertal mindre foreningsbibliotek var vid 1900-talets boJ:jan ett av 
landets mest valskotta och anvanda bibliotek och kom att fungera som pionjar pa vag mot ett 
modemt biblioteksvasen. Ar 1900 erholl Stockholms Arbetarbibliotek kommunalt stod med 
forbehallet att biblioteksverksamheten kontrollerades av en inspektor. 1905 beslutade 
riksdagen att statligt medel skulle utbetalas till biblioteksrorelsen (Larsson 1989, s 157). 1907 
beviljade Stockholm stadsfullmaktige Stockholms Arbetarbibliotek en hojning av 
statsbidraget fran 4000 kronor till det dubbla som kompensation for att de tog bort 
Hineavgiftema (Myrstener, BBL 1992:5, s 139). Statsbidraget var 1907 28 procent av 
bibliotekets arsinkomst och 1911 55 procent (Larsson 1989, s 158). 

Stockholms Arbetarbibliotek vaxte fram ur arbetar- och fackforeningsrorelsens behov av 
alternativ till de kommunala biblioteken; stadsbibliotek, sockenbibliotek och forsamlings
bibliotek. Nar de fick avslag om bidrag fran stat och kommun anpassade de bokbestandet till 
en bredare lantagarkrets. Sa smaningom uppgick Stockholms Arbetarbibliotek som ett 
vardefullt tillskott i Stockholms Stadsbibliotek (Aberg 1982, s 62). 

Bibliotek "for alia" 

Under slutet av 1800-talet blev det lattare for folkbiblioteken att fa statliga bidrag. Enligt Ake 
Aberg hade biblioteksfolk i ovriga Norden Hinge betraktat Sverige som efterblivet pa den 
punkten. Ftagan om statsbidrag vacktes dock pa nytt i riksdagen 1899 och 1900 men fell trots 
positiva reaktioner. 1905 antogs av hogerregeringen en proposition om statsunderstOd pa 
hogst 75 kronor (vilket motsvarade en grovarbetares manadslOn) till fdrsamlings-, kommun
och foreningsbibliotek med kravet att de bidragsmottagande biblioteken sjalva fick ihop 
motsvarande summa. Detta var fOrsta gangen som folkbiblioteken beviljades statsbidrag och 
som villkor for erhallande av bidraget beslutades att biblioteken skulle goras tillgangliga 
"kostnadsfritt eller mot Utg avgift". 1907 avskaffades avgifter pa boklan pa folkbiblioteken i 
Stockholm, bland annat for att aven den verkliga arbetarklassen skulle kunna anvanda 
biblioteken (ibid, s 63). 

Kring sekelskiftet 1900 intraffar flera saker som tyder pa att battre tider stundar for Sveriges 
folkbibliotek. 1896 inledde den danske pionjaren Andreas Schack Steenberg en diskussion om 
folkbibliotek dar troligen de amerikanska folkbiblioteksidealen behandlades. 1901 holl 
studenter i Uppsala och Stockholm nordiskt folkbildningsmote dar biblioteksfolk fran 
Danmark och Norge holl foredrag om biblioteksverksamheten i deras hemlander som byggde 
pa den amerikanska public libraryiden. Utan skonjbart resultat hade den amerikanska 
bibliotekstypen redan pa 1850- och 60-talen uppmarksammats i Sverige. Det ar dock forst 
kring sekelskiftet som man pa allvar moter public libraryiden i offentlig debatt och i enskilda 
biblioteks program. Det var darfor inte sa markligt att Valfrid Palmgren, fil. doktor och 
amanuens vid KB, boJ:jade propagera fOr iden. Det som fdrvanar ar, menar Aberg, hennes 
malmedvetenhet och den beslutsamhet med vilken hon 1907 skaffade pengar fran staten och 
folkbildningsforbunden for att resa till USA, enbart i syfte att studera deras public libraries. 
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Palmgren hade tidigare arbetat som Hirarinna men inte precis verkat som folkbildare (ibid, s 
63f). 

Valfrid Palmgren presenterade sitt biblioteksideal i artiklar och fOredrag. Sina upplevelser 
fran USA beskrev hon i Bibliotek och folkuppfostran, 1909, och i skriften Biblioteket- en 
ljushiird, ocksa den fran 1909, pHiderade Palmgren for folkbibliotekens verksamhet. 1911 
publicerade hon en utredning om det svenska folkbibliotekets organisation, Forslag angaende 
de atgiirder som fran statens sida bora vidtagas for friimjande af det allmiinna 
biblioteksviisendet i Sverige, som kan sagas ha inlett den moderna epoken i svenskt 
biblioteksvasen. Palmgren ansag att folkbibliotek skall stadjas ekonomiskt av samhallet fOr att 
slippa vara beroende av "fOmedrande donationer" (Aberg 1982, s 65). For att de allmanna 
biblioteken (folkbiblioteken) skulle beviljas statsunderstad skulle de uppfylla vissa villkor. 
Valfrid Palmgrens betankande fran 1911 foreslar bland annat "att bibliotek ar uppstiilldt i 
lamplig lokal och regelbundet vissa tider i veckan kostnadsfritt halles tillgangligt for 
alimanheten inom bibliotekets verksamhetsomrade" (Palmgren 1911, s 239). I utredningen 
framgar ocksa hur efterblivet Sverige var pa biblioteksomradet jamfort rued USA vars public 
libraryide bygger pa demokratiska varderingar som innebar bibliotek fOr alia, oavsett vilken 
ekonomisk eller ideologisk grupp man tillhor (Aberg 1982, s 69). 

Valfrid Palmgren foresprakade ocksa en val utvecklad informationsservice och sarskilda 
bamavdelningar och hon planerade Stockholms barn- och ungdomsbibliotek som grundades 
bade pa donationer och kommunala anslag. Detta bibliotek var sinnebilden for det nya 
biblioteksidealet, ett bibliotek "fOr alia", med oppna hyllor- som symboliserar medborgarens 
frihet - utbildad personal, hog standard i lage och inredning och med ett bokbestand av hog 
kvalitet. Palmgren trodde starkt pa "bokens formaga att paverka individ och samhalle"och 
ansag att bibliotek ar "det ojarnforligt viktigaste medlet till ett folks uppfostran" (ibid). 

Statsanslagen hojdes 1912, i och med den "palmgrenska reformen", till 400 kronor och det 
beslutades att aven riksforbunden skulle :fa statsbidrag for studiecirkelbibliotek. Palmgren 
hade dock foresprakat en koncentration av statsbidragen enbart till folkbiblioteken darfor att 
hon ansag att biblioteken skulle sta over eller vid sidan av de politiska och ekonorniska 
motsattningama i samhallet och att biblioteken darfor borde skOtas av kommunema (Jarv 
1986, s 291). Biblioteken ar verk "upprattade af folket sjalft, kornrnunen, agas af folket och 
skotas af dess tjansteman, allt till gagn for detta samma folk sjalft utan hansyn till stand och 
klasser, alder eller andra yttre olikheter." (Palmgren 1911, s 50). 

Sverige hade alltsa en tradition av dubbla bibliotekssystem, med bibliotek drivna bade av 
kommunema och av folkrorelsema, som kom att besta femtio ar framat. I Danmark och Norge 
hade denna foreteelse sedan Hinge forsvunnit. Efter danska och norska forebilder bildades, for 
att uppna kvalitet och enhetlighet, en central byra med tva bibliotekskonsulenter. I deras 
uppgift ingick bland annat att uppratta en forteckning over lamplig bibliotekslitteratur, den sa 
kallade grundkatalogen. Statsbidragen delades i botjan ut i form av backer valda ur denna 
katalog (Aberg 1982, s 65). 

Utvecklingen efter 1912 

Efter krigsslutet tillkom reformer som skulle hjalpa till att demokratisera samhallet och man 
forstod att det kravdes en battre folkbildning. 1924 larnnade de sa kallade 
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folkbildningssakkunniga ett forslag till nya besHimmelser fOr statsbidrag till folkbiblioteken. 
Forslaget antogs 1930. Forfattningen beslutade att bade kommunala bibliotek och 
studiecirkelbibliotek skulle fa fortsatt stod och maxbeloppet fOr det sammanlagda 
statsanslaget till bibliotek i en kommun blev 10 000 kronor. Forfattningen kom att galla till 
1965 da statsanslagen avskaffades (ibid, s 66). 

Ett av 1930 ars biblioteksmal var att gora det mojligt fOr "varje medborgare, var han an bor 
och var han an ar, att med minsta mojliga formaliteter lana varje bok han behover". Dessa mal 
ingick i den amerikanska public library iden Iiksom i de engelska folkbibliotekens malsattning 
(ibid). 

Efter andra varldskriget vaxte sig tanken att manniskor skall fa tillgang till material for att fritt 
hilda sig asikter starkare. Det nordiska bibliotekssamarbetet blev mer intensivt an tidigare och 
aven Sverige kunde nu bidra till biblioteksutvecklingen, framst inom det sociala och 
allmankulturella omradet. Den snabba utvecklingen inom folkbiblioteksomradet motiverade 
olika utredningar. 1944 ars folkbildningsutredning berarde aven biblioteken och 1949 kom 
folkbibliotekssakkunnigas utredning, som i sitt betankande menar att folkbibliotekens uppgift 
ar: 

"att medverka till skapandet av kunniga och dugliga medborgare. Det ar en 
angelagenhet for demokratin, att den enskilde medborgaren fritt kan hilda sig 
en mening angaende de olika forhallanden, som han mater. Det ar en 
angeHi.genhet fOr de statsmakter, som uppdragit riktlinjerna for skolans 
fostrande arbete, att medborgaren aven efter skoltidens slut kan pa egen hand 
fullfolja sitt kunskapsinhamtande och sin yrkesutbildning med hjalp av 
bibliotekets backer Det ar en angelagenhet for samma statsmakter, att den 
vetenskapliga forskningens resultat skall na fram till var och en, som har 
majlighet att nyttiggara dem i ena eller andra avseendet. Det kan slutligen med 
skal betraktas som ett statligt intresse, att medborgaren erhaller tillgang till god 
och sund forstroelseH:isning, som kan ge fritiden ett vardefullt innehall." 
(Aberg 1982, s 71 ). 

Biblioteksfragan blev en foljd av den alltmer tilltagande utbildningspolitiken. En av 
ambitionema var att den nya skolan skulle stimulera till mer och forbattrad Iasning, en annan 
att m~ilmiskor under sin fritid skulle syssla med nagonting meningsfullt. 

Argumenten mot avgifter kunde, enligt Ak:e Aberg, bero pa problemet med administrationen 
kring betalningen for boklan, men aven det faktum att de flitigaste lantagarna skulle komma 
att drabbas hardast var ett argument for avgiftsmotstandama. Man betonade ocksa att avgifter 
skulle "verka htimmande pa folkbildningens fria forlopp" (ibid, s 73). 

Under aren 1935-55 framfdrdes da och da onskemal fran forfattarhall om inforande av 
laneavgift pa biblioteken. Detta upphorde da riksdagen beslot att forfattama skulle :ta 
ersattning for utlaningen av sina verk. 
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1960- och 70-talet 

1960- och 70-talen var en "biblioteksbyggandets epok, dittills utan motsvarighet" i Sverige 
(Plaenge Jacobsson 1982, s 99). Den gynnsamma samhallsekonomin var en av 
forutsattningarna fOr den expansiva biblioteksverksamheten och den radande 
utvecklingsoptimismen. Under 1970-talet fonnades en kulturpolitik med ny kulturideologisk 
medvetenhet. Denna period praglas av en stark tilltro till folkbibliotekens roll i kultur-, 
utbildnings-, informations- och socialpolitiska fragor. Ambitionen var att foga in 
biblioteksverksamheten i ett kulturellt och samhalleligt helhetsperspektiv. 1962 lades forslag 
om bibliotekslag med krav pa obligatoriska folkbibliotek fram och man foreslog en andring av 
statsbidragssystemets utformning, vilket innebar en oversyn av anslagsbeloppen. En utredning 
tillsattes vilken kom fram till att statsbidragen borde hojas fr~m 7,8 miljoner kronor till 22 
miljoner kronor. Det kom dock inte att bli nagra hojda bidrag. Biblioteken kom i stallet att bli 
de enskilda kommunemas angelagenhet. Stravandena att decentralisera beslutsfattandet hade 
sitt ursprung i den nya kommunindelningen som 1962 ars riksdag beslutat om. Vissa 
forbattringar kan ocksa konstateras. Bidraget till lansbiblioteken okade liksom bidraget till 
Umecentralerna. Riksdagen inforde ocksa punktbidrag och sarskilt stod till utvecklingsarbete 
fOr speciella lokala initiativ, men efter 1965 betalades inga direkta statsbidrag ut (ibid, s 89f). 

Efter att statsanslagen upphort 1965 och kommunernas ansvar blivit storre botjade en 
malsattningsdiskussion att ta fart och i flera komm~ner antogs malformuleringar som knot an 
till de kulturpolitiska malen. I boijan av 1970-talet aktualiserades avgiftsfragan pa nytt i och 
med den samhallsekonomiska krisen och aven pa grund av den moderna 
infonnationstekniken. I hela vastvarlden radde under 70-talet efterdyningar av 60-talets 
ekonomiska uppsving. Den offentliga sektom expanderade och de offentliga utgifterna steg. 
A vert biblioteken kande av att det var battre tider. Utvecklingsoptimismen var enorm. 
"Magfragan" var lOst sa nu kunde man ligna sig at kulturfragan. Kulturradets teser antogs av 
en enig riksdag. 70-talets malformuleringar var dock inte mycket varda nar samhallsekonomin 
botjade bli samre igen, vilket blev uppenbart under 80-talet. 1979 var en del kommuner i 
Sverige installda pa att avskaffa gratisprincipen med motiveringen att avgifter skulle 
finansiera bokinkopen, trots att bokanslaget utgor en obetydlig del av folkbibliotekens totala 
kostnader (Thomas, Kontakten 1982:3, s 47ft). 

1975 ansag riksdagen att kommunerna borde fa fortsatt ekonomiskt stod for sin 
folkbiblioteksverksamhet for att skillnaden i biblioteksstandard inte skulle bli sa stor mellan 
de olika kommunerna. Litteraturutredningen foreslog bidrag till allman upprustning, 
bokbussar och arbetsplatsutlaning. Man foreslog aven bidrag till allmankulturell verksamhet. 
Forslaget stoddes av Kulturradet men godtogs inte av riksdagen. Under 1980- och 90-talet 
kom avgiftsfragan ater att aktualiseras (Plaenge Jacobsson 1982, s 96). 
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4. Gratisprincipen och avgifter pa bibliotek 

Argument ror och emot avgifter 

Om man ser tillbaka pa den debatt som av och till blossat upp i pressen kan man konstatera att 
argumenten som framforts mot avgifter pa bibliotek har varit betydligt fler och aven framforts 
av fler personer an de argument som varit fOr avgifter. Ofta har det rackt med att ett forslag 
lagts om att infora avgifter i nagon kommun for att "fackfolket", mestadels forfattare och 
bibliotekarier rasat och skrivit insandare och artiklar i pressen. De asikter som varit fOr en 
avgiftsbeHiggning av boklan har huvudsakligen kommit fran politiker tillhorande borgerliga 
partier. De kommuner vi last om dar forslag nagon gang lagts om att infora avgifter pa boklan 
ar Linkoping, Sollentuna, Danderyd och Vasten1s. Det ar mojligt att det finns fler men det ar 
dessa som omskrivits i pressen. Bland annat tack vare en stark opinion har inget av forslagen 
gatt igenom och darfor ar det heller ingen som egentligen vet vilka konsekvenser en 
avgiftsbelaggning skulle ta. Mycket av det som sagts ar enbart spekulationer och till viss del 
aberopas erfarenheter fran tyska och hollandska bibliotek som argument for att inte infora 
avgifter (se s 46f). 

Nar man undersoker vilka uttalanden som gjorts i debatten och vilka argument som anvants 
upptacker man att de kan delas in i tva grupper; de ideologiska och de praktiska. Birger 
Karlsson, bibliotekarie, sammanfattade detta i sin artikel Om biblioteksavgifter (Bis 1985:86, s 
52-57). Anledningen till artikelns tillkomst var den korta, men intensiva debatt som startades 
av John Olle Persson 1984, da socialdemokratiskt finansborgarrad i Stockholm, nar han i en 
TT -intervju havdade att avgiftsfinansiering av den offentliga sektorn inte ails som manga andra 
menat ar en ideologisk fraga utan en praktisk finansieringsfn1ga: "Vi betalar vatten, fjarrvarme, 
el o s v med avgifter och det ar det ingen som ifragasatter. Varfor ar det da sa forskrackligt att 
ta ut avgifter pa t ex biblioteken?" (ibid, s 52). I samma artikel refereras till ytterligare ett 
uttalande fn1n John Olle Persson dar han utvecklade sin praktiska installning: "Avgifter ar inte 
enda sattet. Varfor kan inte foretagen skota biblioteken? De som ar sa javla kulturintresserade! 
Det skulle kosta dem javligt lite och ge dem en satans goodwill med ett bibliotek for de 
anstallda som nagon halvtidspensionar kan skota" (ibid). 

De som ivrigast forsvarat gratisprincipen har ju framst ansett det vara en ideologisk fraga och 
da satt demokratiaspekten i forsta rummet. Men aven for moderaterna som drivit kravet pa att 
infora fler biblioteksavgifter har det naturligtvis varit en ideologisk fraga fast i motsatt 
riktning. Moderatema ar ju som bekant principiella anhangare av sankta skatter genom 
privatisering eller avgiftsfinansiering av offentlig verksarnhet (Karlsson, Bis 1990:106, s 22). 
Karl Knutsson anforde i Dagens Nyheter 1990 flera argument for inforande av avgifter. Ett av 
dem var personalpolitiskt; okad avgiftsfinansiering skulle stimulera personalen i dess arbete. 
Tankegangen var att det skulle vara roligare att arbeta med nagonting sa efterfragat att folk var 
beredda att betala fOr det (ibid, s 24). 

Sistnamnda uttalande leder oss in pa ett annat argument fOr avgifter. Hugo Hegeland, da 
ledamot (m) av riksdagens kulturutskott, skrev ett debattinlagg i Svenska Dagbladet 92-11-05, 
dar han menade att man genom avgiftsfria bibliotek ger illusionen av att kultur inte kraver 
ekonomiska resurser och att foljden av detta blir att framforallt barn drar slutsatsen att kultur 
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inte kan vara sarskilt vardefullt. Pa detta replikerade bibliotekarie Richard Ohlsson (Idag, 93-
01-29) som tyckte att inget kunde vara mer fel an att tro att en tjanst, i det har fallet en 
bibliotekstjanst, maste ha ett pris for att vi skall betrakta den som vardefull. Han rnenade 
ocksa att den motsattning som fOreligger mellan de som vill bevara fria boklan och de som 
vill avgiftsbelagga detsamma har sin grund i en helt olika syn pa biblioteken och deras 
verksamhet. A vgiftsmotstfmdama betraktar biblioteken som bildningsanstalter dit man vander 
sig for att soka information och finna kunskap medan avgiftsfOresprakare ser biblioteken som 
fritidsanlaggningar dit man gar for att :fa forstroelse och nojeslasning. 

Som vi redan varit inne pa ar demokratiaspekten fOr mfmga det starkaste skalet for att behalla 
gratisprincipen. Nyss nanmde Richard Ohlsson ar en av manga som uttryckt liknande asikter i 
pres sen. Han betonar hur viktigt det ar att alia medborgare, oavsett ekonomisk stallning, social 
status och bostadsort, skall erbjudas lika mojligheter att ta del av den information och den 
kunskap som finns samlad pa ett bibliotek. Han fortsatter vi dare, och :far aven har representera 
stora delar av "fackfolket", med att saga: "Fri tillgang till information ar en mansklig rattighet 
i en fungerande demokrati. En avgiftsbelaggning av boklan skulle i forsta hand sla mot de 
grupper som har sma inkomster samt mot de sorn redan tidigare, i bildlig bemarkelse har langt 
till biblioteken" (ibid). 

Fragan om vern sam egentligen ska betala ligger mycket till grund for avgiftsdebatten. Stat 
eller kornrnun? Via skattsedeln eller genom avgifter? Hugo Hegeland skriver ironiskt i 
artikeln Utan planbocker inga andra backer (Idag, 93-02-04): "Varfor inte ocksa erbjuda alia 
avgiftsfri sjukvard, aldrevard, omsorgsvard etc?". For honorn ar det en orimlighet att behalla 
gratisprincipen i ett samhalle dar all offentlig verksamhet drabbas av besparingar. Dessutom 
anser han att det finns ett pedagogiskt varde i biblioteksavgifter sa att bam och ungdornar Hir 
sig att alit sam tar resurser i ansprak kostar pengar. Hegeland avslutar sitt debattinlagg med att 
fraga om det ar rimligt att de tva femtedelar som inte utnyttjar bibliotekets tjanster anda skall 
vara med och betala en del av kostnaden. Richard Ohlsson ar isHillet av den asikten att pa 
samma satt som vi delar pa kostnadema for en rad andra omraden inorn den offentliga sektom 
ar det val rimligt att tanka sig att vi kan gora det aven for biblioteken (Idag, 93-01-29). 

Harry Jarv gar ytterligare ett steg Hingre och pastar till och med att det ar olagligt med 
avgiftsbeHiggningar i statliga institutioner som drivs med skattemedel och menar att 
allmanheten genom skatten redan betalat fOr bibliotekens tjanster. "Detar stotande for normal 
dittskansla att nodgas betala tva ganger for samma vara. I affarslivet, dar det ar legitimt att 
salja och kopa varor och tjanster; skulle det kallas bedrageri." (1986, s 279) Harry Jarv 
refererar ocksa till den indiske biblioteksmarmen S.R. Ranganathan som sade att principen att 
ett biblioteks service skall vara gratis ar 11bibliotekets Magna Charta" och uppmanade 
allmanheten och alia kollegor inom biblioteksvarlden att aktivt bekampa varje forsok att lagga 
nagon synlig eller dold ekonomisk sparr rnellan bestandet i ett bibliotek och dess nyttjare 
(ibid, s 279). 

Nu gar vi istallet in pa de skal till att inte infora biblioteksavgifter som kan benamnas mer 
praktiska till sin natur. Den vanligaste asikten tycks vara att den intakt biblioteket f'ar ut av 
avgiftema inte blir sarskilt stor eftersom det mesta ats upp av administration, och att den 
avgift lantagaren skulle betala maste bli hogre an vad sam ar skaligt for att det skall vara 
lOnsamt fOr biblioteket. Johannes Balslev skriver i sin pamflett Regning uden vaert: 
perspektiv pa betalingsbiblioteket (1987, s 6) att hur stora intakter ett bibliotek :far naturligtvis 
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ar avhangigt vilken prispolitik man valjer att tillampa. Biblioteket kanske tvingas gora en 
avvagning mellan, om man skall ha lag avgift och manga anvandare eller hog avgift och farre 
anvandare for att uppna den storsta intakten. Med andra ord ett mer foretagsekonomiskt 
Hinkande. De fiesta ar ocksa overtygade om att antalet lantagare skulle minska drastiskt om 
avgifter pa hokUm infordes. Paul Heurgren, lansbibliotekarie i Kristianstad, menar att 
dessutom skulle den inkomsten som tillfaller kommunema om avgifter infers mojligen kunna 
uppga till en eller annan promille av kommunens totala budget. Han staller fragan: "Ar den 
promillen verkligen vard den skada som avgiften skulle asamka?" (Sydsvenska Dagbladet, 90-
05-07). 

Att bibliotekens bokutbud skulle forandras vid en avgiftsfinansiering ar de fiesta overens om. 
De ar dock inte overens om bur det skulle forandras. Bibliotekariema och forfattama tror att 
utbudet skulle bli mer komrnersialiserat och inriktat pa bestsellers. Sven Delblanc drar 
paralleller till de lanebutiker som fiorerade pa 40- och 50-talen och som holl ett snavt urval 
inriktat pa fOr dagen saljande och populara titlar (Expressen, 90-06-11). Peter Curman, da 
ordforande i Sveriges Forfattarforbund, menade att biblioteken vare sig de vill eller inte 
kommer att dras in i den komrnersiella bokhanteringen och att deras bokbestand pa sikt skulle 
utslatas och fOrytligas (Svenska Dagbladet, 90-05-11 ). Gunnar Redelius (m), da vice 
ordrorande i kultumamnden i Haninge, framforde sin asikt i Svenska Dagbladet (1990-04-27), 
och menade da att det rorh~Hler sig precis tvartemot vad Curman tror. En grundavgift fOr 
bokUm blir raddningen fOr det smala bokutbudet anser Redelius. Inkomstema i ett sadant 
system gor det mojligt art kopa in ett smalt utbud. Forbud mot avgift skulle daremot innebara 
att komrnunema maste avsta fran specialitetema och istallet halla sig till den breda massans 
smak. 

Ett annat problem som alltid dyker upp nar avgifter pa bokHin diskuteras ar vilka som skall 
betala och vilka som skall slippa. Johannes Balslev skriver art i England dar man gjort 
undantag for till exempel pensionarer, ungdomar, vampliktiga, studerande, bam, arbetslosa 
och sa vidare utgor den betalande gruppen endast en tredjedel av anvandama. Han papekar 
aven att for vmje anvandargrupp som far gratis tillgang till biblioteket kommer intaktema att 
bli mindre for biblioteket. Administrationen kompliceras ocksa av att man har fiera olika 
grupper, vilket kan oka de administrativa utgiftema (1987, s 7). Barbro Thomas analyserar 
ocksa detta problem och menar att de grupper man diskuterar att undanta fran avgifter ar just 
de "eftersatta" grupper man lange prioriterat och arbetat intensivt med att na i olika former av 
uppsokande verksamhet. Till exempel "boken kommer", okad satsning pa bam och 
arbetsplatsbibliotek. Om dessa grupper undantas fran avgifter aterstar i stort sett friska 
forvarvsarbetande man mellan 25-65 ar, och det ar inte den grupp som ar bibliotekets 
stamkunder (Kontakten, 1982:3 s 50). Anda tycks de fiesta vara overens om att vissa grupper 
bor befrias fran avgifter eller !a sarskilda rabatter. Den grupp som framst diskuteras ar 
bam en. 

Ytterligare en praktisk aspekt pa avgiftsbeHiggningen kom fram i samband med forslaget om 
att infOra laneavgifter i Sollentuna 1992. Bibliotekariema pa Sollentuna bibliotek befarade att 
det skulle uppsta en slags svart marknad dar man lanar pa andras kort och att det da skulle bli 
svart att krava igen bockema (Torbjom Berggren, SvD 92-1 0-22). 

I takt med teknikutvecklingen bar biblioteken !att nya media att erbjuda lantagama, bland 
annat sokningar online i databaser som introducerades i borjan pa 80-talet. Om och hur man 
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skall avgiftsbeUigga de ha.r tjanstema bar ocksa diskuterats flitigt i pressen. Kan biblioteken 
tjana pengar pa att avgiftsbeHigga nya media? I artikeln Sla vakt om gratisprincipen besva.rade 
Margareta Tomgren, da vice ordforande i SAB, fragan nekande eftersom det inte skall va.ra 
nagon skillnad mellan backer och andra media. Redan 1949 fastslog biblioteksutredningen att: 
"Folkbiblioteket skall fylla sin uppgift genom att till medborgamas forfogande sHilla backer 
och annat material for formedling av tankar och ideer. Gratisprincipen omfattar alia medier 
saval fonogram som mikrofilmade kyrkoarkivalier." (BBL 1984:1, s 3) 

Vad galler datorbaserad informationsfdrmedling - en "nyare" teknik som 1984 kostade "nya" 
pengar- ansag Lillemor Widgren och Jan Ristarp (nuva.rande bibliotekschef for Stockholms 
Stadsbibliotek) att: "Databaser ar ett komplement till tryckt referenslitteratur och sa lange de 
av personalen utnyttjas som ovriga hjalpmedel bor svar ur slidana~ liksom ur andra kallor
vara kostnadsfria. Att soka online i databaser innebar okade utgifter, men ju mer information 
som lagras i databaser desto mer angelaget ar det att folkbiblioteken gor aven denna 
information tillganglig for sina anvanda.re" (ibid, s 4). Detta ansag Margareta Tomgren vara 
sarskilt viktigt nar det galler offentlig information. Vad man kanske inte tanker pa i 
sarnmanhanget ar ju att aven den manuella sokningen kostar pengar, framst i form av tid 
(ibid). 

Ett vanligt f6rslag i debatten bar varit att man skall ta betalt for "svara fragor" av vissa 
grupper eller att sokningama skall vara kostnadsfria for anvandama upp till en viss tidsrymd 
eller upp till en viss kostnad. Det har pastatts att biblioteken skulle bli mer 
fortroendeingivande om de tog betalt for sina infonnations~anster. Margareta Tomgren ansag 
dock att detta skulle hamma det fria kunskapssokandet och att vasentliga demokratiska 
rattigheter skulle sattas ur spel om gratisprincipen skulle urholkas. All 
inforrnationsformedling, manuell eller datorbaserad, bor darfor forbli gratis. Gratisprincipen 
kan inte ifragasattas menar hon. Tomgren tror inte att folkbibliotekens gratisprincip enbart 
hotas av kommunemas ekonomiska situation utan aven av bibliotekens egen onskan att ha rad 
med nya media, till vilka det inte alltid finns tillrackligt med pengar (ibid) . 

De asikter vi lyft fram i det har avsnittet ar naturligtvis inte de enda, men vi har koncentrerat 
oss pa sactant som vi tycker ar speciellt intressant eller sadana asikter som forekommit valdigt 
ofta. 

U pphovsriittslagen 

Den nya upphovsrattslagen tradde i kraft den 1 januari 1994. I och med den lagandringen 
finns ytterligare ett argument mot att infora avgifter pa boklan. Ur Lag (1960:729) om 
upphovsratt tilllitterara och konstnarliga verk: 

"Spridning av exemplar 
(Rubriken inford g. Lag 1993:1007.) 
19§ Nar ett litterart eller musikaliskt verk eller ett konstverk bar utgivits, f'ar de 
exemplar som omfattas av utgivningen spridas vidare. Motsva.rande galler nar 
upphovsmannen bar overlatit exemplar av ett konstverk. [ ... ] Exemplar av 
litterara och musikaliska verk tar dock inte utan upphovsmannens samtycke 
tillhandahallas allmanheten genom uthyrning eller andra jamforliga 
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rattshandlingar. Exemplar av datorprogram i maskinlasbar form far inte heller 
lanas ut till allmanheten utan sadant samtycke. Lag 1993:1007." 

Paragraf 19 motsvarar 23§ och 25§ i tidigare versioner av upphovsrattslagen. I jamforelse 
med den da gall an de ratten innebar den nya regeln endast den andringen att uthyming ( och 
andra jamfdrliga rattshandlingar) av litterara verk till allmanheten kraver upphovsmannens 
samtycke (Prop. 1992/93:214 Om andringar i upphovsrattslagen, -s 114). Tidigare gallde 
formuleringen endast musikaliska verk, inget namndes om litterara verk. I samma proposition 
kan man lasa att det saknar betydelse vilken form vederlaget har, om det tas upp vid vatje 
tillHille ett exemplar stalls till forfogande eller i form av en arsavgift eller liknande. Men for 
att det ska raknas som uthyrning kravs att vederlaget erlaggs for ratten att !a disponera over 
verksexemplaret och inte for nagot annat. Det ar alltsa helt tilHhet for biblioteken att taut en 
bestallnings- eller forseningsavgift av sina lantagare eller fordra ersattning for kostnaden att 
uWirda ett lanekort. 

I den allmanna motiveringen som foregick 19§ lade statsradet Gun Hellsvik fram det forslag 
som gick ut pa att det bor kravas tillstfmd av upphovsmannen vid uthyming av exemplar av 
litterara verk till allmanheten. Hon menar dar att litterara verk borde behandlas pa samma satt 
som bland annat filmverk och musikaliska verk och har svart att se varfor forfattare i detta 
hanseende skulle behandlas annorlunda an filmskapare och kompositOrer. Hon vill i den 
allmanna motiveringen ocksa framhalla att rorslaget inte innebar nagot hinder for biblioteken 
eller andra att hyra ut exemplar av litterara verk. Den som vill hyra ut sadana exemplar tar pa 
sedvanligt satt traffa avtal om det med upphovsmannen, och sadana avtal kan ingas kollektivt. 

Vad styr gratisprincipen i Sverige? 

Trots att Sverige fram till nu saknat en bibliotekslag som sager att folkbibliotekens tjanster 
skall vara avgiftsfria ar gratisprincipen anda valdigt fast forankrad inom det svenska 
biblioteksvasendet. Formodligen ar det mycket tack vare den bidragsform till folkbiblioteken 
som gallde fram till ar 1965 som gor att avgiftsfriheten lever kvar. Villkoret fOr 
folkbiblioteken att fa de generella statsbidragen var niimligen att de holl sina tjanster fria frfm 
avgifter. Aven om denna form av bidrag nu forsvunnit galler gratisprincipen fortfarande pa 
samtliga kornmunbibliotek i Sverige. 

Det har vid flera tilWillen gjorts officiella stallningstaganden dar gratisprincipen slagits fast 
och riksdagen har flera ganger uttalat sig om avgiftsfria boklan (Folkbibliotek i Sverige : 
betankande av folkbiblioteksutredningen SOU 1984:23, s 47). Kulturutskottet uttalade 1975 
sitt stOd for gratisprincipen, detta med anledning av litteraturutredningens forslag och 
regeringens kulturproposition 1975:20. "Detta (avstyrkande av yrkande om infcirande av 
bibliotekslagstiftning) innebar inte att utskottet underskattar vardet av fria boklan. Tvartom 
vill utskottet kraftigt betona betydelsen av att man slar vakt om principen att bibliotekens 
samlingar skall vara fritt tillgangliga utan avgift". (KrU 1975:12, s 25 i Folkbibliotek i Sverige 
: betankande av folkbiblioteksutredningen SOU 1984:23, s 47). 

Att fria boklan 1ir en grundprincip pa folkbiblioteksomradet fastslog riksdagen aven i juni 
1992: 
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"Det ar en allmant godtagen princip att boklan vid de allmanna folkbiblioteken 
skall vara kostnadsfria. Utskottet vill framhalla vikten av att denna princip 
uppratthalls aven i framtiden. Mojligheterna att utnyttja biblioteken skall inte 
vara beroende av den enskilde medborgarens ekonomi. Fri tillgang till 
information ar en f6rutsattning for 0ppen de batt 0Ch opinionsbildning. II 
(Bet.l991/92 KrU32 i SOU 1995:84, s 469) 

DIK-f6rbundets ideprogram 

Manga politiker, fackforbund och f6reningar med anknytning till kultur- och bibliotekssektorn 
har under arens lopp deltagit i debatten om huruvida bibliotekens tjanster skall vara avgiftsfria 
eller ej. Bland andra SFF (Svenska Folkbibliotekariefdrbundet) som ar en delfdrening i DIK
forbundet (Dokumentation Information Kultur3), gav 1986 ut ett ideprogram med titeln Bra 
bib/iotekarier ger bra biblioteksservice! Bra biblioteksservice ger ett battre samhalle! Dar 
kan man pa sidan 13 lasa vad gratisprincipen innebar for SFF: 

"Gratisprincipen 
• ar en forutsattning for yttrandefriheten - en demokratisk rattighet 
• ger manniskor, oavsett social och ekonomisk status, samma mojlighet till kunskap, 

information och f6rstroelse 
• bidrar till att uppfylla rollen som komplement till utbildning pa alia nivaer 
• bidrar till ett battre samhalle- valutbildade och valinformerade manniskor bidrar till 

samhallsutveckling 
• motver}car nyanalfabetism 
• ar en forutsattning fOr att biblioteken kan ta ett kulturpolitiskt ansvar" 

Uttalanden fran SAB 

SAB (Sveriges Allmanna Biblioteksfcirening4) bar vid fler tillfallen tagit stallning och visat 
var de star i avgiftsfdigan. Margareta Tomgren, da vice ordrorande i SAB, skrev i BBL 
(1984:1, s 3-4) att de som lagt forslag om att infora avgifter pa folkbibliotekens tjanster 
medverkar till att satta grundlaggande manskliga rattigheter ur spel. Hon menar darmed att 
alia manniskor i ett demokratiskt statsskick ska ha fri tillgang till de bocker eller media som 
behovs fOr att kunna bruka yttrandefriheten, tryckfriheten och asiktsfriheten. Hon skriver 
vidare att en avgiftsbeHiggning skulle strida mot 1974 ars kulturpolitiska rnalsattning att 
folkbiblioteken sarskilt skall varna om eftersatta grupper. 

Bo Martinsson, davarande ordrorande i SAB, uttrycker sina och styrelsens asikter i BBL 
(1981:2, s 27). For SAB ar det en orimlig tanke med ett avgiftssystem i de allrnanna 
biblioteken, men han menar att det ar naturligt om personer ur yngre generationer som vaxt 

3DJK-f0rbundet ar ett akademikerf6rbund och tillhor SACO 
4sAB lir en sammanslutning med syfte att "friimja det svenska biblioteksviisendet". SAB bildades 1915 och ar 
organiserad pa fyra olika sektioner, tre for olika typer av bibliotek och en fOr enskilda medlemmar. Det 
klassifikations- och katalogiseringssystem som de svenska biblioteken anvander har tagits fram av SAB. 
Foreningen ger ocksa ut tidskriften Biblioteksbladet (BBL) (Yrlid 1994, s 112) 
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upp under skyddade forhallanden inte ser med samma ogon pa sociala "nyttigheter" som 
avgiftsfria boklan eller sjukf6rsakring som de ur den aldre generationen. (Enligt var 
undersokning visade det sig dock vara de unga som vamar starkast om gratisprincipen, men 
mycket har ju :forandrats pa 15 ar, bland annat okad arbetsloshet med samre ekonomi som foljd 
ses 105). 

Unescos folkbiblioteksmanifest 

I debatten om avgiftsfrihet har SAB och andra organisationer ofta aberopat de 
rekommendationer och riktlinjer som utarbetats av Unesco och som finns nedtecknade i 
Unescos folkbiblioteksmanifest. Det forsta manifestet publicerades redan 1949 och reviderades 
1972 for att anpassas till de samhallsforandringar som skett. Den tredje versionen av Unescos 
folkbiblioteksmanifest kom 1994 och ar det som vi har tittat narmare pa. Ett grundlaggande 
element i de bada versionerna fran 1949 och 1972 var den "att folkbibliotekens tjanster skall 
vara avgiftsfria/ no direct charge should be made to anyone for its services" ( Unescos 
folkbiblioteksmanifest 1994, s 10). 1994 ars manifest fastslar att "folkbibliotekens tjanster i 
princip (var kursiv.) skall vara avgiftsfria" (ibid, s 12). Med andra ord en lite mildare 
formulering som till stor del ar en foljd av den tekniska utveckling som skett. Det ar svart att 
veta vilka forutsattningar det finns for folkbiblioteken att i framtiden tillhandahalla alia slags 
tjanster avgiftsfritt. Nagra bra exempel pa tjanster som uppstatt till foljd av den nya tekniken 
och som ibland ar avgiftsbelagda ar databassokningar on-line och tillgang till Internet. Den 
formulering som finns med i 1994 ars version av t:nanifestet kom alltsa till mycket darfor att 
man ville undvika att folkbibliotekens tjanster begransades till att galla endast tryckt material. 
Man menar att andra medier och tjanster kanske ar omojliga att halla avgiftsfria och da ar det 
anda att foredra att folkbiblioteken erbjuder besokama detta, trots att de kanske tar betala for 
det. 

1974 ars kulturpolitiska mal 

Manga ar de invandningar som gjorts nar forslag lagts om avgifter pa boklan. 1974 ars 
kulturpolitiska mal har ofta anvants sorn argument for att pavisa hur fel det skulle vara rned en 
avgiftsbelaggning och hur oforenligt med de kulturpolitiska malen det skulle vara att gora 
avsteg fran gratisprincipen. 

Enligt 1974 ars kulturpolitiska mal skall kulturpolitiken: 
• medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella forutsattningar for att denna 

frihet skall kunna utnyttjas, 
• ge manniskor mojligheter till en egen skapande aktivitet och framja kontakt mellan 

manniskor, 
• motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturomradet, 
• framja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturomradet, 
• utforrnas med hansyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov, 
• mojliggora konstnarlig och kulturell fornyelse, 
• garantera att aldre tiders kultur tas till vara och levandegors samt 
• framja ett utbyte av erfarenheter och ideer inom kulturomn\det over sprak- och 

nationsgranserna. 
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Nagra av dessa malfonnuleringar ar i hogre grad an andra giltiga for 
folkbiblioteksverksamheten och vissa av dem sarskilt beroende av gratisprincipen for att 
kunna uppnas. 

Svenska KommunfOrbundets syn pa avgiftsfragan 

I maj 1990 riktade folkbibliotekarierna ett oppet brev till Svenska kommunforbundet dar de 
kravde bland annat ett klargorande nar det galler Kommunforbundets syn pa kommunernas 
kulturpolitiska ansvar och fragan om avgiftsfria boklan pa biblioteken. Att det oppna brevet 
kom till hade sin bakgrund i att forbundsledningen gjort vissa uttalanden som kunde uppfattas 
sa att de intagit en ny hallning till kulturpolitiska fragor, till exempel angaende avgiftsfria 
boklan. Svaret fran Svenska kommunrorbundet publicerades i DIK-forum (1990:12, s 12) och 
dar kunde man Hisa att forbundsstyrelsen stallde sig bakom gratisprincipen. De gjorde dock 
det, enligt dem, sjalvklara forbehallet att vruje kommun pa eget ansvar maste fatta beslut om 
sin egen avgiftspolitik. Ett besked som DIK formodligen inte var sarskilt nojda med eftersom 
de lange foresprakat en bibliotekslag. 

''Huddingesystemet" 

Uppgiftema i detta avsnitt ar, dar inget annat anges, hamtade ur artikeln Hyrbocker i 
Huddinge II BBL 1987:2, s 57 av Barbre Blomberg och Anna-Sofia Quensel. 

1987 beslutade den borgerliga majoriteten i kulturnamnden i Huddinge att biblioteket under 
tva ars tid skulle prova ett system med hyrbocker som innebar att snabblanen avgiftsbelades 
tor att gora verksamheten sjalvbarande. Forslaget kom ursprungligen fran kulturchefen. 
Majoriteten av bibliotekspersonalen ansag dock att beslutet var ett hot mot sjalva iden med 
folkbibliotek. Beslutet stred ocksa mot kommunens malsattning for biblioteksverksamhet fran 
1983 som innebar att "bibliotekens uppgift ar att kostnadsfritt ge kommunens invanare 
till gang till olika media for information, studier, konstnarlig upplevelse och forstroelse". 
Biblioteksledningen menade dock att hyrbocker inte ar detsamma som avgiftsbeUiggning 
eftersom Umtagama kunde valja mellan att betala 10 kronor per vecka och fa boken snabbt 
eller att stalla sig i ko och lana boken utan kostnad fran bibliotekets ordinarie hestand. Det ar 
den extra servicen lantagaren betalar for, inte fOr sjalva Umet. Biblioteket i Huddinge tog 
redan tidigare ut en reservationsavgift pa 3 kronor vatje gang lantagaren reserverade en bok. 

Systemet med hyrbocker harstammar fran USA dar olika foreningar liknande Bibliotekets 
vanner i Sverige samlar in pengar, koper in bocker och hyr ut dem vid sidan av bibliotekets 
ordinarie utbud. De pengar man tar in pa hyrbockerna liksom det man tjanar pa forsaljningen 
av gallrade bocker gar till nya bokinkop. Det hyrbokssystem som kulturnamnden i Huddinge 
beslOt att prova ar en modifierad form av rental-book systemet i USA. 

Nar systemet med hyrbocker infordes som ersattning for snabblanen skars antalet titlar ned 
fran 120 till ungefar 25-30 for att man istallet skulle kunna kopa in fler exemplar, cirka 10-20 
stycken, av vruje titel. Sa fort bokens aktualitet minskar saljs den och endast nagot exemplar 
sparas till det ordinarie bestandet. 
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Carl-Axel Ringsparr (fp), vid den har tiden ordforande i kultumamnden i Huddinge, var 
forvanad over att beslutet med hyrbocker vackte sa mycket kanslor och ledde till en sadan het 
debatt. Han ansag inte att beslutet skulle behova provas i kommunfullmaktige. I andra 
kommuner har det hant att kommunfullmaktige fa1lt forslag som kultumamnden fattat. Det ar 
ocksa inskrivet i kommunallagen att kommunfullmaktige skall fatta beslut som galler taxor 
och avgifter. Detta innebar att en lantagare skulle kunna vagra att betala for hyrbocker 
eftersom avgiften egentligen ar olaglig. Ringsparr havdar mot detta kommunernas 
sj alvbestammanderatt. 

Forfattar.forbundet havdar att man kommer att krava forhandlingar med varje enskild kommun 
som planerar att avgiftsbelagga boklan eftersom f6rfattarersattningen bygger pa principen med 
fria boklan. 

For lantagama ar det knappast nagon vits med att hyra bocker pa biblioteket. De lasecirklar 
som bokhandelskedjorna erbjuder verkar mer "lOnande". Bokiakedjan till exempel erbjuder 
medlemmar att lasa upp till 50 olika titlar for 339 kronor per ar och da tar medlemmen aven 
behalla en bok. Det kan bli dyrare for Hisarna att hyra becker pa biblioteket. SKTF och 
DIKforeningen i Huddinge papekar i en gemensam skrivelse till kulturchef Ann-Marie 
Holmquist att de manniskor som lanar en ny bok varje vecka och laser flitigt tar betala 500 
kronor per ar for en service som fram till 1987 varit gratis, vilket innebar att de flitigaste 
Hintagama diskrimineras. 

Carl-Axel Ringsparr oroade sig dock mest for att bokhandeln skulle uppfatta hyrbokssystemet 
som nagon slags konkurrens och for att bokfOrsaljningen skulle komma att 
minska. Pa Nya Akademibokhandeln i Huddinge menade man dock tvartom att okat 
bokUisande ofta Ieder till okat bokkopande. 

Att pasta att man infOr avgifter for att man vill gora en service sjalvbarande ar inget hallbart 
argument. Ofta blir namligen avgiftsbelaggningen dyrare an man trott och knappast 
sjalvbarande. De inkomster man tar in ats for det mesta upp av de okade administrativa 
kostnader som bokforing av inbetalda avgifter och okad kontroll medfor. (Uppgifterna till 
ovanstaende ar hamtade ur artikeln Hyrbocker i Huddinge II BBL 1987:2, s 57 av Barbro 
Blomberg och Anna-Sofia Quensel) 

Kulturchefen Ann-Marie Holmquist ansag att det finns tva skal till varfor det under 1980-talet 
uppstatt en debatt om avgifter pa svenska folkbibliotek. For det fOrsta att de svenska 
komrnunema tatt samre ekonomi. For det andra att manga folkbibliotek botjat med 
databaserad informationssokning och att vissa bibliotek utfor sokningar aven at ortens 
industrier och foretag. Debatten i Sverige tog ny fart nar kultumamnden i Huddinge beslutade 
att pa prov infOra systemet med hyrbocker. Kulturchefen havdar att man gjorde detta pa grund 
av att biblioteket inte kunde mota efterfragan och hade for ia exemplar av de mest efterfragade 
bockema (Betaling og bibliotek 1987, s 71). 

Hyrbokssystemet skulle vara en sidoverksamhet till den ordinarie utlaningen och bockema 
skulle inte kunna reserveras. Lantagarna skulle alltsa kunna valja mellan att reservera och 
vanta pa boken eller att be tala 10 kronor och Ia boken direkt. Forfattama skulle, havdar 
kulturchefen, Ia biblioteksersattning aven for dessa utlan och darfor skulle aven utlanen av 
hyrbockema registreras pa vanligt satt. Kulturchefen havdade att foljande fordelar skulle 
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uppnas: lantagarna skulle snabbare £a tag i efterfragade bocker och darigenom bli nojdare med 
bibliotekets service, biblioteket kan behalla bredden och kvaliteten i det ordinarie bestandet, 
lantagare som slutat lana pa biblioteket darfor att vantetiderna pa aktuella bocker ar fOr lang 
kan atervanda, den lokala bokhandeln rar leverera (fler) bocker till biblioteket (ibid, s 73). 

Biblioteket bar dock !att mottaga en rad negativa reaktioner, bland annat fran SAB ocb 
Forfattarfdrbundet. Bibliotekens fackliga organ har visat en negativ installning och 
kultumamndens beslut overklagades alltsa till kammarratten. Positiva reaktioner har 
biblioteket framst mott fran lantagare och Stockholms och Umeas universitetsbibliotek som 
har sett hyrbokssystemet som en lOsning pa sina problem med :ra kursbocker att fordela pa 
manga studenter (ibid, s 74). 

Kulturchefen i Huddinge avvisar pastaendet att man i Huddinge skulle varit forst i Sverige 
med att infora avgiftsbelagda Ian pa biblioteket och papekar att det sedan lange finns en 
mangd avgifter pa svenska folkbibliotek, till exempel overtidsavgifter, avgift for pasar, avgift 
for nytt lanekort och reservationsavgift (ibid, s 74). 

Kulturchefen menar att biblioteken maste klargora vad som skall vara gratis och vad 
lantagama skall betala for. Basservice maste alltid vara gratis eftersom Iantagaren har betalt 
detta genom skatten, havdar hon, och menar att till basservice raknas bocker eller vilka andra 
media som heist som ar till u!Um ocb som sH\r i sina hyllor, information som finns att fa i de 
media biblioteket bar~ tidningar och tidskrifter som finns att lasa pa biblioteket, sagostunder 
for bam, musik att lyssna pa och hjalp av bibliotekarien. Hon tror inte att Iantagarna kan tanka 
sig att betala fOr ett arskort fOr att £a komma in pa biblioteket (ibid s 75f). Som hogre 
servicegrad raknar kulturchefen om lantagaren vill behalla sin bok langre tid utover lanetiden, 
om Iantagaren · vill garanteras ta lana en bok fOre en annan lantagare, om Umtagaren vill lana 
svaratkomlig litteratur som inte finns i landet utan maste Janas fnm utlandet och kopior. Nar 
det ror sig om tillaggsservice av det slaget anser bon att biblioteket kan taut sjalvkostnaden av 
lantagaren (ibid, s 75). 

Biblioteket erbjuder, havdade kulturchefen apropa kritiken mot hyrbokssystemet, lantagarna 
att mot en forhojd "reservationsavgift" Ia lasa de bocker de ar intresserade av inom en rimlig 
tid (ibid, s 76). 

Avgiftsnivaer pa svenska kommunbibliotek 1994 

1994 genomfdrde Kulturradet en enkatundersokning (Statens Kulturrad : avgifter pa 
bibliotek) for att kartlagga vilka avgifter som tas ut pa landets folkbibliotek. Enkaten 
skickades ut till Sveriges 286 kommuner och besvarades av 278 stycken. Biblioteken har fatt 
ange vilka tjanster de tar ut avgifter for och hur mycket det kostar for lantagaren att utnyttja 
den aktuella tjansten. De omracten man fragat om i enkaten ar bland annat: "Avgift for Ian av 
musikfonogram", "Avgift for datatjanster", "Avgift fOr fdrsent aterlamnade bocker", "Avgift 
for reservationer" och "Avgift for fjarrlan". 
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Ingen av de 278 kommunerna tar ut nagon avgift av dem som vill lana musikfonogram (vi 
forutsatter att har asyftas alia typer av musik.lan oavsett i vilken form musiken presenteras, det 
viii saga om det ar kassettband, LP-skiva eller CD-skiva). 

Nar det galler avgifter fOr datatjanster, det vill saga databassokningar on-line, ar det endast 11 
bibliotek som svarat att de debiterar lantagaren for den tjansten. Vissa bibliotek debiterar bade 
enskilda lantagare och foretag, andra bibliotek endast foretag. Avgifterna varierar ocksa 
mycket beroende pa om man tar betalt per sokning eller per minut. 

Nar undersokningen utfordes 1994 var det 71 kommuner vars bibliotek inte tog ut nagon 
avgift ails for forsenad aterHimning av backer. Dessa kommuner ar till stOrsta delen belagna i 
Norrlandsregionen, for ovrigt tycks det vara sa att det ar botesfritt framst i de riktigt sma 
kommunerna. 12 bibliotek hade inte svarat pa fragan om de tog ut nagra forseningsavgifter, 16 
bibliotek har svarat Ja, men inte angett forseningsavgiftens storlek. Saledes ar det resterande 
180 bibliotek som kraver lantagaren pa avgift vid forsenad aterlamning. De avgifter som tas ut 
varierar pa de olika biblioteken mellan 1 krona/vecka-20 kronor/vecka. Aven avgift per dag 
eller per manad fOrekommer. Det allra vanligaste ar att man tar ut 5 kronor/vecka (65 
bibliotek) sedan foljer 2 kronor/vecka (37 bibliotek), 3 kronor/vecka (35 bibliotek) och 1 
krona/vecka (7 bibliotek). Ovriga bibliotek har lite mer udda prissattningar till exempel 1-2 
kronor/dag, 10 kronor/vecka, 20 kronor/vecka, 15-30 kronor/manad eller 0,50 kronor/dag. 
Eftersom siffrorna ar ifran 1994 har sakert manga av biblioteken hojt sina forseningsavgifter 
sedan dess. Vad som inte heller framgar av undersokningsresultatet ar om forseningsavgiften 
tas ut direkt forsta dagen efter aterlamningsdatum eller forst nar ny vecka intrader. 

168 av de 278 biblioteken har avgift for reservationer. 1 bibliotek har inte besvarat fragan och 
110 bibliotek har svarat att de inte tar ut nagon avgift ails for reservationer. Avgifterna varierar 
mellan 2-10 kronor och vanligast ar 5 kronor, vilket ar den avgift man tar ut pa hela 101 
bibliotek. 11 bibliotek tar bara ut en portoavgift, 36 bibliotek tar ut 3 kronor och endast 4 
bibliotek tar ut 10 kronor i reservationsavgift. Generellt kan man saga att det ar vanligare med 
reservationsavgifter i storstadsregionerna, medan det ar sallsynt med avgifter for reservationer 
pa biblioteken i Norrlandskommunerna. 

Nar det galler avgifter for fjarrlan, det vill saga den avgift lantagaren betalar vid en 
fjarrlanebestallning, ar det cirka halften av biblioteken (140 stycken) som har avgiftsbelagt den 
tjansten och halften (138 stycken) som inte har nagon avgift pa fjarrlanebestallningar. 1 
bibliotek hade inte besvarat fragan. Aven har ar 5 kronor den vanligaste prisnivan, foljt av 3 
kronor och 10 kronor. Belopp som 2, 4, 6, 7 eller 15 kronor forekommer ocksa. Tendensen att 
Norrlandskommunerna inte tar ut avgifter i samma utstrackning som kommuner i ovriga delar 
av Sverige galler liven har. Daremot ar det ingen skillnad mellan sma och stora kommuner i det 
har fallet. Biblioteken ide sma kommunerna har kanske inte sa stora hestand sjalva och maste 
darfor lita mycket till fjarrinlaning, vilket kan vara en orsak till att aven de avgiftsbelagger 
fjarrlanen. 
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Avgifter pa svenska forskningsbibliotek 

Eftersom det avgiftssystem man tilHimpar pa biblioteken inom universitets- och 
hogskolesektorn indirekt drabbar aven folkbiblioteken (galler framst fjarrlaneavgifter), gor vi 
bar en mycket kortfattad redogorelse dar vi i stora drag tar upp vad som sagts och vilka forslag 
som lagts om avgiftsbelaggning av forskningsbibliotekens tjanster. 

Pa 1970-talet borjade man pa allvar diskutera avgifter vid forskningsbiblioteken. Den nya 
informationsteknologin gjorde det mojligt att erbjuda en massa nya och spannande tjanster som 
tyvarr ocksa var mycket kostnadskravande. Man hade i manga fall att valja mellan att antingen 
avgiftsbelagga tjansterna eller inte alls tillhandahalla dem. BIDOK/SINFDOK (Biblioteks- och 
dokumentationssamverkanskommitten/Statens rad for vetenskaplig information och 
dokumentation) som publicerade sitt beHinkande 1977 uppmarksammade detta och menade att 
rorliga kostnader for datorbaserad referensservice sa langt som mojligt borde tackas av avgifter 
(Nilsson, T. Dokument 46 1991:1, s 2). 

Samma ar, 1977, genomfOrdes en omfattande reformering av det svenska hogskolevasendet, 
vilket ocksa fick konsekvenser for fragan om avgiftsbelaggning av forskningsbibliotekens 
tjanster, speciellt gallande avgifter i fjarrlaneverksamheten. Reformen innebar att hogskolornas 
budgetansvar decentraliserades med pafoljden att biblioteken hadanefter fick begara pengar 
fran den egna hogskolan och inte, som tidigare, direkt hos utbildningsdepartementet. En rad 
mindre hogskolor inrattades ocksa, vars bibliotek i hog grad blev beroende av fjarrinlaning fran 
de mer resursstarka hogskolebiblioteken. Bada dessa konsekvenser av hogskolereformen 
innebar pafrestningar for samarbetet mellan forskningsbiblioteken. Man kunde nu tydligare 
sarskilja vilka bibliotek som var givande respektive tagande (ibid, s 2). 

1979 fick DFJ (Delegationen for vetenskaplig och teknisk informationsforsorjning) i uppdrag 
av regeringen att utreda fragan om avgiftsbelaggning av informationsservice. Utredningens 
namn forkortades A VIS och professor Dick Ramstrom utsags att ansvara for utredningen. 
1981 lade man fram sitt beUinkande Information till vmje pris. I betankandet gjordes en 
uppdelning av bibliotekstjanster i "kollektiva" respektive "individuella". Som kollektiva tjanster 
raknades exempelvis lokala Ian av bocker och tidskrifter och referensservice, medan till 
exempel lopande litteraturbevakning eller enstaka retrospektiva litteratursokningar, 
kopieformedling och fjarrlan betraktades som individuella. De kollektiva tjansterna borde enligt 
forslaget Milas gratis, under det att man kunde avgiftsbelagga de individuella tjansterna 
(Ramstrom 1981, s 75-76). 

Nar avgifter pa de vetenskapliga biblioteken diskuteras ar det viktigt att ha i atanke att man 
sallan avser att lata den enskilde, interna, anvandaren betala en avgift for den tjanst som nyttjas, 
utan det som flitigast har diskuterats ar den externa finansieringen av verksamheten. Det viii 
saga externa bestallare som folkbibliotek, foretag, myndigheter etc bor betala for de tjanster de 
utnyttjar. Nar det galler interna bestallare av de sa kallade individuella tjansterna menar 
Ramstrom dock att kostnaderna utover en viss miniminiva for gratis service delvis ska 
finansieras direkt av bestallarna - fakultetsnamnder, institutioner, enskilda forskare (ibid, s 79). 
Har skulle alltsa avgifterna kunna drabba aven de studerande. 

1988 avskaffades DFI och vissa av dess samordningsuppgifter overfordes till Kungliga 
biblioteket och det samtidigt inrattade Sekretariatet for nationell planering och samordning, 
BIBSAM. 1990 gav BIBSAM ut en samling riktlinjer for avgiftsbeHiggningen vid statligt 
finansierade forskningsbibliotek och informationscentraler. Riktlinjerna utgar fran en 
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sammansUillning av sa kallade "bastjanster" som bor tillhandahallas avgiftsfritt for saval interna 
som externa anvandare. Hit raknas bland annat till trade till biblioteksutrymmen, referensservice 
som ej ar av uppdragskarakHir, tillhandahallande av bibliotekets referenssamlingar, Ian av 
bibliotekets egna publikationer, inlan fran andra bibliotek med undantag for de avgifter som 
avsandande bibliotek tar ut (framst aktuellt vid inlaning fnin utomnordiska Hinder), fjarrutlan av 
fYsiska volymer till andra bibliotek (for fjarrkopior till andra bibliotek kan dock avgift tas ut). 
De tjanster som inte ingar i detta basutbud kan biblioteken, om de sa onskar avgiftsbelagga 
(Nilsson, T. Dokument 1991:1, s 3). 

Fjarrlanen har hela tiden varit den centrala fragan och foremal for otaliga diskussioner. 
Fjarrlanefragan i sig ar komplex och manga olika typer av bibliotek ar inblandade i hanteringen. 
Det huvudsakliga problemet ar att det rader en stor obalans i systemet, ett relativt litet antal 
utlaningsbibliotek tillfredsstaller behovet hos ett stort antal inlaningsbibliotek. For att komma 
tillratta med problemet och fOrhindra att vissa bibliotek pa egen hand borjar debitera for 
fjarrlan, med olika prisnivaer och debiteringsmodeller som fOljd, foreslog BIBSAM att de 
skulle ga ut med rekommendationer till de statliga biblioteken (Harnesk, BIBSAM-nytt 
1993:2, s 5-6). BIBSAMs nya riktlinjer skulle borja galla frfm budgetaret 1994/95 och 
skillnaden sedan tidigare rekommendationer var att BIBSAM nu rekommenderade de statliga 
forskningsbiblioteken att debitera andra bibliotek for samtliga typer av fjarrlan, det vill saga 
bade Ian och kopieleveranser. Med anledning av denna artikel startade en het debatt i DIK
forum. Manga chefer pa folk- och Hinsbibliotek runt om i landet blev upprorda och menade att 
detta skulle drabba folkbiblioteken mest, eftersom de redan innan ar sa hart ansatta av 
besparingskrav. Roland Eliasson, lansbibliotekschef, skrev i DIK-forum (1993:16, s 16) att 
denna fraga inte bor avgoras av tjansteman pa BIBSAM, inte heller borde ''lagga forslag som 
Ieder till en utarmning av en demokratisk tradition som ger var och en ratt till den samlade 
nationella litteraturen oavsett social sHillning och boendeort." 
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5. Internationell utblick 

Avgiftsfnigan ar aktuell for mfmga Hinders folkbibliotek idag, inte enbart beroende pa den 
ekonomiska krisen utan ocksa pa grund av att man nu direkt kan ta ett pris pa de 
referensfnigor man finner svar pa med hjalp av olika databassokningar. 

USA 

Folkbibliotek 

I USA bar varje bibliotekssystem utvecklat sin egen bibliotekspolitik. Det ar darfor svart att 
saga vad som ar gratis och vad lantagama sjalva tar betala fOr pa amerikanska folkbibliotek. 
De vanligaste avgiftema till exempel i Kalifomien var 1985 avgifter for fjarrlan och 
reservationer. Vid vissa folkbibliotek delar man in bibliotekets service i basfunktioner och 
ovrig service. Basfunktionema innefattar oftast utlan av bocker och tidskrifter och 
referensservice. Dessa basfunktioner ar gratis fOr anvandama. Hemlan av kassetter, 
videofilmer, skivor, talbocker och software till hemdatorer ar daremot avgiftsbelagt. 
Referensservice dar databaser anvands raknas ocksa som tilHiggsservice, det vill saga som 
icke-basfunktion. 1985 betalade anvandaren i Kalifomien 10 dollar for en databassokning 
(Skoglund, DIK-forum 1985:9, s 18). 

Som exempel pa att biblioteken i USA, i alla fal11985, hade belt olika principer nar det galler 
avgifter kari _namnas ett folkbibliotek i delstaten Illinois dar man overhuvudtaget inte skiljde 
mellan olika typer av bib1ioteksservice genom att tala om bas- och tillaggsfunktioner. V atje 
kommuninvanare hade dar ratt till en fri databassokning i manaden, det vill saga tolv stycken 
per ar. Vatje sadan sokning skulle heist inte kosta mer an 25 dollar och om biblioteket 
uppskattade fragestallningen som sa komplicerad att kostnaden blev stOrre skulle anvandaren 
tillfragas om han!hon var villig att betala den kostnad som oversteg 25 dollar (ibid). 

Pete Giacoma redogor i boken The fee or free decision : legal economic, political and ethical 
perspectives for public libraries bland annat fOr vilka stater i USA som lagstiftat om gratis 
biblioteksservice och vilka som i lagen talar om vilka tjanster biblioteken tar eller inte tar ta 
betalt fOr. Uppgiftema bygger pa hur situationen var den 1 januari 1988, vilket innebar att 
mycket kan ha forandrats. Av USA:s 51 stater ar det 32 stycken som lagstiftat om 
gratisprincipen. Det ar 5 stater som varken namner gratisprincipen eller garanterar biblioteken 
ratten att ta ut avgifter fOr sina tjanster. 4 stater specificerar antingen de tjanster som 
biblioteken tar ta betalt for eller vilka tjanster biblioteken inte tar ta betalt fcir. 4 stater ger 
befogenhet till biblioteken att ta ut avgifter. I resterande 6 stater ar det inte renodlat det ena 
eller det andra som galler utan dar fOrekommer olika besUimmelser for olika slags bibliotek 
(Giacoma 1989, s 161ff). 

Texas ar en av ta stater dar lagen preciserar vilka tjanster som f'ar avgiftsbelaggas. Majoriteten 
av statema vet inte om avgifter ar lagliga eller inte, och om det ar lagligt vet de fiesta 
biblioteken inte vilka tjanster som tar avgiftsbelaggas (ibid, s 27£). I ett fatal stater garanterar 
lagen biblioteksledningen beslutsratt over anvandningen av alla ickeskattefinansierade 
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inHikter. I andra stater ar lagen inte lika tolerant utan kraver att intakter tas fran avgifter for en 
speciell service fOr att finansiera just den tjansten (ibid, s 33). 

Giacoma havdar att biblioteksavgifter slar mot de svaga gruppema i samhallet. A vgifter kan 
vara attraktivt for politiker som inte vill hoja skatten, fOr administratorer som vill infora nya 
tjanster och for invanare som vill ha battre service utan skattehojningar som foljd. Detta 
innebar att avgifter trots sina negativa effekter for vissa samhallsgrupper blir for attraktiva for 
att ignoreras (ibid, s 22ff). Biblioteksavgifter ar en kontroversiell fraga darfor att de strider 
mot bibliotekproffessionens fundamentala ideer om jamlikhet och allas lika ratt att ta del av 
information. Biblioteken kan bara understodjas ekonomiskt om dear till for alia och ger de 
fOrfordelade samma service som de som skulle kunna betala. Biblioteken kan inte favorisera 
en individ och bestraffa en annan (ibid, s 11 ). Nar en tjanst val ar klassad som tillaggstjanst 
finns ingen atervando, menar Giacoma. Det ligger en stor fara i att borja ta betalt for en 
service just darfor att det ar sa Hitt att ta betalt for ytterligare en. Det ar latt att ta betalt for 
databassokningar eftersom det ar latt att satta ett pris pa dem (ibid, s 5f). 

I artikeln Fee vs. free : a catchy but not very meaningful option, skriver professor Herbert S. 
White att biblioteksservice aldrig ar gratis. Det ar bara fragan om vem som betalar och bur, 
om anvandama vill betala genom skatten eller separat direkt vid anvandningen. Det viktiga ar, 
menar artikelforfattaren, att man markerar att biblioteksservicen ar vard priset. Uttrycket "fee 
or free" ger intryck av ett alternativ som inte existerar. Bibliotek kostar pengar. Uttrycket ar 
ocksa olyckligt just darfor att tyngdpunkten faller pa gratisaspekten och inte pa 
kvalitetsaspekten. White foreslar att det over folkbiblioteksentren borde sta "valuable public 
library" istallet for "free public library" (Library Journal I sept 15, 1993, s 55). 

Biblioteksservice bor alltid erbjudas anvandama utan tilHiggsavgifter. Biblioteken skall 
finansieras av kommunema som maste inse vilken resurs biblioteken ar, anser professor 
White. Genom att ta betalt av biblioteksanvandama diskriminerar man dem som ar oformogna 
att betala. Att inte betala skatt (till exempel manniskor som far socialbidrag) hindrar inte 
manniskor fran att anvanda grundlaggande samhallsservice sasom bibliotek. Det bestamdes 
fOr lange sedan att personer med vuxna barn och aven barnlosa genom skatten hjalper till att 
betala fOr skolor och daghem. Folkbiblioteken kan inte diskriminera en anvandargrupp eller 
favorisera en annan av nagot skal. Det ar sjalva grundiden med bibliotek och det ar darfor, 
havdar White, som bibliotekarier ar bibliotekarier och inte banktjansteman, vilka fOredrar 
valbestallda manniskor. Om biblioteket tar betalt for en service idag ar steget inte langt fran 
att ta betalt for ytterligare en i morgon och i overmorgon kanske salja intradesbiljetter till 
folkbiblioteken, som museema redan gor. Varfor inte gora biblioteken helt sjalvforsorjande, 
undrar Herbert S. White som havdar att det inte finns nagon ande pa en sadan process nar den 
val satts igang (ibid, s 55). 

Det har fOreslagits att folkbiblioteken skall forsoka finna donatorer for att :Ia bidrag som kan 
kompensera offentliga nedskamingar. White ser en stor fara i detta att man fragar bur mycket 
biblioteken tjanat ihop pa egen hand. Om vi ar motvilliga att subventionera biblioteken, att 
bidra till spridningen av forskning och vetenskap, hur mycket billigare skulle det da inte bli att 
redan fran borjan lata bli att forska, undrar han (ibid). 

A vgiftsprocessen tvingar biblioteken att skilja mellan traditionell och icke-traditionell service. 
De icke-traditionella tjansterna ar, enligt professorn, till exempel allt som utfors med hjalp av 
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datorer, framst onlinesokningar. Att soka online ar ett alternativ i referensarbetet och fragan 
folkbiblioteken maste stalla sig ar om de skall gora detta. Inte bur. Att hjalpa manniskor 
genom att gora samlingarna anvandbara for dem arden mest sjalvklara servicen biblioteken 
kan erbjuda. Det ar en service som bokhandeln inte erbjuder. Om biblioteken inte kan hjalpa 
manniskor genom att gora biblioteket mer anvandbart i deras Iiv, vad ar da meningen, undrar 
White (ibid, s 55f). 

Att avgifter pa onlinetjanster diskuterats sa frekvent den senaste tiden beror framst pa sattet att 
budgetera. Onlinesokningar tycks dyrare eftersom det inte finns nagon (eller fOr liten) avsatt 
budget for detta andamal Sokning i material som biblioteket redan betalt for antas daremot 
inte kosta nagonting medan man direkt kan ta ett pris pa sokningar online. Vaije 
kostnadsjamforelse maste tillata referensbibliotekarien att agna sa mycket tid at en fraga som 
det tar att besvara den. Att begransa referensservicen till 5 minuter per fraga betyder, menar 
White, att spelet ar over innan det ens har hunnit boija. Man har skraddarsytt bibliotekets 
verksamhetsplan efter en budget dikterad av utomstaende utan att nagonsin ha papekat vilka 
brister det finns i en sadan plan. Att besvara en referensfraga tar belt enkelt den tid det tar 
(ibid, s 56). 

Betraffande fjarrlan menar White att lfmtagaren inte skall behova betala en "straffavgift", som 
han kallar det, for att det aktuella biblioteket beslutat att inte sjalva ha det efterfragade 
materialet i sitt hestand. Om man borjar ta ut avgifter for tjanster som inte benamns som 
traditionella kornmer detta att fortga i all oandlighet. Det som betraktas som "normal" service 
idag kanske inte kommer att vara det om 10 ar. Om vi dras in i en diskussion om traditionella 
och icke-traditionella tjanster kliver vi 150 ar tillbaka i tiden, till den tid da det varken 
existerade fria boklan eller folkbibliotek (ibid). 

Om det beslutas att en viss biblioteksservice skall erbjudas anvandarna utan extra kostnader 
maste biblioteken se till att servicen verkligen erbjuds. Resultatet av uttalanden som "free or 
not at all" :tar inte bli "not at all" . !den om att anvandaren far nagonting sa smaningom om 
han inte betalar avgift men tar relevant och snabb service om han betalar, jamfor White med 
att ringa alarmnumret i en nodsituation. Dar finns inga avgiftsrestriktioner. Tank om det 
skulle finnas ett nodnummer for dem som har rad att betala for det och ett for dem som inte 
har rad. De som inte har n1d att betala skall heller inte forvanta sig att ambulansen kommer sa 
fort den kan. Gratis biblioteksservice far inte resultera i ineffektiv service eller medfora 
bristande relevans for anvandaren (ibid). 

Dilemmat att erbjuda sina tjanster gratis eller att taut avgifter tycks ha varit fragan framfor 
andra for folkbiblioteken i USA under de senaste tva decenniema. 1977 proklamerade ALA, 
American Library Association, att all biblioteksinformation skall vara gratis: "It shall be the 
policy of the American Library Association to assert that the charging of fees and levies for 
informationservices, including those services utilicing the latest information technology, is 
discriminatory in publicly supported institutions providing library and information services. It 
shall be the policy of the American Library Association to seek to make it possible for major 
support from public funds to provide service to all people without additional fees and to 
utilize the latest technological developments to insure the best possible access to information; 
and that the Association will, through an active program of information, education and the 
formulation of future policy and programming, actively promote its position on equal access 
to information." (Davies, Public Library Quarterly, vol. 11 (4) 1991, s 4f). 
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1979 vann delU1a policy bifall under Vita Husets konferens om Bibliotek och 
Infom1ationsservice. 1987 ville ALA:s planeringskommitte revidera ALA:s politik eftersom 
det ractde stor skillnad mellan gallande ALA policy och praktisk biblioteksverksamhet. Enligt 
en undersokning av 716 folkbibliotek i USA, gjord 1977, visade det sig att 31 bibliotek, eller 
4 procent av de som svarade, tog betalt av samtliga anvandare fOr datorbaserad 
referensservice. 1981 visade det sig att 72 procent av 985 tillfragade bibliotek tog betalt for 
sadana tjanster. 38 av 53 bibliotek tog alltsa ut avgifter fOr databassokningar. Detta tyder pa 
en dramatisk fOrandring i biblioteksvarlden mellan aren 1977 och 1981. 1988 svarade 19 
procent av alla folkbibliotek att de erbjod databassokningar. Av dessa svarade 56,3 procent ja 
pa fragan om man tog betalt av anvandarna. 89,6 procent av alla svarande folkbibliotek 
utforde onlinetjanster mot avgift men erbjod ocksa nagra fria sokningar (ibid, s 5). 

Under 1980-talet skedde dramatiska forandringar, inte bara genom de tekniska framstegen 
utan ocksa genom att biblioteken boijade Uivla om finansiellt stOd och genom okade krav fran 
biblioteksanvandama. Dagens anvandare ratar inaktuell information och ar mer krasna an 
tidigare. De vill ha helt farsk information och da duger inte tryckt material i backer utan 
enbart "up-to-date" information hamtad online fran olika databaser. Detta skall ju finansieras 
pa nagot slitt och avgifter ses ofta som en Iosning for de kommuninvanare som kraver battre 
service men som ar emot skattehojningar. Manga amerikanska folkbibliotek erbjuder 
overhuvudtaget inte onlinetjanster utan kostnadsteckning (ibid, s 6). 

Om bibliotek och bibliotekarier misslyckas med att spela en aktiv roll i 
informationsforsorjningen genom att valkomna de nya informationskanalema kommer andra 
aktOrer, till exempel informationbrokers, att - givetvis till ett pris - fylla detta tomrum och 
saledes skapa ett nytt sorts klassamhalle, ett polariserat samhalle uppdelat i informationsrika 
och informationssvaga. Ar det da inte mer realistiskt for biblioteken att initiera ett 
avgiftsprogram som tacker de direkta kostnadema medan de indirekta fortfarande 
subventioneras, an att inte ails kunna erbjuda sadana tjanster, undrar Maribelle Davies. 
Eftersom teknologibaserad service kommer att oka bibliotekens kostnader kommer kanske 
biblioteken att tvingas valja mellan att reducera tillhandahallandet av traditionell service for 
att finansiera den nya teknologibaserade servicen eller att taut avgifter av dem som valjer att 
utnyttja de nya tjanstema (ibid, s 7). 

Som altemativ till anvandaravgifter har roreslagits okad effektivitet, som medfor att man 
sparar for andra behov, kortare lanetider, minskat antal personal, datorer, backer och sa 
vidare. Maribelle Davies anser dock att sadana atgarder skulle leda till en sankning av den 
traditionella servicenivan. Fran avgiftsforesprakarna i USA har det fdreslagits att det skulle 
bli mest rattvist om den enskilde individen star for kostnadema eftersom det ar en enskild 
individ som drar nytta av en viss tjanst (ibid, s 8f). 

Manga folkbibliotek i USA har alltsa infort avgifter pa olika nivaer for onlinesokningar. Detta 
tycks indikera att Adam Smiths ide om den osynliga kapitalismens hand till slut har hulll1it i 
fatt oss, menar Maribelle Davies. Hon fruktar privatiseringen av informationsindustrin och 
anser att bibliotekariema maste strava efter att uppratthalla en balans mellan servicekvalitet 
och ekonornisk betalningsformaga. Biblioteksfunktionen ar viktig for samhallet men den ar 
inte vinstbarande och man kan inte lita till att den kommersiella sektom fyller den funktionen 
(ibid, s 9) . 
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1988 rapporterar ALA att "(!)Although many public libraries are collecting money from users 
for some services, the amount of revenue derived from this source is quite small. (2)The 
percentage of income/operating expediters derived from non-tax sources varies according to 
size of library, i.e., population served." (ibid). Rapporten fortsatter med att saga att insamlade 
uppgifter inte kan ge nagot tillfredsstallande svar pa om avgifter ar ett hinder eller inte for 
biblioteksservicen. Utan en vagledande princip, som tar hansyn till alia kategorier av service 
och en battre metod att bestamrna inte bara servicekostnader utan ocksa deras varde, kommer 
krisen att fortsatta (ibid). 

Tron pa fri tillgang till information bidrar till att foreviga bilden av folkbiblioteket som en 
valgorenhetsinrattning och begransar deras forsok att tavla med andra serviceomraden om 
finansiellt st6d, anser Maribelle Davies. "Paradigmforlamning" kan forblinda oss fran att 
upptacka mojligheter som erbjuder storre framgang. Davies menar att biblioteken, om de skall 
kunna ta plats i taten inom informationsindustrin, maste valja mellan att kampa for att 
uppratthiilla status quo eller acceptera sin nya roll (ibid, s 10). 

Alice Sizer Warner skriver i boken Making money: fees for library services att manga 
folkbibliotek troligen har valt att inte erbjuda onlinesokningar overbuvudtaget fOr att pa sa satt 
undvika bade de praktiska och emotionella dilemman som avgiftsbeHtggning medfor. (Warner 
1989, s 21) Ovanstaende skrevs ju for atta ar sedan och fdrballandet kan naturligtvis ba 
andrats. 

IFLA (International Federation of Library Association) bar jamrort Hinder med "gratis" 
(skattefinansierad) folkbiblioteksservice med Hinder dar avgifter tas ut for vissa tjanster ocb 
bar konstaterat att fordelarna med att debitera avgifter ar !a. De bavdar att "any barrier to 
books or other materials would lead, almost certainly, to decline in library use" (ibid, s 20). 

Biblioteken maste ta riktlinjer fran politikema om de skall kunna rorklara fOr sina h\ntagare 
varror de skall betala ytterligare en gang for nagonting de redan betalt genom skatten. De som 
arbetar framgangsrikt med avgiftsbelagd service maste dela med sig av sina erfarenheter ocb 
ge guidning om hur man lyckas. De som misslyckas bor dela med sig av sina negativa 
erfarenheter och beratta vad de !art av det som skedde. Biblioteks(hog)skolor bor ocksa i sin 
utbildning ta upp nagot om avgiftsbelaggning och allt vad det innebar, havdar Warner som 
menar att det finns manga gratoner mellan avgifter och avgiftsfrihet (ibid, s 142£). 

Traditionella bibliotekarier forsvarar av naturen, genom traning och genom instinkt, 
antagandet att gratis tillgang till information ar grundlaggande for ett fritt demokratiskt 
samhalle. Genom tradition ar avgifter inte etiska. Nya omsHindigheter utmanar radande etiska 
varden och bibliotekariema kampar tor att finna praktiska losningar for att klara situationen. 
Att information verkligen bar ett varde bar aldrig praglat avgiftsdebatten, menar Alice Sizer 
Warner (ibid, s 2f). 
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Storbritannien 

Forskningsbibliotek 

Fragan om avgiftsbelaggning pa forskningsbiblioteken har i Storbritannien gatt fran om man 
skall ta betalt till bur man skall gora det. Det akademiska dilemmat ligger i att bestamma och 
upprattha.lla balansen mellan "gratis" tillhandaht11lande och inkomstbringande service, mellan 
uppratthallandet av traditionell service och introducerandet av nya tjanster, mellan en service 
skapad enbart for att mota behoven i en enda akademisk sfar och utgaende service som 
tillgodoser behoven hos ett vidare klientel (Towards a policy for charging: proceedings of a 
seminar held in London 26th May 1988, 1988, s 1). 

Biblioteken har fri men inte gratis tillgang till information. De ar fria att forvarva alia becker 
och anvanda all service sa lange de ar beredda att betala. De rar betala for onlinesokningar och 
fjarrlan. Tillgangen ar fri, anvandningen ar det inte. Fri tillgang ar en sak och har sin 
utgangspunkt i demokratin. Fri anvandning ar en annan. Detta galler sarskilt online som 
inkluderar den ultimata leveransen av ett dokument - utskriften eller elektronisk registrering -
till anvandaren. Om infmmation genereras gratis sa kostar anda tryck, distribution, indexering, 
abstract och sa vidare. Det finns inget vordnadsvart, menar seminarieforelasarna, i att saga att 
man aldrig kommer att ta betalt om man sedan tvingas stanga biblioteket pa mandagar, sedan 
pa tisdagar, avskeda halva personalen och sa smaningom Higga ner verksamheten belt (ibid, s 
2). 

Tillgfmgen ar for det mesta fri for biblioteksanvlindaren i Storbritannien. Utnyttjande av 
samlingar och hemUm ar vanligtvis gratis. Reservationer, fjarrlan, kontakt med andra 
organisationer. och kopior har all a en kostnad och avgift tas ut av anvlindaren. Elektroniska 
medier och video omkullkastar gamla regler och biblioteken vet inte om de skall ta ut avgifter 
for dessa "nyare" medier eller inte. Anvandama har fri tillgang och friheten att valja att inte 
utnyttja en service (till exempel onlinetjanster). Mer kravande fOrfragningar scm 
nodvandiggor ett mer aktivt agerande fran bibliotekariens sida raknas som tilliiggsservice, till 
exempel da de mest andamalsenliga kallorna har uttomts och det ar nodvandigt att arbeta 
metodiskt genom andra, da utnyttjande av kallorna innebar avsevard tid for att finna ett 
passande svar, da kostnader ar oundvikliga i kravet pa information, till exempel online och 
externa telefonsamtal, da djupanalys och insamling av data kravs, da det ar brattom (om 24 
timmar inte ar snabbt nog). TilHiggsservice innebar alltsa att anvandaren kraver mer an en 
bastjanst av biblioteket, till exempel analys eller djupforskning, ogonblickligt eller personligt 
utvarderat svar. E:ftersom sadan service ar mer arbetskravande kan avgift tas ut av 
biblioteksanvandaren (ibid, s 3). 

Ekonomiska trender, IT -utvecklingen och ett hogre marknadsmedvetande kombinerat med 
den offentliga sektorns daliga ekonomi borj ar nu oka trycket pa avgiftsdebatten. Debatten om 
gratis service kontra avgiftsbelaggning av tjlin.ster pa biblioteken orsakades av forvandlingen 
av kommersiellt tillgangliga informationsprodukter till kommersiellt tillganglig 
informationsservice (ibid, s 4). 

Val forvarvad av ett bibliotek kan en informationsprodukt anvandas om och om igen av 
biblioteksbesokama till laga eller marginella kostnader for biblioteket. Det tycks ekonomiskt 
sett inte rimligt att biblioteket tar betalt av anvandarna for utnyttjandet av 
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bibliotekshjalpmedel som inte medfOrt nagon extra kostnad for biblioteket som tatt offentliga 
medel sHillt till sitt forfogande av sociala, kulturella, ekonomiska, politiska, religiosa och 
utbildningspolitiska skal. Om biblioteket tar ut avgifter for anvandandet av speciella 
bibliotekshjalpmedel kommer det att avskracka atminstone nagra besokare fran att utnyttja 
bibliotekets resurser. Detta reducerar fortjansten liven om kostnaden skulle ha blivit lika med 
noll och ar ett ekonomiskt ineffektivt satt att anvanda bibliotekets resurser (ibid, s 11). 

Om ett bibliotek bestammer sig for att infora avgifter bar de forst besti:imma sig for att 
avgiftsbeUigga en speciell anvi:indargrupp, tillexempel brukare inom affarsviirlden, eller att ta 
ut avgifter av sadana anvandare som normalt inte ingar i bibliotekets population ("outsiders") 
for att :ta battre ekonomi eller fdr att understodja andra grupper ur bibliotekspopulationen 
sasom bam. En avgift kan eventuellt reglera eller reducera trycket pa en tungt belastad service 
(ibid, s llf). 

Det finns tre typer av avgifter ett bibliotek kan taut: 

a) en symbolisk avgift for att fOrhindra okynnesfragor som inte representerar verkliga behov 
b) kostnadstackande avgifter 
c) en avgift beraknad att ge fortjanst (ibid, s 13) 

Att inte ta betalt for fjarrlan med argumentet att lantagaren inte skall behova lida for att 
biblioteket inte har det efterfragade materialet i sitt hestand hailer inte darfOr att bibliotekarien 
en gang har viirderat materialet och bedomt att just det material de valt att kopa in ar 
anvandbart for ett flertal anvandare (ibid, s 15). 

I februari ~ ~88 publicerade regeringen ett radgivande paper, som kom att kallas "The Green 
Paper", med titeln Financing our public library service : four subjects for debate med 
riktlinjer for folkbibliotekens avgiftspolicy, som i och for sig aven kan tillampas pa 
forskningsbiblioteken. Malcolm Smith, British Library, anser att denna skrift illustrerar hur 
attityder forandras med tiden. "The Green Paper" foreslar niimligen att folkbiblioteken skall 
vara fria att ta ut avgifter for all service som ligger utanfdr basnivan. Man foreslar att 
begreppet "basic" definieras. Kritiker till detta paper befarar att alit tillhandaha.llande av 
material utover de bocker som da och da n1kar finnas inne pa bibliotekets hyllor kommer att 
raknas som tilliiggsservice eftersom dessa riktlinjer i princip skulle innebara att biblioteken 
tillats ta betalt for informationsservice, bibliografier, fjarrlan och en hel rad andra tjanster. Om 
vissa rnanniskor ar beredda att betala skall de ocksa gora det, tycks mottot vara. Biblioteken 
kan avgiftsbelagga tills besokama nar smartgransen. Risken finns att de tjanster som inte blir 
sjalvbarande maste rattfardigas av sociala skat fOr att biblioteket skall fortsatta att erbjuda dem 
(ibid, s 18). Regeringens paper redogor ocksa for vad folkbiblioteken inte :tar ta betalt !or och 
man slar fast att "it will not be open to library authorities to provide charged services instead 
of the basic service. Library authorities will continue to be obliged by the 1964 Act to provide 
a basic free service" (Norton 1988, s 35). 

Richard Biddiscornbe, University of Birmingham, anser att basservicen maste forbli gratis 
men menar ocksa att om biblioteken inte tar betalt for vissa saker bidrar de till att begransa 
den fria tillgangen till information. Forskningsbiblioteken bor ta betalt beroende pa vilken 
serviceniva det galler. Det fOrsta biblioteket darfOr bor gora ar att utarbeta olika avgiftsnivaer 
och definiera gransema for avgiftema (Towards a policy for charging, 1988, s 36). 
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Forskningsbiblioteken har, enligt Biddiscombe, tre dilemman att konfronteras med. "Det 
etiska dilemmat" bestar i hur man forsakrar att alia anvandare ges basta mojliga service och att 
de behandlas likvardigt oavsett formaga att betala. Detta dilemma harstammar fran en bland 
bibliotekarier vanlig forestallning om att information inte ar en handelsvara som kan bytas pa 
marknaden, att ratten till information ar en grundlaggande mansklig rattighet och att 
biblioteken darfor inte under nagra omstandigheter skall ta ut avgifter. Etiken for ett 
folkbiblioteks service ar bunden till spridandet av las- och skrivkunnigheten och principen att 
en nations kulturella arv inte skall begransas till dem som har reid att betala for att ffl tillgang 
till det. "Ledningsdilemmat" bestar i hur man erbjuder en sa omfattande, innehallsrik och 
m[mgsidig service som mojligt i en tid av svar finansiell kris. "Det ekonomiska dilemmat" 
slutligen, bestar i hur man expanderar servicen och fOrbattrar bibliotekets inkomstpotential 
utan att "straffa" nuvarande anvandare (ibid). 

Forskningsbibliotekarien, som del av en vidare profession, ar lika man som sin 
folkbibliotekariekollega om att informationsforsorjningens speciella natur skall erkannas och 
att tillgangen till den skall garanteras. Problemet gar utanfOr bibliotekarieskapets granser, det 
ar ett kulturellt fenomen, havdar Biddiscombe som anser att regeringen insett detta vilket 
kommer till uttryck i "The Green Paper". Biddiscombe menar att det blivit omojligt att 
forsvara en fullstandigt avgiftsfri service. I dagens ekonomiska klimat ar det logiskt att viss 
avgiftsbelaggning valkomnas for att andra tjanster skall kunna forbli gratis (ibid, s 37). 

Biblioteken har varit tvungna att se sig om efter andra inkomstkallor an stat och kommun for 
att IOsa dilemmat med okad efterfragan och minskade resurser fran den offentliga sektorn. Det 
har visat sig finnas tva sadana inkomstkallor: den existerande anvandaren och den potentiella 
anvandaren. Richard Biddiscombe anser att aven om regeringens paper i fOrsta hand vander 
sig till fol~biblioteken kommer det att paverka alla typer av bibliotek (ibid, s 38). 

"The Green Paper" proklamerar: 

"The starting point for the discussion is the Government's firm commitment to 
enable local authorities to continue to provide the free basic public library 
service to individuals ... The aim of the free service is to provide individuals 
with access to literature and information which will enable them to play their 
part in the country's cultural, political and economic affairs; and to promote 
reading at a time when there is much justified concern about educational 
standards and literacy. The Government will go on giving this basic service the 
support that allows it to flourish." (Financing our public library service :four 
subjects for debate 1988, s 1) 

Har kan man alltsa tydligt utlasa att regeringen ser en grans for vilken service biblioteken bor 
erbjuda gratis. Det ar enbart basservice som skall vara avgiftsfri. Regeringen fortsatter med att 
definiera vad basservice ar: " ... the library and information services which library authorities in 
general ordinarily provide free: the reference services which they make available to all and the 
lending services of print material (including special language materials) for those who live, 
work or are in full-time education in their area." (Towards a policy for charging, 1988, s 39). 

Pa forskningsbiblioteken har avgifter i olika former alltid funnits. Tidigare hade de en mer 
reglerande funktion men numera anvands de mer och mer for att oka bibliotekets inkomster, 
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havdar Biddiscombe. Industrier och kommersiella fOretag betalar en avgift for 
databassokningar och enskilda anvandare en annan (ibid). 

Databassokningarna ar, som tidigare namnts, pa manga vis den service som vackt 
avgiftsfragan. Nar onlinetjanster forst introducerades pa forskningsbiblioteken var det 
flertalet bibliotekariers mal att erbjuda §ervicen gratis. Kostnaderna fOr dessa tjanster okade 
dock i och med spridningen av servicen och dess okande popularitet. Ungefar samtidigt 
borjade bibliotekens budget att stramas at. 90 procent av forskningsbiblioteken tar betalt for 
sina onlinetjanster. Alia forskningsbibliotek maste enligt Biddiscombe tavla mer oppet pa 
marknaden och se utanfor sina respektive campus fOr att fa in pengar, darfor att det de tar in 
pa att ta ut avgifter inte tacker gapet mellan inkomst och efterfragad service (ibid, s 40). 

Biddiscombe anser att det ar viktigt att biblioteken skyddar basservicen fran att forvanskas pa 
olika satt. Han havdar att basservice ar ett begrepp som inte far begransas till att omfatta 
enbart det traditionella tryckta materialet. Det maste aven innefatta nya teknologiska framsteg. 
Tillaggsservice, javisst, men det far inte innebara att basservicen reduceras till en andra 
klassens service for att den erbjuds gratis. Den maste skyddas fran den overentusiastiska 
jakten pa nya inkomstkallor. Forskningsbiblioteken ar statligt finansierade och maste sakra 
servicenivan (ibid, s 45f). Att ta betalt for information betyder att biblioteken kan erbjuda mer, 
men samtidigt fOrvantas sa mycket mer av dem, eftersom de da borjar tavla med konsulter och 
informationsmaklare (ibid, s 48). 

Folkbibliotek 

Folkbiblioteken skiljer sig fran special- skol- och forskningsbibliotek pa det sattet att de inte 
existerar for att tillgodose hehoven hos en viss homogen, klart definierad grupp. 
Folkbibliotekens potentiella anvandare arbela kommunens population. "All things to all men" 
har vatit deras motto. Folkbiblioteken arbetar inom fyra breda omraden: utbildning, 
information, rekreation och kultur. Trycket att uppratthalla nuvarande serviceniva till en 
okande, kravande och alltmer krasen allmanhet samtidigt som man stravar efter att introducera 
nya tjanster, aven till minoritetsgrupper, inom nuvarande budgetniva skapar enorma problem. 
Prioriteringar och omprovningar maste ske i en tid praglad av informationsteknologi och 
marknadsekonomiska varderingar. Samhallet konsumerar och torstar efter information i 
enorma mangder. Anvlindama tycks bli mer och mer villiga att betala fOr tillaggsservice 
(Norton 1988, s 1). 

En alit vanligare forestallning ar att informationsservice ager en potentiell kraft som kan vara 
meriterande vad galler investeringar. Informationsmaklare spader gama pa iden om att 
information ar ett konkurrenskraftigt vapen nar det galler att fa ekonomiskt forsprang, 
information ar ett viktigt strategiskt vapen (ibid, s 3). 

Att avgiftsbelagga olika tjlinster har blivit en kansloladdad fraga pa grund av konflikten 
mellan folkbibliotekens gratistradition och deras tro pa ohammad tillgang till information och 
information betraktad som en handelsvara. Det finns en oro Wr att iden om att information ar 
en saljbar vara kan leda till utvecklandet av sarskilda produkter for en specialmarknad med 
hogkostnadsservice dar konsumentema kan och vill betala och som ligger utom rack:hall for 
den offentliga sektoms service. Effekten av denna trend kanske blir att allmanheten far noja 
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sig med det som gar att :fa fram tilllagre kostnader och lagre serviceniva och av samre kvalitet 
som en naturlig foljd (ibid, s 1 Of). 

Folkbiblioteken representerar en allt mindre signifikant del av den totala 
informationsmarknaden och blir darmed mindre kapabla att fullfdlja sin traditionella roll som 
den framsta informationsformedlaren. Det finns en oro for att biblioteken skall komma att bli 
omgraderade till lagerfOrrad for material med begransad attraktionskraft och begransat 
"marknadsvarde". Till skillnad fran andra aktorer pa informationsmarknaden ar 
folkbiblioteken kapitalsvaga och har av tradition ingen erfarenhet som saljare pa den oppna 
marknaden. De kan inte tavla pa lika villkor och ar kansliga fOr svangningar pa marknaden 
(ibid, s 4). 

Bob Norton, British institute of management, anser att en lOsning for folkbiblioteken vore att 
overge gratisprincipen och infora nagon form av avgiftspolicy. Biblioteken har tidigare 
motsatt sig detta genom tradition och vill inte frivilligt narma sig en avgiftsbelaggning. 
A vgifter skulle gora det mojligt for biblioteken att introducera nya tjanster som man inte 
skulle kunnat finansiera pa annat satt. Att inte ta betalt kan minska anvandamas tillganglighet 
till information, havdar Bob Norton. Biblioteken kan inte h<ma jamna steg med tekniken eller 
halla sig a jour med de nya teknologiska framstegen om de inte avgiftsbelagger sina tjanster 
(ibid, s 8). 

Information blir mer efterfragad da den far tillaggsvarden som hastighet, djupanalys, 
skraddarsydd information, tillforlitlighet, arbetskravande insatser, specialistkunskaper, 
tidsparande. AlJt detta medfdr okade kostnader och darfdr ocksa avgifter (ibid, s 1 0). 

Informatio~ _ och tillgfmg till information har ett ekonomiskt och socialt varde. Eftersom 
informationstiilgangligheten spelar sa stor roll for individuell utveckling tycks tillgangen till 
information vara en omistlig rattighet i ett demokratiskt samhalle. Det ar dock lika klart att 
den ekonomiska trenden efterlamnar vissa forfordelade sektorer i samhallet. Detta medfor att 
det finns de som inte har rad att betala for information och att vissa manniskor darmed blir 
hanvisade till en lagre serviceniva. Myndigheterna maste da reglera detta (ibid, s 1 Of). 

Bob Norton tar upp nagra argument for fria marknadsavgifter som anhangare av dessa skulle 
kum1a Hinkas komma med : 

• Ett kapitalistiskt sanilialle tror att marknadskrafterna lir det som bast kan garantera att 
nodvandig kvalitetetsniva pa produkter och service uppnas. 

• Myndigheternas ingripande i marknaden kan inverka negativt paden privata sektoms 
investeringar. 

• Kommersiell aktivitet kan oka den effektiva spridningen av information bade frfm 
myndigheter och ickestatlig sadan. 
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A vgiftsmotsHindare skulle a andra sidan, enligt Norton, saga att : 

• Myndighetemas ingripande och kontroll ar grundlaggande for att oppen och fri tillgang till 
information garanteras och ser till att det betalas genom skatten. 

• InvAnamas rattigheter maste skyddas mot kortsiktiga, personliga och kommersiella 
intressen 

• Informationsbehov sam inte tillgodoses av marknaden maste tackas av statligt stodda 
initiativ 

• Myndigheter har en positiv roll att spela for att stimulera marknaden genom 
understodjande och upplysande ledarskap (ibid, s 11) 

Politiker och ekonomer respekterar inte traditioner. Argumentet att "sa har det varit sedan 
1800-talet" ar, enligt Norton, ett farligt argument. Kontrasten mellan den ekonomiska 
situationen for den vanliga folkbiblioteksanvandaren pa 1880-talet och 1980-talet ar 
kontrasten mellan tva civilisationer. Den modema lantagaren spenderar tusentals kronor per Ar 
pa lyxartiklar sam TV, bil, semester, tobak och alkohol men forvantar sig anda en obegransad 
mangd bocker for nagra fA oren (ibid, s 15). 

Fragan om det ar ratt att skattebetalamas pengar skall spenderas pa att lma ut romaner till 
gamla darner ar kanslig och snedvriden. Fragan bor i sHillet sHi.llas sa att man undrar i vilken 
utstrackning och pa vilket satt offentliga medel skall anvandas for att tillgodose allmanhetens 
fritidsbehov. Det ar diskutabelt om timmar av nojeslasning av skonlitteratur fran 
folkbiblioteket med rordel skulle kunna jamroras med annan statligt subventionerad service. 
Vad kan det jamfciras med? TV, video, bio ar alla avgiftsbelagda. Manga fritidsaktiviteter ar 
statligt subventionerade, till exempel badhus och olika sportanlaggningar, men 
kommuninvanarna :tar anda betala for att anvlinda dem. Fri tillgang eller fri anvlindning tycks 
vara fragan. Vad ar forsvarbart pa socioekonomiska grunder? undrar Bob Norton (ibid, s 15f). 

Det gar inte att fcimeka att vi ar pa vag mot ett informationssamhalle med okad komplexitet, 
specialisering och mojlig intensifiering av anvandarservicen. Med denna kontext av snabba 
forandringar leder uttalanden som "we exist to provide the service our users want, and 
charging for a major part of that provision is in fundamental opposition to the nature of a full 
and fair service" till ytterligare ideologisk forskansning, anser Bob Norton (ibid, s 16). 

Problemet med online ar att det ar "obudgeterbart". Online gor avgiftsfragan oundviklig. Av 
de fyra p:na inom marknadsforingen: produkt, pris, plats och promotion ar priset nyckelfaktor 
nar informationsindustrin utvecklas. Nar noll traffar kan bli resultatet av en omfattande och 
till ocb med lyckad sokning maste avgiften passera fran frivillig till exakt faststalld avgift. 
Kostnaden maste ga till anvandaren annars Ieder det till okontrollerad budget. Online innebar 
den snabbaste leveransen av information fran olika kallor (Norton 1988, s 24). 

I oktober 1987 boll kulturminister Richard Luce ett kontroversiellt tal dar han bland annat 
sade foljande: "As our society becomes, as it should, more directed by the needs of the 
customer, the librarians will have to take greater responsibility for selling themselves. It will 
be for you to ensure that Parliament and public are aware of the value and importance of your 
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work." (ibid, s 33). Kultunninistern menade att biblioteken for att klara ekonomin bor 
samarbeta med bade offentliga och privata partners fOr att :fa okade resurser. Biblioteket skall 
:fa ta betalt for tilHiggsservice och utvecklandet av nagra av dessa tilHiggstjanster kan kanske 
till och med ske i samarbete med det privata naringslivet. Att finna sponsorer ar nagonting 
som bor uppmuntras. De lokala myndigheterna behover inte ha ansvaret for inforandet av nya 
tjanster pa biblioteken. " ... One cannot separate the two objectives of helping the customer and 
seeking better value for money. For the greater efficiency which achives the latter also helps 
the customer. Thus joint ventures and contracting - out serve both ends." (ibid, s 34) 

Fore detta bibliotekarien Russel Chamberlain menar att nedskarningar endast kan avhjalpas 
med fasta avgifter for varje lanad bok, som skall ga direkt till bokinkopen. Invandningen att 
det ar orattvist att ta betalt tva ganger, bade genom skatten och genom personlig betalning, ar 
latt att bemota, anser han. Kommunala tennisbanor och badhus och liknande ar redan betalda 
genom skattemedel men dar tar man anda ut en avgift fOr anvandningen av dem. Distin.ktionen 
ar alltsa aven har mellan tillganglighet a ena sidan och anvandningen a den andra. 
Chamberlain fruktar att strikt fasthailande av den heliga principen med "gratis boklan till alla11 

eventuellt kan resultera i "inga bocker till migon". Om man tog avgifterna for bokl?m och 
kopte nya bocker for pengarna skulle da inte forfattama kunna dra fordel av okade utlan av 
deras verk, undrar Chamberlain. Ett annat argument som avgiftsforesprak.arna garna drar fram 
ar varfOr just bokltmen skall vara gratis nar de fiesta folkbibliotek tar betalt fOr Ian av skivor 
och video med mera (ibid, s 44). 

Det ar bibliotekens plikt, menar Norton, att definiera begrepp som gratis, basservice och fri 
tillgang till information pa ett satt som vinner allmanhetens och makthavarnas stod och 
kommer att betraktas som en vardefull grundlaggande service. Biblioteken maste gora 
servicen fo.rsvarbar bade ur socialt perspektiv och ur kostnadssynpunkt (ibid, s 50). 

Holland 

Ett land dar besokama tar betala for att lana bocker ar Holland. I artikeln Biblioteksrapport 
fra Holland: lcmerkort 15 gylden! av Thorkil Green Nielsen (Bibliotek 70, 1989:5, s 195-197) 
star det till och med att "Brugerbetaling er Iige sa hollandsk som kanaler, cafeer og kal i karry. 
Og lige sa gammelt som landets fOrste bibliotek." Hollandska bibliotek har alltsa sedan 
begynnelsen haft avgifter pa boklan och de forsta biblioteken finansierades belt av 
lantagaravgifter. Vartefter har staten overtagit .fler och fler utgifter och 1975 brot regeringen 
for forsta gangen mot principen att alia som nyttjar ocksa skall betala. Barn och undomar fick 
gratis lanekort! Detta beslut foregicks av en haftig debatt dar manga ville avskaffa avgifterna 
belt. Det blev istallet en kompromiss; alia under arton ar fick gratis lanekort, men daremot 
skulle biblioteken krava pengar av de vuxna. Hittills hade det mest varit kutym att folk 
betalade. Efter 1975 fOrdubblades pa kort tid antalet Umtagare under arton ar. 

Eftersom kommunema sjalva tar besluta om finansieringen av sina bibliotek ser avgifterna lite 
olika ut i de olika kommunerna. I Utrecht som Nielsens artikel handlar om kostade ett 
Ianekort for vuxna 15 gylden 1989 vilket motsvarade ca 53 Dkr. I andra kommuner kan ett 
lfmekort kosta det dubbla. For att lana musik kravs i Utrecht ocksa ett separat lanekort till 
musikbiblioteket och det kostade samma ar ca 45 Dkr om aret. Dessutom fick man betala 
extra fOr varje LP eller CD-skiva man villlana hem. 

46 



. 
~ 

Tyskland 

Davarande Vasttyskland tas ocksa ofta upp som avskrackande exempel pa vad som kan ske 
nar avgifter pa boklan infors. I Nordrhein-Westfalen inforde halften av biblioteken avgifter pa 
boklan i borjan av 80-talet (Korsgren och Ekbom, Nerikes Allehanda, 1990-10-24). Detta 
resulterade i att utlaningen sjonk med 11% och antalet lantagare med 30%. Avgifterna slog 
sarskilt hart mot barn och invandrare. I flera fall forsvann invandrama helt som 
biblioteksnyttjare. Anda var arsavgiften ofta sa lag som 10 DM. 

1983 infordes biblioteksavgifter i Hannover. Foljden av detta blev att antalet nya lantagare 
minskade med halften under det forsta halvaret (ibid). 
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6. Bibliotekslag 

Bur ar bibliotekslagarna utformade i vara nordiska grannlander? 

Uppgiftema i detta kapitel ar, dar inget annat anges, hamtade ur En jl:imforande studie av 
folkbiblioteken i Norden: forstudie av Birgitta Auren m fl., 1991, samt ur Resursknapphet och 
tyngdpunkterna i biblioteksverksamheten i Norden: en betraktelse i organisationsutveckling, 
1995, s 6-17 av Solveig Stormbom. 

De nordiska folkbibliotekens ideologi praglas av folkupplysning och en stravan efter jamlik 
informationsspridning. Grundprincipema fOr de nordiska folkbibliotekens verksamhet ar 
darmed ratt lika och bygger pa medborgarnas demokratiska rattigheter, jamlikhet och ratt till 
intellektuell frihet. Den lagstiftning som finns i de nordiska landema lir tack vare detta ganska 
analog, Islands dock mera knapphandig och Sverige saknar ju sam bekant an sa lange 
bibliotekslag, liven om den nu efter manga ars diskussion ar pa gang. Vi kommer har att ga in 
lite narmare pa respektive lands bibliotekslagstiftning, med sarskild tonvikt pa hur man 
lagstiftat om avgiftsfriheten. 

Dan mark 

Danmark fick sin fOrsta bibliotekslag ar 1920 och fram till 1959 reviderades den fern ganger. 
1964 fick man en ny bibliotekslag sam aterspeglade de tankar och ideer som vaxt fram under 
1960-talet. Da fastslogs bland allllat att Ian av material skulle vara avgiftsfritt. 1983 fick 
Danmark ater en ny bibliotekslag som liven den har reviderats nagra ganger. Lagen om 
folkhibliotek fomyades senast 1993 och det ar den som idag styr den danska 
folkbiblioteksverksarnheten. I lagen fastsH1s att utlaning av becker skall vara avgiftsfritt, 
medan det ar mojligt for kommunema att krava avgifter for utlaning av musikmaterial och 
video. A ven i Danmark har debatten om avgiftsfragan varit het. Man har dock kommit fram 
till att de sa kallade basfunktionema skall vara avgiftsfria, men for tidskravande 
databassokningar till privata foretag gar det att debitera. 

Finland 

Den forsta bibliotekslagen antogs i Finland ar 1928. Denna lag garanterade medborgama en 
avgiftsfri anvandning av biblioteken och samtidigt betonades bibliotekens betydelse for 
folkbildningen. Lagen fomyades forsta gangen 1961 och den senaste lagen tradde i kraft 1986. 
I den finska bibliotekslagstiftningen garanteras ett avgiftsfritt anvandande av bibliotekens 
basfunktioner, sasom utUming och anvandning av bibliotekets eget material. Forfarande som 
strider mot bibliotekets regler kan dock biblioteket uppbara ersattning for, likasa for 
reservering av material. Pa de finska biblioteken harman liven boijat avgiftsbeUigga fjarrlan, 
vilket orsakat en del problem och vackt stark opinion. 

Norge 

Norge fick sin forsta bibliotekslag ar 1935. 1972 fick landet en ny lag sam glillde fOr folk- och 
skolbibliotek. Enligt denna skulle folkbiblioteken framja kunskap, utbildning och annan 
kulturverksarnhet genom att erbjuda becker och allllat lampligt material gratis till sina kunder. 
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Den nu gallande folkbibliotekslagen godkandes i december 1985 och tradde i kraft januari 
1986. Angaende avgifter stipuleras dar att biblioteksservicen skall vara gratis. Gratisprincipen 
har ocksa i Norge varit ett debatterat funne, sarskilt pa 80-talet da manga hojde sina roster 
angaende videouthyrning pa biblioteken . . Initiativet till att ta betalt for videoutlan pa 
biblioteken kom fran politiskt hem och mottes av protester fran manga bibliotekarier, dock inte 
alla. En del gav forslaget om avgift for videouthyming sitt stod och menade att kan folk betala 
fOr att ga pa bio kan de ocksa betala for att se en underhallningsfilm pa video (Langslet, Bok 
og Bibliotek 1982, s 273). Stormbom refererar ocksa till Audunsson som summerat den 
norska biblioteksdebattens framtidsbilder som: 

Island 

"en stravan till ett biblioteksvasen, som har en politisk uppgift anknuten till 
varden som jamlikhet och demokrati genom gratis tillgang till information, 
som i storre grad an hittills skall anpassa sig till lokala variationer i 
informationsbehov, som ar oppet for nya medier och ny informationsteknologi, 
men som skall prioritera gratisprincipen fore tillgang till dyra databaser, [ ... ]" 
(Stonnbom, 1995, s 16). 

Islands forsta bibliotekslag antogs ar 1955. 1963 antogs den foljande bibliotekslagen och 1976 
fick Island sin tredje bibliotekslag och i och med den blev biblioteksservicen i de 43 
biblioteksdistrikten obligatorisk. Island ar det enda av de nordiska Hindema som har en en 
bibliotekslag dar inget sags om gratisprincipen och avgifter. 

En svensk bibliotekslag? 

Fragan om bibliotekslag har diskuterats flitigt fram och tillbaka under de senaste decenniema. 
Redan 1974 kunde man i Litteraturutredningens slutbetankande (SOU 1974:5) lasa att "om 
kommunema t ex mot all formodan och statsmaktemas intentioner skulle avgiftsbelagga viss 
biblioteksservice finns det anledning att pa nytt aktualisera fragan om 
bibliotekslagstiftning." SAB syftade pa ovanstaende citat vid sitt arsmote 1981 och ansag att 
fragan om lagstiftning ater skulle tas upp till diskussion (Wirde, BBL 1981 :9, s 154). 

Sven Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmo, skrev iBiS (1992:3, s 72) om det som han uttryckte 
som ett bibliotekspolitiskt dilemma; nar det ar goda tider behovs ingen bibliotekslag, da 
skoter kommunema sina ataganden anda, men nar det ar daliga tider vill inte politikema se sin 
handlingsfrihet (=sparmojlighet) beskuren av nagon lag. 

DIK- forbundet lade 1992 fram ett forslag till bibliotekslag (BiS 1992:3, s 73-74). Enligt deras 
fOrslag skall det i varje kommun finnas ett bibliotekssystem som garanterar kommunens 
invanare avgiftsfri tillgang till bibliotekets basservice. Vidare menar de att om ett 
bibliotekssystem tar avgifter for utlaningen av bocker betalar inte staten biblioteksersattning 
for bibliotekets utla.ning utan kommunen :tar sluta avtal direkt med upphovsmannen. DIK
forbundet ansag da inte heller att de statliga offentliga biblioteken skulle fa ta ut avgifter for 
boklan fran skandinaviska kallor, sa kallade fjarrlan, varken av sina lokala lantagare eller av 
andra bibliotek. Trots det sa ar det nagot som ar mycket vanligt forekommande pa 
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folkbiblioteken men den avgift som tas ut, ofta mellan 5-10 kronor, tacker ju inte pa langa 
vagar den faktiska kostnaden fOr ett fjarrlan, utan tar val mer ses som en 
porto/expeditionsavgift samt ett satt att hindra "okynnesbestallningar". 

Det man i Sverige kan se som en motsvarighet till bibliotekslagstiftning och som ger dagens 
riktlinjer till folkbiblioteken ar regeringens proposition 1984/85:141 Om litteratur och 
folkbibliotek. Dar kan man lasa att gratisprincipen ar allmant vedertagen och att avgiftsfri 
tillgang till information anses vara en forutsattning fdr en oppen debatt och fri 
opinionsbildning. Tillgangen till information via folkbiblioteken tar inte bli beroende av den 
enskilde medborgarens ekonorniska villkor. Vidare star det att informationsformedling genom 
databaser bor vara avgiftsfritt for den enskilde medborgaren. Detta ar ju nagot som diskuterats 
mycket i och med en utOkad anvandning av den nya tekniken. Mycket har hant pa det ornradet 
sedan 1984 och det rader delade meningar om huruvida kunden ska betala for tidskravande 
databassokningar eller ej . I och med denna formulering kommer vi in pa det lagforslag som 
presenterades i Kulturutredningens slutbetankande 1995 (SOU 1995:84, s 481 ff). I det 
lagforslaget finns inget reglerat om informationssokning i databaser, utan bestammelsen tar 
bara sikte pa litteratur: 

"3§ Pa folkbiblioteken ska litteratur avgiftsfritt stallas till forfogande under 
viss tid. Bestammelsen hindrar inte att ersattning tas ut for fotokopiering, 
porton och andra liknande tjanster. Inte heller hindrar den att en avgift tas uti 
de fall en lantagare inte inom avtalad tid ·a.terlamnar det han eller hon har 
Ian at." (ibid, s 481) 

Att man i lagforslaget inriktar sig enbart pa gratis utlaning av pappersbocker gor att den kanns 
foraldrad menar man fran flera hall. Idag finns sa manga andra tjanster pa biblioteken som 
ocksa bor vani lagstadgat avgiftsfria, exempelvis Ian av videofilmer och informationssokning 
i databaser, menar bland andra Norrbottens lansbibliotek och Stockholms lansbibliotek (Boys, 
DN 96-03-02). Aven en av vara informanter papekade att detta var en brist i lagforslaget. For 
ovrigt var alla vara informanter overens om att en bibliotekslag behovs, men att den maste 
vara mycket konkret och kanske inte se ut riktigt som forslaget pa alia punkter. 

Fragan om bibliotekslag har vallat stora motsattningar bland kulturutredningens 
remissinstanser. En hel del kommunpolitiker har ocksa reserverat sig mot forslaget. De 
politiker, framst frfm moderatema men ocksa fran centem och folkpartiet, som staller sig 
negativa till inforandet av en bibliotekslag hanvisar ofta till lagen om kommunalt sjalvstyre. 
De menar att det ar fel att padyvla kommunema ytterligare tvtmg. Nagra oroar sig ocksa for 
att kommunema ska anvanda sig av lagens miniminiva, ett bibliotek per komrnun, for att 
sedan sanka nivan pa biblioteken och dra in pa filialer och bokbussar (ibid). 

Proposition 1996/97:3 Kulturpolitik 

Sa ar det da antligen klart, Sveriges forsta bibliotekslag trader i kraft den 1 januari 1997. I 
regeringens forslag tilllagtext ar det 3§ som fastslar ratten till avgiftsfria boklan. Lydelsen ar 
nastan identisk med 3§ i det lagforslag som Kulturutredningen presenterade 1995 (se ovan). 
Det skal som bidragit till regeringens forslag ar framst att folkbibliotekens verksamhet pa 
senare ar forandrats pa manga hall i landet. Bokanslagen har minskat, den uppsokande 
verksamheten reducerats, organisationsfOrandringar av biblioteksvasendet har skett, 
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exempelvis har nagra kommuner provat altemativa dri:ftsformer. GrundHiggande principer, 
som ratten till avgi:ftsfria Um, tillganglighet for alia och kommunalt driftsansvar har 
ifragasatts. For att lagfasta vissa barande principer inom biblioteksomradet :ilireslar regeringen 
att en bibliotekslag infdrs. Det betonas i lagtexten att planeringen av 
folkbiblioteksverksamheten aven i fortsattningen skall vara en kommunal angeHigenhet dar 
ingeri statlig detaljstyming skall forekomma. Regeringen anser darfor inte att forslaget till en 
bibliotekslag inkraktar pa det kommunala sjalvstyret. Daremot innebar Iagfdrslaget ett skydd 
for folkbiblioteken, och en garanti for att medborgama kostnadsfritt och oavsett bostadsort far 
god tillgang till kultur och information. 

Att begransa avgiftsfriheten till att galla enbart litteratur ar, som vi skrev tidigare, enligt 
mi'mga ett foraldrat synsatt. De menar att avgiftsfi:iheten ocksa bor omfatta utnyttjandet av 
andra medier och informationstjanster pa biblioteken, exempelvis databassokningar. 
Regeringen vill understryka vikten av atgarder som framjar tillgangligheten till databaser och 
natverk inom biblioteksverksamheten, men anser att detta ar en komplicerad och ekonomiskt 
svaroverblickbar fraga som det i nuvarande inte ar lampligt att lagstifta om. Regeringen 
avvaktar det slutbeHinkande fran Utredningen Kultumat Sverige som kommer hasten 1997 fdr 
att kunna diskutera fragan om avgiftsfi:ihet for informationsteknik pa biblioteken. 
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7. Teorier om folkbildning 

Inledning 

Folkbildningens pionjarer ansag att den stOrsta samhallsorattvisan lag i att inte alla manniskor 
hade lika ratt till bildning och kunskap. Folkbildningens viktigaste princip var: fri for alia, och 
dess utgangspunkter ar rikare personligt liv och rikare samhallsliv i samverkan. Frihet och 
frivillighet ar grundlaggande principer for svenskt folkbildningsarbete. Jamlikhetstanken var 
folkbildarnas grundtanke liksom den ar det for dem som havdar att bibliotekens gratisprincip 
maste bevaras. Gratisprincipen blir en forutsattning for att alla manniskor skall kunna fortsatta 
att hilda sig pa egen hand, ocksa efter skoltiden, den blir en forutsattning for individens 
personliga utveckling genom det livslanga larandet. 

Bernt Gustavsson havdar i sin avhandling Bildningens viig: tre bildningsideal i svensk 
arbetarrorelse 1880-19 30, att synen pa bildningstraditionen besHims av var nutida syn pa den 
modema varlden. Det ar vanligt att begrepp som bildning och folkbildning avfardas som 
forlegad idealism som passerats av den tekniska och ekonomiska utvecklingen . 
Nyhumanismens och romantikens traditioner ur vilka bildningsbegreppet uppstod forknippas 
ofta med nagonting verklighetsframmande och svarmiskt. Denna negativa installning till de 
traditioner som forknippas med bildningsbegreppets ursprung bar varit den dominerande liven 
hos arbetarrorelsen under efterkrigstiden. Det finns ocksa de som okritiskt idealiserar den 
tidiga folkbildningen och bortser fran de motsattningar som bildningen innehaller. I 
idedebatten, menar Gustavsson, Ieder detta till en forenklad uppdelning mellan 
upplysningstraditionen a ena sidan och nyhumanismen och romantiken a den andra 
(Gustavsso_n_1991, s 15). 

Tva bildningsideal fdrknippas med ovanstaende idetraditioner, nyhumanismens 
personlighetsbildande ideal och upplysningens medborgarbildning. lnom svensk 
folkrorelsetradition finns flera representanter for bada traditionema. Arthur Engberg ar en 
karaktaristisk fdresprakare for ett nyhumanistiskt personlighetsbildande ideal. Hos honom 
finns en forborgad elitism, forknippad med den nyhumanistiska traditionen, vilken star i 
motsatsforhallande till arbetarrorelsens jamlikhetsstravanden. Richard Sandler var en av 
folkbildningens framsta idegivare och dess organisatoriska skapare. Han stod bakom 
Arbetarnas bildningfOrbund (ABF) och hade sina rotter inom folkhogskolan (ibid, s 16). Hos 
Richard Sandler £inner vi medborgarbildningsidealet med forarikring i upplysningen, men 
aven i hans bildningssyn finns inslag av nyhumanism. Det ar dock upplysningen och 
medborgarbildningsidealet som dominerar Sandlers bildningssyn som ocksa ar integrerad i 
folkhogskoletraditionen. Engbergs ideal galler daremot inom det hogre utbildningsvasendet, 
det vill saga pa Hiroverk och universitet, vilka Engberg ville oppna for alla med begavning, 
oavsett klasstillhorighet och ekonomiska mojligheter. Han ville ocksa sprida den klassiska 
kulturen till folket. 

Oscar Olsson, den tredje betydande personen inom svensk folkbildningstradition, bar kallats 
11Studiecirkelns fader11

• Olsson g~r, enligt Gustavsson, inte att ordna in i vare sig 
upplysningstraditionen eller i den nyhumanistiska traditionen, eftersom han foretrader ett 
tredje bildningsideal, sjalvbildningsidealet. Sjalvbildningstanken utgor, menar Gustavsson, en 
sjalvstandig del av historien och har sitt urprung i andra inslag av upplysningsfilosofin och 

52 



. 
: 

romantikens idevarld. Bland annat skiljer det sig fran de tva andra idealen i synen pa 
manniskans kunskapsprocess och i hur relationen ser ut mellan den enskilde och kulturarvet. 
Sjalvbildning betraktas till och med som en livsform. Att kunskapssokandet ar nagonting 
aktivt, en aktiv process, ar nagonting som Kant var den forsta att havda. Kant inspirerades 
dock i sin tur av Rousseau framst av hur denne skildrar kunskapssokandet i sitt pedagogiska 
verk Emile. Oscar Olsson kan ha mott kantianismen genom filosofen och kantianen Hans 
Larsson som for Olsson blev en viktig inspirationskalla. Hos Hans Larsson fanns med andra 
ord den idehistoriska kopplingen till Olssons bildningssyn (ibid). 

Folkbildningens anhangare sag sig oftast som delar av ett och samma gemensamma 
bildningsprojekt och fram till fdrsta varldskrigets slut utgor de olika idealen delar av en och 
samma enhet (ibid, s 17). 

Bildningsbegreppet 

Den forsta motsattningen i bildningsbegreppet star mellan dess tva huvudkomponenter, 
bildning som en fri, oandlig process a ena sidan och bildningens torebild och mal a den andra. 
Bildningsbegreppet forutsatter att varje manniska ar oandligt utvecklingsbar genom att hon 
fritt far utveckla sina inneboende resurser, men ocksa att det filUls dolda forebilder till vilka 
bildningsprocessen skall leda. I Engbergs nyhumanistiska ideal dominerar en beundrande 
hallning till kulturarvet medan Sandler och Olsson pa olika satt bada betonar en kritisk 
installning. En andra motsattning filUls mellan jamlikhet och elitism, vilka filUls i 
humanismens och upplysningens traditioner. I humanismen filUls en jamlikhetstanke att alia 
manniskor har lika natur och samma varde. Men a andra sidan ar de mest bildade de hogst 
utvecklade· och utgor i det borgerliga samhallet en elit som star over den obildade massan. I 
upplysnings.filosofin kan alla manniskor "fa del av ljuset men det ar alltid de redan upplysta 
som ska fora det till dem som gar i morkret" (Gustavsson 1991, s 20). En tredje motsattning 
finns mellan bildningens integrerande funktioner med krav pa sarnmanhang, helhet och 
overblick a ena sidan och den vetenskapliga kunskapens specialisering a den andra. Med den 
sammanhanger synen pa kunskap och bildning som ett varde i sig for mli1U1iskan. Denna star i 
ett spanningsforhallande till en instrumentell kunskapssyn dar kunskap och bildning inskranks 
till att uppfylla besHimda, socialt fastsHillda nyttomal. Gustavsson kallar detta satt att se pa 
bildningsideema och kulturarvet som innehallande motsattningar, som i ett motsatsemas spel 
utvecklas i fOrhallande till varandra, fdr dialektisk metod. Denna har stark anknytning till 
Hegels bildningssyn. Det var forst Herder och Hegel som formulerade tanken att bildningens 
vag hos den enskilda manniskan ar parallell med den manskliga kulturens (ibid, s 21 ). 

Bildningens vag ar den utveckling som manskligheten genomgar fran sin historiska barndom 
till sin samtid. Vi bar med oss ett kulturellt arv, de kollektiva manskliga erfarenhetema. Detar 
nar individen tar del av dessa erfarenheter som hon bildar sig. Manniskans standiga stravan 
fram till mansklighetens samlade bildning ar det ouppnaeliga malet, bildningens utopi. Att ra 
uppleva att bildningen kommer alla till del ar en an storre utopi och det var det som var 
folkbildningens stora uppgift (ibid). 

Ordet bildning som beteckning pa en kulturell och samhallelig foreteelse spred sig i den 
tysktalande kulturen under aren 1769 till 1820. Termen anvandes under 1800-talet i 
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diskussionen om kulturen och utbildningen aven 1 Sverige. Ordet bildning har ta 
motsvarigheter i andra sprak (ibid, s 27). 

Orden, hilda, forma och skapa ligger nara varandra. Synen pa manniskan som formad ur ett 
rfunaterial harstammar fran den grekiska antiken. Manniskan formas i bildningsprocessen. 
Metaforerna for manniskans bildningprocess hamtas dels fran naturen, dels :fran konsten. 
Genom den tyska nyhumanismen~ starka paverkan kom konstmetaforen att dominera och 
begreppet bildning fick en estetisk pragel. Bildningsbegreppet fick ocksa via den engelske 
1700-talsfilosofen Shaftesbury en platonisk pragel. Manniskan stravar, driven av Eros, mot 
det sauna, det goda och det skona. Ordet bildning gar ocksa tillbaka pa "bild", ursprungligen 
fran den kristna mystikens Guds bild. Det ar den bild manniskan ska strava mot i sin 
bildningsprocess, bildningens (rore)bild eller det mat till vilken bildningen skall leda 
(Gustavsson 1991, s 28). 

Begreppet bildning uppstod och utvecklades i det rika ideliv som blomstrade vid tiden for 
franska revolutionen. De idetraditioner begreppet forknippas med ar nyhumanismen och 
romantiken. Synonymt med "bildning" anvandes begreppet "upplysning". Upplysning som ide 
ar ocksa nara forenad med begreppet bildning (ibid). 

Bernt Gustavsson havdar att begreppet bildning uppstar i granslandet mellan upplysning och 
romantik. Begreppet ar komplicerat, komplext och rikt sammansatt, vilket beror pa dess 
inneboende motsattningar (ibid, s 29). 

Homogeniteten mellan individen och sHiktet utvecklades fOrst av Gottfried Herder, som ar. en 
av de rorsta att anvanda ordet bildning i dess universella betydelse. Inspirerad av Rousseau 
vacktes intresset fOr mansklighetens och manniskans barndom. Hos barnet finner man, liksom 
i mansklighetens barndom, det av civilisationen ofOrdarvade, det ursprungliga, friska och 
opaverkade. Herder lade dartill ett kulturellt utvecklingsperspektiv pa historien. 
Mansklighetens historia utgors av en traditionemas kedja. Nya generationer for standigt 
traditionen vidare i en standigt pagaende utveckling. De fOr vidare sina forfaders erfarenheter 
och skapelser. Den manskliga kulturen vaxer pa sa satt hela tiden och manniskoslaktet bildar 
sig. AUt hanger samman och skapas enligt samma lagar. Den har synen pa manniskan och 
varlden blev fortsattningsvis en av bildningsbegreppets mest central a egenskaper (ibid, s 30£). 

Bildningen finns som anlag inom varje individ. Den ar en oandlig stravan som utvecklas utan 
hansyn till yttre faktorer. Den fria processen ar subjektiv pa sa satt att den kommer ini:fran 
individen sjalv, fran hennes egna forutsattningar och behov. Forebilden ar istallet objektiv, av 
yttre karaktar. Den finns utanfor individen sjalv, i den yttre verkligheten och anges ofta med 
sociala och samhalleliga matt (ibid). 

Rousseau var en av de forsta som havdade att bildning och politiska rattigheter borde galla 
hela folket. Genom Rousseaus inflytande pa banbrytande pedagoger, som till exempel 
Pestalozzi, skapas den jamlikhetstradition som gar som en rod tract genom bildningens och 
utbildningens historia. Pestalozzis huvudtanke ar att kunskap och bildning inte enbart ska vara 
forbeh[Ulen de ovre samhallsklasserna utan vara till for alla. Framsteg och utveckling var 
omojlig utan hela folkets skolning, menade han. Manniskoma skulle inte enbart ta 
baskunskaper utan skulle ocksa skolas till att bli sjalvstandiga och initiativrika individer (ibid, 
s 34£). 
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En vanlig term fOr att sarskilja bildade och obildade personer i 1800-talets Tyskland var 
uttrycket "halvbildning". Term en kom att anvandas mot arbetamas och det ovriga folkets 
bildning som motstandarna havdade bara kunde leda till halvbildning, vilket ansa.gs farligare 
an obildning. Delll1a motsattning aterfilll1s ocksa i begreppet folkbildning. Det ar ur 
motsattningen folket och eliten som behovet av folkbildning vaxer fram. Franska 
revolutionens paroll: frihet, jamlikhet och broderskap skulle galla alia manniskor. 
Kroppsarbetare undantogs dock tidigt. En ny elit vaxte fram bland borgerskapet, som 
benfunndes den bildade klassen. Det uteslot folket som under hela 1800-talet fick kampa for 
ratten till kunskap och bildning (ibid, s 35). 

Folkbildningsbegreppet 

Ordet folkbildning ar i sig sjalvt tvetydigt. Man kan saga att nagon bildar sig men inte att 
nagon folkbildar sig. Sammansattningen av orden folk och bildning antyder, enligt 
Gustavsson, att nagon alU1an an den som bildar sig agerar bildande. Det antyder att nagon 
utifran eller uppifran bor hilda folket, men folket sjalva kan ocksa skota sin egen 
bildningsverksamhet, vilket ocksa sker under en period i folkbildningens uppbyggnad. Den 
tidiga folkbildningen ar delvis patriarkalisk. De battre lottade ska bade hjalpa till att gora 
daliga forhallanden battre och halla disciplin. Dessa motsattningar praglar folkbildningen 
genom hela dess historia och ar en central del av dess problem (Gustavsson 1991, s 35f). 

Olika klasser och sociala grupper lever under vitt skilda forhallanden men ar alia samtidigt en 
del av manskligheten som har gemensamma egenskaper och erfarenheter. Folkbildningen sags 
ofta av de ovre klasserna som en socialt betingad verksamhet som var till for att forbattra 
sociala forhallanden. Folkbildning blev ett klassmarke, forknippad med de lagre skikten, i 
motsats till bildning som var forbehallen de hogre klasserna (ibid, s 36). 

Bildning blev en central del av det kulturtillstand som uppstod som reaktion mot 
industrialismen. Industrialismen och den borgerliga revolutionen var det historiska skeende 
vari begreppet bildning vaxte fram. ldehistoriska riktningar som upplysningen, 
nyhumanismen och romantiken uppstod i samband med dessa omvalvningar. Under franska 
revolutionen fanns iden om ett enhetligt skolsystem och alias ratt till likvardig utbildning 
(jbid, s 40). Upplysningens centrala tanke ar att sprida vetenskapens och fOrnuftets ljus over 
varlden bland alU1at genom att popularisera och gora vetenskaplig kunskap begriplig for alia. 
Den enskildes fornuft utvecklas och manniskan blir kapabel att aktivt delta i samhallets 
gemensamma angeHigenheter, vilket var vad upplysningsfOresprakarna stravade efter. Bade 
Kant och Rousseau ansag att manniskan ar aktiv till sin natur, bade politiskt och i tilHignandet 
av kunskap. Aktiviteten ar sjalva forutsattningen for kunskap och forstandet ar var aktiva 
kunskapsformaga. Upplysningen ar i fOrsta hand framatblickande medan nyhumanismens 
blickar riktas mot det forflutna. Mot vad nyhumanismen ansag som upplysningens ensidiga 
spridning av naturvetenskapliga ron och betonande av nyttan stallde de den enskilde 
individens utveckling och bildningsprocess. Det var framst genom Hegels inflytande pa 
marxismen och andra socialistiska ideriktningar som nyhumanismen kom att fa ett starkt 
inflytande pa arbetarrorelsens bildningssyn. Bildningen var for Hegel bade en individuell och 
kollektiv process (ibid, s 51). 
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Ordet folkbildning bchjade anvandas i Sverige omkring 1805. De insatser som kunde kallas 
folkbildande innan dess skottes av kyrkan. De forsta folkbildningsfcirsoken vaxte fram pa fria 
initiativ, utanfor statliga institutioner. Forst senare kom folkbildningen att institutionaliseras 
med borjan i folkhogskolans tillblivelse och senare genom studietorbundens och 
studiecirklarnas anknytning till staten som ekonomisk anslagsgivare. Pa 1830-talet 
genomfordes de forsta folkbildningsforsoken. I Sverige riktades dessa forsta forsok till 
allmogen till skillnad frfm forsok i England dar man vande sig till industriarbetama. I Sverige 
levde 80 procent av folket vid den hlir tiden av jordbruk och endast 10 procent av 
befolkningen levde i staderna. De egendomslOsa manniskorna pa landsbygden stalldes dock 
utanfor bildningsverksamheten linda tills dess att de sociala och politiska folkrorelserna 
startade sina egna folkbildningsprojekt mot slutet av 1800-talet (ibid, s 56). 

Folkhogskolan 

lden om en svensk folkhogskola fick faste genom den sena, praktiskt inriktade 
skandinavismen som var en nationalitetsrorelse som hlivdade de skandinaviska landernas 
sarnhorighet, gemensamma historiska och kulturella rotter. Folkhogskolan skulle vara en fran 
statliga myndigheter fri skolform. Statlig och kyrklig kontroll ansags oforenliga med fri 
bildningsverksamhet. Skolformen fick inte skapas uppifran utan maste bygga pa engagemang 
fran folket. Det skulle inte bara vara en skola fOr folket utan ocksa genom folket. De 
egendomslOsa var dock aven hlir stlillda utanfor. "Folk" hade en nationell och romantisk klang 
och syftade pa bonden, odalmannen, vars ideal symboliserade det sanna och enkla folket. 
Overgangen fran standsriksdag till representationsriksdag gav bonderna okat inflytande i 
riksdagen och darfor behovde dessa skolning i framst medborgerliga kunskaper. Under bela 
1800-talet var folkhogskolan endast till for bonderna. Forandringen fran "bondehogskola" till 
hela .folkets . hogskola, dar liven arbetare och tjlinstefolk fick plats, blev en uppgift for de 
framvaxande folkrorelsema (Gustavsson 1991, s 65f). 

De tre folkrorelserna; frikyrkororelsen, nykterhetsrorelsen och arbetarrorelsen, bar alia 
gemensamma drag och liknar varandra i en del avseenden. De har en protestkaraktar i 
forhallande till det bestaende samhallet och overheten. De har ofta starkt framtradande, ibland 
karismatiska ledare. De utvecklas ofta genom delning och fraktionsstrider och genom gar efter 
en tid en stegvis institutionalisering. Alia tre rorelsema har sina rotter i upplysningen och 
franska revolutionen. Ett annat gemensamt drag ar att de alia sokte rOttema i det egna, 
samtidigt som de riktade blicken mot det nya. Att soka sin egen identitet och forsoka forsta 
det nya som vaxte fram var froet till sokandet efter bildning. Folkbildningen blev en 
gemensam angelagenhet (ibid, s 67f). 

Radikalismen 

Under 1880-talet sker en radikalisering av kulturlivet i Sverige. Den svenska 
arbetarbildningen har sina rotter i 1880-talets kulturklimat. Har finns de ideologiska ideer som 
kom att anvandas av arbetarrorelsens ledande foretradare. Under detta decennium sker 
brytningen me11an det gamla konservativa Sverige och en radikal opposition. De som kommit 
att utforma de grundlaggande ideema for bildningsidealen tar har sina avgorande intryck, 
bland andra Axel Hligerstrom, Hans Larsson, Ellen Key och Anton Nystrom. Aven 
arbetarrorelsens tidiga ledare, som till exempel Hjalmar Branting, formas i den har tidens 
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anda. 80-talsradikalismen bryter mot kyrkans, kungens och funbetsmannavaldets dominans 
och den konservativa idealistiska filosofin och banar vag fOr ett tankande som bygger pa 
upplysningsideerna i ny form; liberalism, evolutionism, darwinism, utilitarism och positivism. 
En stark vetenskapstro, en tro pa naturvetenskap och teknik som livsaskadning och 
varldsbilder med anspr:lk pa att kunna forklara det manskliga livet vaxer fram. Darwin, 
Spencer, Buckle, Mill och Comte ar de nya tankare som hyllas av 80-tals radikalistema (ibid, 
s 70f). 

De ilirsta bildningsforsoken som i storre omfattning vande sig direkt till arbetarna var 
arbetarinstituten. Det forsta, Stockholms arbetarinstitut, startades 1880 av Anton Nystrom. 
Upplysningen skulle komma alia till del, oavsett klass eller yrke. Ambitionen var att fa bort 
klasskillnaderna betraffande bildning och upplysningen. Alla manniskor ansags bildbara och 
mojliga att upplysa. Nystrom ville forbattra arbetarnas stallning i samhallet, men det fick inte 
ske pa bekostnad av klasskillnader i andra sammanhang. Samhallet var och skulle vara 
hierarkiskt inrattat. Eliten skulle hilda massorna och det skulle ske i form av foreHisningar. 
Denna grans for jfunlikheten ifragasattes och upphavdes sa smaningom av den socialistiska 
arbetarrorelsen (ibid, s 76f). 

Richard Sandler och medborgarbildningsidealet 

Richard Sandler var av den asikten att det inte gar att avskilja en borgerlig kultur fran en 
proletar. Det manskliga kulturarvet ar ett. Hans installning till kulturarvet ar dock kritisk. 
Sandler var ideolog och institutionsskapare. Att overta och omorganisera existerande 
institutioner var hans satt att skapa mojligheter for arbetamas bildning. Sandlers bildningssyn 
vaxte fram · nagonstans mellan folkhogskoletraditionen och de radikala arbetar- och 
studentforeningarna. Uirofrihet, liberalismens grundprincip som ar studentens ratt att valja 
amne och larare, inforlivad med arbetarrorelsens syn pa fri folkbildning foresprakas av 
Sandler. Han ansag att de konservativas hindrande av arbetarklassens tilltrade till 
folkhogskolor och bildning var ett slag i ansiktet pa folkbildningens heligaste princip; "fri for 
alia" (Gustavsson 1991, s 92£). 

I medborgarbildningsidealet finns bildningsmalen klart uttalade. Vissa fasta, specifika 
kunskaper skall inhamtas och de skall leda till ett bestfunt mal. Naturvetenskapliga och 
samhallsvetenskapliga studier anses som viktigast. Forelasningen ar fonnen for bildning och 
det ar lararens sak att ordna kunskapen at deltagarna (ibid, s 99). 

1912 bildades ABF dar Sandler var studieledare under de forsta aren. ABF var ett av 
resultaten av Sandlers bildningsstravanden. For Sandler var folkbildningens allmanna mal 
praktiska fardigheter, medborgerliga kunskaper och en sa bred allmanbildning som mojligt. 
Sandler tar fasta pa sambandet mellan folkbildning och demokrati (Gustavsson 1991, s 115). 
Demokratiseringen av samhallet ar for honom en oundviklig process. Folkbildningsarbetet ar 
en social foreteelse vars utgangspunkter ar rikare personligt liv och rikare samhallsliv i 
samverkan (Johansson 1995, s 86). Nar samhallet vilar pa demokratisk grund bar alia den 
naturliga ratten att delta i samhallsarbetet. De medborgerliga uppgiftema har alla ratt att utova 
aven utan medborgerlig bildning. Det ar med andra ord naturrattsliga ideer typiska for 
upplysningen, som motiverar allas ratt att delta i politiken. Samtidigt havdar Sandler att 
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resultatet av det politiska arbetet blir kvalitativt battre om det skots av kunniga manniskor. Ju 
bredare och djupare folkbildning samhallet har, i desto hogre grad kan det ocksa 
demokratiseras. Det var just den pagaende demokratiseringen av samhallet som gjorde 
folkbildningsfn1gan till ett sa hett amne (Gustavsson 1991, s 115). 

Arbetarrorelsens inriktning mot socialism skarper kravet pa medborgerlig bildning. Nar 
statens uppgifter okar, staller det ytterligare krav pa folkbildningen, menar Sandler. Det galler 
att hoja "statsmedborgarens" kompetens. Detar demokratin, manniskan som medborgare och 
hennes sociala kompetens som diknas. For Sandler ar bildningens mal att gora arbetarna till 
medborgare, vilket innebar att utifran val grundade asikter kunna diskutera och ifragasatta, 
samtidigt som medborgaren ocksa ingar i ett kollektiv (Ambjomsson 1988, s 265). 
Arbetarhogskolan skulle utbilda funktionarer, joumalister, agitatorer, politiker, kooperatorer, 
fackforeningsman och kulturarbetare, vilka skulle utgora rorelsens blivande elit och fOra ut 
budskapet till folket (Gustavsson 19Q1, s 116). 

Sandler insag att sjalvbildningsidealet som vaxte fram med studiecirklama var en mojlighet 
att lagga bildningen i folkets egna bander men han menade att sjalvbildningen inte var 
tilldickligt effektiv och inte kunde astadkomma den hoga niva som var nodvandig for att 
folket skulle kunna overta samhallsansvaret. Han betraktade sjalvbildningen som ineffektiv 
och planlOs. Behovet av kompetens att ta over samhallets uppgifter var det huvudsakliga 
syftet med det bildningsarbete Sandler foretradde. Bildningsinnehallet kunde kompletteras 
med kulturhumanism och personlig utveckling men det kom oftast i andra hand. Sandlers 
bildningssyn var alltsa medborgarbildning med stark pragel av professionalisering och 
specialisering. Eftersom arbetarrorelsen saknade skolor tog man over bildningsidealismens 
ideer och omsatte dem i handling och det var det som kom att bli Sandlers bestaende insats fOr 
framtiden (i~id, s 122). 

Sjalvbildningsidealet 

Detar sjalvbildningsidealet som motiverar iden om studiecirkeln. Studiecirkeln uppstod ur tva 
parallella rorelser. Den ena var det praktiska bildningsarbete som bedrevs framst inom 
nykterhetsrorelsen, den andra var de ideer som formedlades av betydelsefulla 
kulturpersonligheter. Det var kombinationen av sjalvbildningsarbetet inom folkrorelsema och 
den intellektuella motiveringen for det som utgjorde sjalvbildningsidealets rodelse i Sverige. 
Praktiken foregick ideema som i efterhand kom att motivera folkrorelsema for den sortens 
bildningsarbete. Studiecirkeln vaxte fram genom experiment med olika arbetsformer i 
nykterhetsrorelsen. Ideologin var sjalvbildningsidealet som formulerades av framforallt tre 
idegivare, Hans Larsson, Ellen Key och Oscar Olsson. Hans Larsson var den filosofiska 
grundlaggaren medan Ellen Key havdade den estetiska bildningen. Oscar Olsson var bade 
praktiker och teoretiker. Det teoretiska underlaget, vilket han sa smaningom omsatte i egna 
ideer om sjalvbildningen, fick han fran Larsson och Ellen Key (Gustavsson 1991, s 125). 

Studiecirkeln som arbetsform star i relation till en genomtankt teori om hur bildningsarbetet 
bor genomforas och vilka dess grundlaggande principer bor vara. Kaman ar att 
bildningsprocessen skall ha sin utgangspunkt i varje enskild individs inneboende anlag. Varje 
manniska har namligen slumrande resurser som under stimulans kan vackas till liv och 
utvecklas i en oandlig process som varar livet ut. Bildningsprocessen utvecklas da manniskan 
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sjalv ar aktiv. Den grundUiggande tanken 
sjalvaktiviteten (ibid, s 126). 

Ellen Key 

sjalvbildningsidealet ar alltsa iden om 

Ellen Key ar den som framst betonar den estetiska bildningens betydelse for 
personlighetsutvecklingen. Ron hade en forhoppning om en kulturell renassans, vilken skulle 
resultera i den harmoniska manniskan som kunde utveckla alla sina inneboende mojligheter. 
Personligheten, den enskilda manniskans egna kulturella utveckling blev det viktigaste. 
Manniskan kan genom att valja mellan olika livshallningar forma sin egen personlighet. Den 
enskilde och manskligheten utvecklas i vaxelverkan. Genom att hilda sig och utvecklas 
kulturellt bildar man sig sjalv och manskligheten i ett standigt vaxelspel. Tank:en kan forenas 
med evolutionismens ide om mansklighetens utveckling mot det fullkomliga och Key 
sammanfor den klassiska humanistiska tanken om manniskans bildning genom det kollektiva 
med evolutionismens optimistiska utvecklingstro. 

Bildning kan finnas i alia samhallsklasser eftersom "bildningsanlagen" ar ett naturligt anlag, 
menade Ellen Key. Ron havdade ocksa att kvinnan har storre bildningsanlag an mannen pa 
grund av sin storre rorlighet i fantasin och sin kanslovarme (ibid, s 148). Skolan bidrar med 
material men den personliga bearbetningen och tillgodogorelsen av laromedlen uteliimnas och 
darfdr forsummas och undertrycks de bildningsanlag manniskan naturligt har av skolan. 
Skolan borde uppmuntra bildningsdriften och se till att sjalvbildningen varar livet ut. Keyser 
den sociala orattvisan i olikheten i bildningsgrad och tillgangen till bildningsmojligheter. 
Bildningsanlagen finns alltsa hos a1la samhallsklasser medan bildningsgraden blir ett 
klassmarke (ibid, s 148ff). Aven Oscar Olsson kritiserar skolan av liknande skal. Han menar 
att skolans_ sonderstyckande av larostoffet skapar motvilja hos elevema mot studier senare i 
livet (Arvidson 1985, s 45). Sjalvverksamhet, sjalvstudier och sjalvbildning var grunden fOr 
Olssons pedagogiska tankande. Lararen kan inte lara ut migonting. Han kan bara stodja och 
underlatta den enskilda individens sokande efter kunskap och bildning (Johansson 1995, s 41). 

Valfrid Palmgren ansag att den basta platsen for bildning var biblioteken och hon trodde att 
fler och fler skulle upptacka detta: 

"Man borjar ju numera allmant inse, att engelsman och amerikanare hafva ratt, 
dade gora gallande, att det for ett samhalle icke finns produktivare utgifter an 
de till bildningsandam1'il anvanda och att okunnighet och bristande 
omdomesformaga till slut alltid komma att sta hvarje folk, hvarje samhalle 
dyrare an bildning. Man borjar inse, att hvarje enskild manniskas lif kan blifva 
rikare och lyckligare genom boken och att en battre, lyckligare manniska ar en 
ekonomisk vinst for samhallet. Det ar darfor man strafvar efter att i hvarje 
stad, ja, hvarje komrnun fa till stand dessa praktiga, for alla lika Hitt 
tillgangliga offentliga bibliotek, i hvilka hvarje samhallsmedlem kan klifva sa 
hogt han sjalf vill och orkar pa bildningens trappstege, institutioner, som i 
maktiga kulturllinder som England och Forenta statema och numera afven i 
Tyskland betraktas som ett af de viktigaste medlen att hoja ett folks intelligens 
och andliga lifaktighet. Ochman vet numera ocksa, att endast ett pa mojligast 
hogsta bildningsniva staende folk kan blifva och forblifva utvecklingsdugligt 
och konkurrenskraftigt pa varldsmarknaden. Man har s~\.ledes insett vinsten for 
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samhallet daraf, att hvatje samhallsmedlern tar tillf<ille att forvarfva storsta 
mojliga kunskapsmatt, intresse och ledning att idka dels teoretisk 
sjalfverksamhet genom fortsatta studier, dels praktisk sjalfverksamhet genom 
att utvecklas och ga framat in om det yrke han tillhor [ ... ] " (Palmgren 1911 , s 
51). 

Ellen Key sag i de nybildade folkrorelsema bildningens sociala kraft. Genom Oscar Olsson 
har bildningen kommit till folket sj alvt. Bildningen har, genom att bildningsinitiativet 
uppifran motts av bildningsdriften nedifran, blivit en 11sjalvrorelse" bland folket. 
Folkbildningen vaxte till sjalvverksamhet. Passiviserande forelasningar kunde inte, enligt 
Key, stimulera skonhetssinnnet och fcireHisningama motsvarar inte folkets verkliga behov. 
Sjalvbildningen kraver en dialog. Manniskan maste se de storre sammanhangen av vilka hon 
ar en del. Individen kan bara utvecklas genom att mota det allmanmanskliga, vilket ar den 
klassiskt humanistiska bildningstanken. Malet ar att "alla medborgare ska bli likvardiga 
deltagare av den gemensamma kulturen" (Gustavsson 1991, s 152). Ellen Key ansag att 
konsten ar det som gor manniskan bel och medfor att hon kan skapa sig en varldsbild. 
Folkbildning och kultur ar en enhet dar folkbildning ar roten och kulturen ar kronan. Konsten 
ar det som kan motverka industrialismens destruktiva inflytande pa manniskan. Konsten gor 
livet vart att leva. Den skall foga samman vatje del av det manskliga livet. Socialdemokratin 
blev for Ellen Key framtidens kulturrorelse eftersom den tog pa sig den uppgiften (ibid) . 

Oscar Olsson 

Oscar Olssons forsta studiecirkel, som pagick i Lund under aren 1899-1902, raknas som den 
forsta genomf6rda studiecirkeln i Sverige och framstar som forebild for all kommande 
studi~cirkelverksamhet (ibid, s 153). 

Sjalvstudier ar en gammal foreteelse, men sjalvstudier ar inte, havdar Gustavsson, detsarnma 
som sjalvbildning som innefattar bildningsbegreppet. Sjalvbildning forutsatter manniskor i 
aktivitet och rorelse, men ocksa de demokratiska fri- och rattigheter som var ett arv fran 
franska revolutionen. Sjalvbildning forutsatter ocksa de folkrorelser som uppstod i och med 
industrialismen och som sag sin uppgift i att rorbattra manniskors levnadsvillkor, socialt, 
politiskt, ekonomiskt och kulturellt. 

Studiecirkeln har sitt ursprung i godtemplarrorelsen i England. Vatje medlem fick komma till 
tals och motena byggde pa samtalsform. "Det :fria samtalets larometod har befulll1its vara pa 
ett helt annat satt fruktbarande an lektioner och forelasningar- och den har ju ocksa hoga anor 
med de Platonska dialogema som ouppnaeligt ideal", sade Oscar Olsson (Johansson 1995, s 
30). En annan rorutsattning for studiecirkeln var valet av bildningskalla, det vill saga boken. 
Detta val ar ett uttryck fOr ett mer sjalvstandigt sokande efter kunskap an att till exempel 
passivt vara aborare till en forelasning. I litteraturen moter lasaren livet sjalvt, darfor ar boken 
som bildningskalla sa anvandbar. Oscar Olsson menade, till foljd av att boken skulle utgora 
huvudkallan for kunskap, att det maste fiiU1aS ett bibliotek i varje foreningslokal. Biblioteken 
star for kontinuitet till skillnad fran forelasningar och kurser som ar tillfalliga. Biblioteken ar 
all tid tmgangliga. Det blev darfor en forstahandsuppgift fOr arbetarorganisationema att grunda 
en biblioteksverksamhet. Vidare skulle kursema i botjan ha som uppgift att lara arbetama att 
anvanda biblioteket. Det finns alltsa ett direkt samband mellan bibliotek och studiecirkel. 
Biblioteksverksamhet ar den grundlaggande arbetsformen (Arvidson 1985, s 90ft). Aven 
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Valfrid Palmgren ansag att biblioteket och boken hade klara fordelar jamfort med 
foreUisningar. Hon formulerar det sa bar: 

"Vid fcireHisningen ar ahoraren bunden vid en bestamd plats och en besHimd 
tid. Vid studiet af den bok, som biblioteket formedlar tillllisaren, ar denne icke 
pa nagot satt bunden med afseende pa tid och rum. [ ... ] I biblioteket daremot 
finnes fcir hvar och en , hvad just han onskar eller behofver, biblioteket kan 
[ ... ] kraftigare an hvatje annat uppfostringsmedel leda till utveckling af 
individuella anlag. [ ... ] Slutligen ar att marka att ahoraren af en fcireHisning ar 
jlimforelsevis passiv [ ... ] Biblioteket- d. v. s. boken- dliremot uppmuntrar, ja 
rent af tvingar till sjlilfverksamhet. Nar jag laser en bok maste jag bela tiden 
sjalfaktivt deltaga i arbetet." (Palmgren 1911, s 232) 

Olsson ansag att boken skulle cirkulera mellan medlemmama periodvis. Cirkelmedlemmama 
valde sjalva vilka becker de skulle arbeta med i cirkeln och nar studiearet var slut 
overllimnades bockema till foreningens bibliotek for allmlin utlaning (Johansson 1995, s 11). 
A vsikten var att skapa en studieverksamhet som byggde pa medlemmamas egen 
sjalvverksamhet. Folkhogskolan var en fOrebild och man menade att varje studiecirkel skulle 
vara ett lika bra bildningsaltemativ for arbetama som en folkhogskola. De tidigare 
llisecirklama, H\nebiblioteken och studiekursema fick en ny, enhetlig organisation i 
studiecirkeln (Gustavsson 1991, s 156). 

Hans Larsson och Ellen Key stod, som namnts, for de overgripande ideerna medan Olsson 
genomfOrde dem i organisatoriskt arbete och blev lanken mellan folkbildningen och dess 
idegivare. Han verkstlillde de ideal som redan existerade, men kom sa smaningom att utforma 
sin ~gen version av sjalvbildningsidealet. Grundlliggande fcir det ideologiska arbetet var 
Abraham ·Lincolns paroll: "for folket och genom folket", vilket kom att inga i 
studiecirkeltraditionens sjlilvsyn och anvlindes bade av Ellen Key och Oscar Olsson. 
Sjalvbildningen blev folkets egen angelligenhet (ibid, s 157). 

A ven i sj lilvbildningen fmns motslittningen mellan elitism och jamlikhet, vilken tycks 
ofrankomlig i upplysningens och humanismens traditioner. Den ingar pa nagot vis i 
bildningsbegreppet. Olsson hlivdade att arbetarna skulle betraktas som myndiga och 
fullvardiga medborgare, inte bara i sitt yrke och vad gallde medborgerliga rlittigheter, utan 
ocksa i bildningarbetet. Han inspirerades, liksom Ellen Key, av de engelska socialistema och 
civilisationskritikema, vilka riktade en estetiserande kritik mot industrialismen. 
Skonlitteraturen var den konstform som lag Olsson narmast och som inom hans arbete i 
folkbildningen fi.ck avgorande betydelse (ibid, s 159). 

1913 valdes Olsson in i riksdagen dar han forblev ledamot fram till1949. Det var dar han drev 
folkbildnings- och utbildningspolitiska fragor. Han arbetade for en demokratisering av 
skolsystemet tillsammans med andra socialdemokrater och liberaler i en grupp kallad 
"folkbildningsfalangen". Det var denna grupp som drev igenom de reformer som kom att leda 
fram till enhetsskolan (ibid, s160). 

Oscar Olssons bildningssyn forankras bade i nykterhets- och arbetarrorelsen och i kontakt 
med Hans Larsson och Ellen Key. Fdin ett fi.lantropiskt ideal laggs tonvikten nu pa folkets 
eget bildningsarbete. Olsson menade att Ellen Keys bok Folkbildningsarbetet - siirskilt med 
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hi:insyn till skonhetssinnets odling (1906) starkt bidrog till folkbildningens popularitet under 
1900-talets forsta artionde (ibid, s 161 ). 

Studiecirkeln ar alltsa intimt kopplad till boken och biblioteket. Studiecirkeln skall bygga pa 
folkets egen sjalvverksamhet som ligger i studiearbetets upplaggning. Biblioteken ar en 
forutsattning for studiecirkeln. A vsikten med de organisatoriska reformer som genomfordes 
1902 var ocksa att forbattra bokbestandet. Genom reformema okade tillgangen till bocker. En 
grundHiggande ide var att studiecirkeldeltagama sjalva aktivt soker den kunskap de behover i 
biblioteket. Kunskapssokandet ar dock endast folkbildningsprocessens fOrsta steg. Det andra 
steget ar Hisningen, som kom att bli en livsform inom folkrorelsen. Det var viktigare att 
medlemmama Histe an vad de laste (Gustavsson 1991, s 162). Den begrundande Uisningen, 
som var en ny typ av lasning som paborjades i folkrorelsema, innebar att Uisaren tar till sig 
innehallet pa ett nytt satt. Uisaren gar fran extensiv, oversiktlig, lasning till intensiv, 
begrundande Hisning. Man Hiser inte for att lara sig innantill. Man laser for att begrunda det 
Hista (Ambjomsson 1988, s 249). Att lasa blir ett satt att tanka pa sitt eget satt, genom att lasa 
farre bocker men genom att ta till sig det man Hiser pa ett personligt satt. Det Hista sHills i 
relation till det egna jaget och vardagslivet. Manniskor skulle fritt kunna argumentera och 
reflektera over tillvaron av vilken de tidigare utgjort en oreflekterande del. Hari finns en 
demokratisyn som lagger tyngdpunkten vid individens sjalvstandiga val, oberoende av 
auktoritetemas propaganda och partidisciplin (ibid, s 253). Pa det har sattet kan 
sjalvaktiviteten vara bade en individuell och kollektiv process. Sjalvbildningen ar ett 
vaxelspel mel! an den personliga tillagnelsen och · det sociala sammanhanget (Gustavsson 
1991, s 162f). 

Till studiecirkeln forberedde sig deltagama var och en genom att hemma lasa den aktuella 
boken son:; sedan i tur och ordning cirkulerade mellan medlemmama. Detta till skillnad fran 
lasecirkeln dar man Histe hogt ur en gemensam bok. Det tredje steget i sjalvbildningens 
process ar art deltagama tillsammans i cirkeln diskuterar och begrundar det Hista. Innehallet 
relateras till de kollektiva erfarenhetema i gruppen. Pa sa satt kan deltagama distansera sig 
fran det sjalvklara och invanda och satta inneha.llet i relation till det egna vardagslivet (ibid, s 
163). 

I studiecirkeln ar allajamlikar. Boken ar det viktigaste bildningsmedlet, vilket maste upplevas 
direkt for att deltagama skall kunna tillagna sig det pa sitt eget satt och relatera det till egna 
erfarenheter. Olsson menar att det som ar vasentligt i livet inte kan laras som skolkunskaper. 
Larobocker ar darfor inte tillrackliga. Den skonlitterara boken intar darfor en central plats i 
cirkeln. I skonlitteraturen finns mansklighetens kollektiva erfarenheter samlade. Genom 
lasningen okar deltagama, enligt Olsson, sin egen humanitet. Det handlar om klassisk 
bildning men det nya ar art bildning skall komma alia till del, och utan atskillnad galla hela 
folket. Vetenskaplig och intellektuell skolning skall komplettera den humanistiska 
personlighetsbildande for att hos deltagama alstra kritiskt tankande och formaga till 
sjalvstandigt tankande. Sjalvansvar och sjalvtillit ar nodvandiga egenskaper i en fungerande 
demokrati. Olsson menar att forelasningen kan fungera som ett komplement till cirkeln. 
Lasning medfOr stOrre mojlighet till kritik och eftertanke an den passiva foreHisningen kan 
astadkomma (ibid, s 164). 

I bildningsverksamheten fann manga manniskor en livsnodvandig motvikt till den 
desorientering och alienation som orsakades av den enorma sociala :fOrandring som 

62 



industrialismen innebar. Olsson havdade att bildning skulle finnas mitt i det vardagliga livet. 
Arbetarklassen sag, till skillnad fran borgarklassen, inte sin bildning som "dekoration" utan 
som nagonting nodvandigt for att kunna forsta sin egen livssituation. Olsson tar avstand fran 
medborgarbildningsidealet som betonar den direkta nyttan och framst ser kunskap som makt i 
upplysningens anda. Det som ar avgorande fOr om kunskap kan bli makt eller enbart ger 
vanmakt ar vilken relation kunskapen har till manniskan. Det beror inte pa mangden kunskap 
som kan formedlas pa kortast mojliga tid, vilket medborgarbildningens effektivitetssyn gar ut 
pa. Manniskors livsforhallanden varierar och manniskors vardagsliv ar olika ocb darfor maste 
ocksa fribeten i bildningens utformning vara lika stor (ibid, s 166). 

Sjalvbildningen tar alltsa sin utgangspunkt i vardagsvillkoren men bildningsarbetet skall 
ocksa bidra till att hoja manniskoma over det slentrianmassiga sa att livet inte blir belt 
mekaniserat (ibid). 

Skillnaden i tillgangligbet till bildningsmojligbeter ansag Olsson ocb manga med bonom vara 
tecken pa den djupaste klassorattvisa. Ingen skillnad i kulturinneball ansags finnas mellan 
samballsklassema. Alia har darfor ratt att ta del av samma kulturella arv (ibid, s 171 ). 

Olsson vande sig mot dem som foresprakade gemensam folkbildning fOr alia 
samhallsgrupper. Vad som sarskiljer arbetarklassens bildning ar tolkningen av kulturarvet 
enligt dess egna klassintressen. Det ar sattet pa vilket man tillagnar sig det lasta ocb relaterar 
det till den egna varlden som sarskiljer olika klassers bildning. Vad galler innehallet finns 
ingen avgorande skillnad. Cirkelmedlemmarna bor ga direkt till kalloma for att sjalva tolka 
och ta till sig inneballet utan fOrmedlande och tillrattalaggande. Den dominerande tolkningen 
av kulturarvet bar ju tidigare legat bos borgarklassen. Denna kritiska tillagnelse ar, menar 
Bernt Gustavsson, typisk for Oscar Olsson. Bildningsarbetet blir ett led i 
jamlikhetsstravandena eftersom arbetarklassen genom cirkeln :tar tilltrade till det 
gemensamma manskliga kulturarvet pa sina egna villkor (Gustavsson 1991, s 173). 

Det manskliga samlivet och diskussionen med andra manniskor utvecklar personligheten. 
Genom dessa tankar tar Oscar Olsson avstand fran det klassiska nyhumanistiska idealet som 
havdar att all bildning kommer inifran individen sjalv. Bildning maste, enligt Olsson, sta i 
relation till den sociala ocb politiska verkligheten (ibid, s 174±). Folkbildning kan aldrig ges 
ett bestaende kunskapsinneball. Bildning ar en process dar deltagarna soker sig fram efter sina 
egna forutsattningar. Bildningens uppgift ar att ge ett rikare liv. Cirkeln skulle finnas i 
hemmet och bli en del av sallskapslivet men sjalvbildningen kunde ocksa spridas inom skolan 
fOr att undanroja motsattningar mellan hemmet och skolan. Olsson ville forandra skolarbetets 
karakllir av stelnad bildning presenterad i en forutsagbar mall (ibid, s 176). 

Studiecirkeln var fran boijan menad som en fri umgangesform i vardagslivet. Den skulle inte 
paminna om en skola eller institution, studiecirkeln skulle finnas i det civila samhallet. 
Folkrorelsen som bedrev studiearbetet hade ingen anknytning till staten, men i ocb med 
statens anslag till bokinkop finns tidigt anknytning till staten. I och med ABF:s uppkomst for 
att :ta tillgang till nya statsanslag okade anknytningen till staten ytterligare (ibid, s 184). 
Genom ABF fick arbetarrorelsen ocksa en egen studieorganisation, vilket gjorde att man 
skiljde sig fran den allmanna sa kallade fria och frivilliga bildningsverksamheten och 
motsattningar uppstod mellan foretradare fOr arbetarrorelsens egen bildningsverksamhet och 
foresprakama for allman folkbildning. Aven arbetarrorelsen kritiserade senare Oscar Olssons 
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studiecirkelverksamhet som pastods vara ''samkvamscirklar" dar man laste och diskuterade 
skonlitteratur isHillet for att bedriva systematiska studier i nagot "nyttigt" amne (ibid, s185f}. 

1917 splittrades arbetarrorelsen i tva falanger och bildningen kom att inga i ett annat 
idesamrnanhang an den gjort fore kriget. Socialdemokratema fick fler poster i riksdagen 
genom den allmanna rostrattens inforande. Nya kulturstrukturer vaxte fram. De forsta 
arbetarfdrfattama skildrade proletara erfarenheter och modemismen slog igenom i litteraturen. 
En ny generation tog over bildningsarbetet och det bildningsideal som bygger pa sjalvtillit, 
sjalvaktning och sjalvaktivitet minskade i betydelse. Under 1920-talet minskade cirklarnas 
inriktning pa skonlitteratur och nyttoinriktade amnen som nationalekonomi, stats- och 
kommunalkunskap okade istallet och eftersom innehallet forandrades fodindrades ocksa 
fonnen (ibid, s 178ft). Utvecklingen pa 1930-talet kan karakteriseras som overgang fran 
sjalvbildning till vad Hans Larsson kallade "nyttighetsmasken" (ibid, s 183). 

Nyhumanismens personlighetsbildande ideal 

Inom arbetarrorelsen finns, enligt Bernt Gustavsson, ett tredje bildningsideal, ett renodlat 
nyhumanistiskt personlighetsbildande ideal, vilket skiljer sig fr~m medborgarbildningsidealet 
och sjalvbildningsidealet pa flera siitt. Det bygger till exempel pa andra traditioner och har sin 
huvudsakliga plats inom den hogre utbildningen (Gustavsson 1991, s 189). 

Arthur Engberg 

Redan 1904 anslot sig Arthur Engberg till arbetarrorelsen pa grund av en stark ideologisk 
onskim att fdrandra samhallet efter att sjalv ha upplevt sociala orattvisor. 1917 blev han invald 
i riksdagen och kom att verka i kretsen kring Hjalmar Branting. Engberg holllange fast vid en 
marxistisk ideologi men efter 1939, da han tilltratt som ecklesiastikminister (ungefor 
motsvarande dagens utbildningsminister), framstod hansom den kulturkonservative politikem 
som framrorallt fdrde bildningens och kulturens talan. Engberg accepterades av 
borgerligheten och blev fdretdidare for det etablerade samhallets institutioner (ibid, s 191f). 

Det nyhumanistiska idealet styr alia Engbergs refonnstravanden. Hans nyhumanistiska 
bildningsideal stod i relation till en politisk radikalism och en socialistisk ideologi. Engberg 
stalldes infdr problemet med marxismens determinism och humanismens tanke om 
personlighetens frihet och fann sin egen tolkning av marxismen, vilken blir mojlig genom 
Hegels filosofi som utgor Hinken mellan marxismen och nyhumanismen. Hegel representerar 
namligen bade den nyhumanistiska och den dialektiska traditionen. Nyhumanismen bygger pa 
en humanistisk manniskosyn sam har sin grund i platonsk idealism, som innebar tanken att 
balans och harmoni ar karakteristiskt fdr den sant bildade manniskan. Den overordnade 
sjalsegenskapen ar fornuftet som skall styra och skapa harmoni mellan de ovriga 
egenskapema. Kanslan och viljan skall vara underordnade rornuftet. Genom rornuftet 
utvecklas manniskans mansklighet. De hogsta dygdema ar tankens klarhet och resonemangens 
begreppsreda och det ar mattfullheten som skall styra manniskans handlande och samhallets 
utveckling. Pedagogens uppgift ar densamma som bildhuggarens; att ur ramaterialet utvinna 
de ratta proportionema det vill saga i det har fallet balans och hannoni (ibid, s 197). 

64 



. • 

En rorutsattning fOr att forma personligheter som kan skapa en ny kultur ar den fria 
personligheten. Det fria bildningsidealet ar darfor en av nyhumanismens grundideer. Utan 
personlighet ingen bildning (ibid, s 199) . 

Arthur Engberg havdade i riksdagen, 1921, att den vasterlandska kulturens undergang ar 
oundviklig om inte manniskan battre borjar rorvalta kulturarvet. De dekadenta krafterna kan 
endast bekampas med den klassiska bildningen, andens frihet och den fria personligheten, 
menade Engberg. Den mekaniska varldsbilden och 1700-talets upplysningsfilosofi var det 
avgorande steget mot kulturell utarmning och fick sin motreaktion i tysk idealism, enligt 
Engberg. Arbetarrorelsens framsta uppgift blir for Engberg att motverka den andliga krisen 
och kulturens moraliska och estetiska forfall (ibid, s 216). 

Engberg forsvarade parallellskolesystemet, vilket Oscar Olsson och Richard Sandler ville 
avskaffa, och han var till en borjan negativt installd till enhetsskolan. Engberg ville krossa 
muren mellan folket och bildningsmojligheterna genom att infora reformer inom skolans och 
kulturens omracte. Kulturen skulle goras tillganglig for massorna. Den demokratiska 
kulturpolitikens framsta uppgift, var for Engberg att avskaffa "bildningsmonopolet" (ibid, s 
221). 

En grundHiggande konflikt fOr Arthur Engberg var motsattningen mellan bildning och 
utbildning. Den fria Hisningens betydelse for personlighetens utveckling hindrades av skolans 
utantillinlarning och examenskrav. Individen borde fa stOrre utrymme for egen personlig 
bildning, ansag Engberg som till foljd av detta inforde Hixfria mandagar. Han kampade ocksa 
for att avskaffa studentexamen och menade att platsen for bildning kanske inte ar skolan utan 
kanske inom den fria folkbildningen, eftersom det var sa svart att inom skolan forena 
yrkesutbildning och bildning (ibid, s 221 f) . 

Fem centrala begrepp 

Inge Johansson havdar i boken For folket och genom folket : om ideer och utvecklingslinjer i 
studieforbundens verksamhet att det i folkbildningsarbetets "ideutrustning" fmns fern centrala 
begrepp: jamlikhet, demokrati, personlig utveckling, folkrorelsesyn och pedagogisk filosofi 
(Johansson 1986, s 219). 

Johansson tar i stycket om jamlikhet upp 1912 ars riksdagsbeslut om statligt stOd till 
biblioteken, vilket syftade till reformer i jamlikhetens tecken. Biblioteken skulle vara oppna 
for alla. 1963 ars folkbildningsproposition betonade starkt folkbildningsarbetets 
jamlikhetsma.l (ibid, s 222). Folkbildningsarbetets uppgift att starka och fdrdjupa demokratin 
omnamndes forsta gangen av 1920 ars folkbildningsutredning, vilket kanske ar naturligt 
eftersom rostratten och andra nyvunna demokratiska rattigheter okade kraven pa 
medborgerliga kunskaper och samhallsengagemang (ibid, s 224). Folkbildningsarbetets 
"individmal" har alltid varit sjalvskrivet i folkbildningsarbetets ideutveckling, menar 
Johansson. Bildningsarbetet skulle inte begransas till intellektuell fostran utan skulle ocksa 
inbegripa etik och estetik (ibid, s 253). 1963 ars folkbildningsproposition betonade att en av 
de viktigaste uppgifterna for folkbildningsorganisationerna med rorankring i folkrorelserna ar 
att skapa ·det underlag av kunskaper och fardigheter, orientering och perspektiv, som ar 
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nodvandigt for en sakhg och konstruktiv debatt (ibid, s 255f). Oscar Olsson menade att 
folkrorelserna maste stimuleras att ta aktiv del i folkbildningsarbetet (ibid, s 250). 

Studiecirkeln ar och har varit forbundens mest omfattande verksamhet men cirkeln var fran 
borjan inte tankt som ett alternativ till andra verksamhetsformer. Meningen var att den i 
kombination med dessa skulle ge basta resultat. Man talade om "de tre kungsvagarna" till 
bildning. ForeHisningen skulle vacka intresse, nyfikenhet och lust att studera; boken och 
biblioteket skulle tillhandahalla kunskaperna och de fakta man behovde; studiecirkeln var 
bearbetningsformen, dar man skulle fOrdjupa studierna, tillagna sig dem, lara sig anvanda dem 
och ta stallning till och vardera dem (ibid, s 259). Oscar Olsson talade inte mycket om 
cirkelns pedagogiska fordelar, istallet beskrev han den som en organisationsform, ett satt att 
skapa forutsattningar for en bred bildningsverksamhet. Det fanns dock tre uttalade 
pedagogiska grundprinciper for studiecirkelarbetet: sjalvverksamhet-aktivitet, gemenskap
samarbete och inflytande-ansvar (ibid, s 260). 
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8. Presentation av resultat 

Redovisning av resultat fran enkatundersokning 

I det har kapitlet presenterar vi resultatet av var enkatundersokning. Vi har samlat in och 
bearbetat 100 enkater fran Eskilstuna Stads- och Lansbibliotek och 100 enkater fran 
Norrkopings Stadsbibliotek, det vill saga 200 enkater sammanlagt. 

Vi bar valt att inte redovisa svaren fran Eskilstuna och Norrkoping var fOr sig fOrutom dar 
svaren skiljer sig at. Fragoma 13 och 14, som ror avgifter fOr reservation och fjarrlan, kommer 
vi att sarredovisa pa respektive kommun eftersom avgiftema skiljer sig nagot at mellan de 
bada biblioteken. 

Resultaten askadliggors i form av tabeller och diagram och fortydligas i en IOpande text. 

Fraga 1 
Kon 

I var undersokning visade det sig att konsfordelningen var ganska jamn, 93 man och 107 
kvinnor, d v s 46,5% respektive 53,5%. 

Man (46,5%) 

Figur 1. Konsfdrdelning. Procent. 

Fraga 2 
Alder 

Kvinna (53,5%) 

Som vi namnde i metodavsnittet undvek vi att dela ut enkaten till personer som foref611 vara 
yngre an 15 ar eftersom vi framst var intresserade av vuxna personers asikter. Trots denna 
begransning blev medeHildem lag, endast 32,6 ar. Den yngsta undersokningspersonen var 15 
ar och den aldsta var 79 ar. 3 personer hade inte angett sin alder. 
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Tabell 1. Aldersfordelning i faktiska tal. 

~lderskate 
.Antal 

Fraga 3 
Sysselsattning 

15-25 ar 
91 

' I I I 

6-35 ar 136-45 ar 146-55 ar !56-65 ar 166-
43 23 12 1 16 ' 

Vi delade in svarsaltemativen i fern olika sysselsattningskategorier samt ett "Annat"-altemativ 
for dern sorn inte ansag sig tillhora nagon av de fern kategorierna. De 3 personer som fyllt i 
"Annat"-alternativet uppgav att deras huvudsakliga sysselsattning var: sjukpensionar, 
fortidspensionar och varnpliktig. 

120 -:-

100 -'-
1 
I 

BOt 

i 

60 ~-
i 

I 
: 

40 -;-

' : 
20 ' 

0 

110 

Figur 2. Sysselsattning. Faktiska tal. 

1 

draledig 

De studerande visade sig vara den storsta gruppen, 110 personer (55%). Sedan foljer i 
storleksrnassig ordning: forvarvsarbetande 44 personer (22%), pensionarer 23 personer 
(11,5%), arbetslOsa 19 personer (9,5%), annat 3 personer (1,5%), foraldraledig 1 person 
(0,5%). 
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Fraga 4 
Besoksfrekvens 

100 -

I 

::j 
93 

70 + 
I 

60 ~ 
1 

50t 
I 

40 j 
i 

30t 

20-l-
! 

10+ 
11 

2 

Minst 1 g/v 2-3 ggr/man Ca 1 g/man 2-3 ggr/halvar Hogst 1 g/ar N~stan aldrig 

Figur 3. Besoksfrekvens. Faktiska tal. 

I denna fra.ga fanns det sex fasta svarsaltemativ att valja mellan. Nastan halften, 93 personer, 
d v s 46,5%, angav att de besoker biblioteket minst 1 gang i veckan. 40 personer, d v s 20%, 
besoker biblioteket ca 1 gang per mfmad och nastan lika manga, 39 personer, d v s 19,5%, 
besoker biblioteket 2-3 ganger per manad. 15 personer, d v s 7,5%, uppgav att de besoker 
biblioteket 2-3 ganger per halvar och 11 personer, d v s 5,5%, nastan aldrig. Endast 2 
personer, d v s 1%, svarade att de besoker biblioteket hogst 1 gang per Ar. 

Vi sUillde fragan om hur ofta undersokningspersonema besoker stadsbiblioteket darfdr att vi 
ville se om det finns nagot samband mellan besoksfrekvens och asikter om biblioteksavgifter. 
Detta aterkommer vi till i nasta avsnitt dar sam band mellan olika enkatfragor redovisas. 

Fraga 5 
Sa anvander besokarna biblioteket 

Har ville vi veta vad biblioteksbesokama brukar gora nar de besoker biblioteket. Pa den enkat 
som delades ut pa Eskilstuna Stads- och Lansbibliotek fanns tio svarsaltemativ att valja 
mellan. Da besokama pa Norrkopings Stadsbibliotek aven har tillgang till Internet lades det 
altemativet till paden enkatversionen som saledes fick elva svarsaltemativ. For den handelse 
att vara svarsalternativ inte tackt in alit man kan gora pa ett bibliotek fanns aven ett "Annat"
altemativ med en streckad rad fdr besokaren att sj alv fylla i. 
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Paden har fragan fick undersokningspersonerna markera med valfritt antal kryss beroende pa 
hur manga alternativ som passade. Totalsumman blir darfor l~mgt hogre an det totala antalet 
personer som deltog i undersokningen. 2 bortfall i Norrkoping. 

Tabeli 2. Sa anvander besokama biblioteket. Fordelning i faktiska tal. 

!Lima vuxenbocker 

Lima barnbocker 

Studera 

!Uisa tidningar/tidskrifter 

!Lima musik 

[Lana videofilmer 

1Anvanda multimediadatorer 

I .. Surfa" pa Internet 
; --
:Soka i Artikelsok 

:slaktforska 

:Fraga bibllotekarien 

leskilstuna 

' 

: 

84 
15 
37 
47 
14 
8 
7 · 

13 j 
2 

33 

Norrkoping 

68 
23 
60 
49 
12 

10 
4 
6 

[rotalt 

152 
38 
97 
96 
26 1 

18 
11 

6 1 

8 personer valde det oppna "Annat"-alternativet for att beskriva vad de brukar gora nar de 
besoker biblioteket. Sa har svarade de: Besoka Ung Info (Eskilstuna), Uma talbocker, Arbeta 
med papper, Grupparbeta, Leta kurslitteratur, Ata mat och fika i cafeet, Yra omkring, Lana 
ungdomsb6cker. 

Fraga 6 
Kan lantagarna tanka sig att betala for nagot av alternativen i Fraga 5 

Vi fragade om det var nagot av de avgiftsfria alternativen i Fraga 5 som de skulle kunna tanka 
sig att betala for. Det visade sig att 42 personer (21,3%) svarade Ja, 120 personer (60,9%) 
svarade Nej och 35 personer (17,8%) svarade Vet ej . Paden har fragan var det 3 bortfall. 

Nej (60,9%) 

Figur 4. Fordelning av svaren pa Fraga 6. Procent. 
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For dem som svarat Ja pa Fraga 6 fanns en foljdfraga dar de sjalva fick skriva vilket eller 
vilka av de avgiftsfria alternativen i Fraga 5 de skulle kunna tanka sig att betala for. Totalt 42 
personer har svarat Ja pa fragan och av dessa har 40 stycken angivit nagot eller nagra 
alternativ. 

Tabell 3. Alternativ Hintagarna kan tanka sig att betala for. Fordelning i faktiska tal. 

-

jCD-skivor, musik 
I 

16 !Artikelsok 
I 

1 

lvuxenlitteratur 10 Multimedia 1 

~ideofil mer 8 Barnfilmer 1 

,Internet 6 Fjarrlan 1 
I 
iS I a ktfo rs ka 3 Alit 1 
r 

I \Barnlitteratur 2 

8 personer angav videofilmer som alternativ trots att det redan ar avgiftsbelagt. 1 person 
uppgav fjarrlan trots att aven det ar belagt med avgift och fOr ovrigt inte heller fanns med 
bland svarsalternativen i Fraga 5. Vi ar osakra pa vad den lantagare som angett multimedia 
egentligen menar, antingen som vi formulerat det "Anvanda multimediadatorer" eller om 
personen syftar pa hemlan av multimedia i form av CD-ROM skivor. Det sistnamnda var 
dock inte mojligt pa nagot av biblioteken vid tiden fOr undersokningen. 

Fraga 7 
Gratis tillgang till information eller gratis tillgang till skonlitteratur. Vilket ar viktigast? 

Vi fragade anvandama om de tycker att gratis tillgang till information, d v s facklitteratur, 
databaser, upplysningar fran informationsdisken etc, och gratis tillgang till skonlitteratur ar 
lika viktigt, eller om de varderar det ena hogre an det andra. 

Gratis tillgang till information (20,7%) 
Gratis tillgang till skonlitteratur ( 11,1%) 

Lika viktigt (68,2%) 

Figur 4. Vad llmtagama varderar hOgst, gratis tillgimg till information eller till skonlitteratur. Procent. 

De allra flesta av vara undersokningsdeltagare, 135 personer (68,2%), anser att gratis tillgang 
till infom1ation och gratis tillgang till skonlitteratur ar lika viktigt. 41 personer (20,7%) tycker 
att gratis till gang till information ar viktigast medan 22 personer (11, 1%) tycker att gratis 
tillgang till skonlitteratur ar viktigast. 2 bortfall. 
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Fraga 8 
Sa skulle lantagarna reagera om avgifter pa hokUm infordes 

Vi ville veta hur H'mtagarna skulle reagera om avgifter inrordes pa boklan. Sex svarsaltemariv 
fanns att valja mellan och de fick kryssa i ett eller flera av altemativen. Eftersom manga hade 
kryssat i mer an ett alternativ blir totalsumman i diagrammet betydligt hogre an 200. 

120, 
i 
' 

1001 
I 

108 

i 
BOt 

I 
sol 

' ! 
I 

40 ~ 
! 
! 

zo: 

3 

Bli arg Bli besviken lnte bry mig Bli ftirvfmad lnte bli ftirvanad Reagera positivi 

Figur 5. Reaktioner om avgifter pa boklim skulle inforas. Faktiska tal. 

Som · framgar .av diagrammet ovan har 108 personer angett att de skulle bli besvikna, 49 
personer skulle bli arga och lika manga har svarat att de inte ails skulle bli fOrvanade. 30 
personer skulle bli mycket fOrvfmade, 8 personer har svarat att de inte skulle bry sig om det 
och 3 personer har svarat att de skulle reagera positivt. 

Fragan kombinerades med nagra tomma rader dar undersokningspersonema ombads motivera 
varfor de skulle reagera pa ett visst satt. Eftersom sa manga har skrivit likartade kommentarer 
redovisar vi nedan ett representativt urval. Citaten ar uppdelade efter vilket svarsaltemativ 
personerna har kryssat i. 

Jag skulle bli arg: 

"Biblioteket skall schja for allmanbildning, som skulle sjunka avsevart om vanligt folk maste 
borja prioritera mellan mjolkpaket och bocker." (Kvinna 37 ar) 

"Att alia har tillgang till kulturarvet ar vart framtidshopp." (Man 45 ar) 

"Jag som ar studerande bar inte rad att kopa bocker hur som heist, darfdr ar gratis Ian pa 
biblioteket min enda chans att kunna lasa vad jag vill och hur mycket jag vill." (Kvinna 18 ar) 

"Staten och kornmunen lar in sa mycket skattemedel att de tydligen kan ge 'fallskarmar'- da 
har vi ocksa rad med gratis bibliotekslan." (Kvinna 57 ar) 
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"Man skall inte behova pengar for att fa del av en redan genom kommunalskatten betald 
forman." (Man 56 ar) 

"Tillgangen till bokUm ar en fOrutsattning fOr mangas valbefinnande och studier, men sadant 
diknasju aldrig i en budget." (Kvinna 23 ar) 

"Samhallet har ett stort ansvar att lata alia manniskor fa tillgang att forkovra sig, med andra 
ord det skall vara gratis med boklan." (Man 24 ar) 

"Att Uma bocker skall alia kunna gora och inte bara de som bar pengar." (Man 17 ar) 

"Jag tror att det skulle forsamra intresset att Hisa och darmed rorsamra kunskapsnivan pa 
framforallt barn och ungdomar." (Man 27 ar) 

"Manga manniskor skulle nog inte ha ract. Detar inte heller solidariskt." (Man 19 ar) 

"Biblioteket ar en billig och ovarderlig samhallsinvestering!! Ta pengar fran t ex elitidrotten 
och hela apparaten med idrottssjukvard och kop fler och battre backer!!" (Man 40 ar) 

Jag skulle bli besviken: 

"Folkbildning ar viktigt. Tillgang till information bor vara gratis i en vasterlandsk demokrati." 
(Man 22 ar) 

"Jag laser mycket just fOr att det ar gratis." (Kvinna 22 ar) 

"Ett av de fa fria nojen som aterstar!" (Kvinna 19 ar) 

"Alla ska ha samma mojlighet att Uma bocker m m oavsett ekonomiska forhallanden." 
(Man 25 ar) 

"Att ga emot gratisprincipen skulle vara ett svek mot de som har det samre stallt." 
(Man 24 ar) 

"Det skulle bli dyrt eftersom jag lanar mycket. Hoj forseningsavgiften isUillet. II (Man 23 ar) 

"Information av olika slag saval fack, skonlitteratur bor vara till manniskans forfogande 
oavsett bakgrund. Ett avgiftssystem skulle kanske fa till foljd att en del manniskor inte har 
mojlighet att ta del av det skrivna ordet i samma utsrackning som majoriteten." (Man 24 ar) 

"Det skulle betyda att jag skulle dra mig fOr att lana backer, vilket ar synd. Utan backer 
utvecklas man inte, samt att man i sina studier hammas." (Kvinna 19 ar) 

"lngen skall pa grund av ekonomiska skal behova avsta fran att lana backer." (Kvinna 68 ar) 

"Detta ar emot grundiden med bibliotek. Det skall vara gratis for alia." (Man 27 ar) 
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"For egen del skulle jag inte stOras speciellt, men biblioteket enligt mig ar en plats for alla 
som oavsett Alder/kon, rik eller fattig ska kum1a utnyttja." (Kvinna 18 ar) 

Jag skulle inte bry mig om det: 

"Lanar aldrig backer." (Man 27 ar) 

"Om det var till en lagom stor summa." (Kvinna 30 ar) 

Jag sku lie bli mycket forv/mad: 

II Jag har ju betalt skatt 1 II (Man 31 ar) 

"Det har alltid varit gratis att lana, darfor skulle jag nog bli forvanad." (K vinna 23 ar) 

"Det strider mot principen att kunskap skall vara tillganglig for alia oavsett ekonomisk 
stallning." (Kvinna 35 ar) 

"Detar en 'rattighet' vi haft sa Hinge." (Kvinna 29 ar) 

Jag skulle inte ails bli forvanad: 

1tJag ·skulle ·stuta lana backer. Jag skulle inte bli forvanad for allting blir sarnre i dagens 
samhalle. Servicen blir samre." (Kvinna 38 ar) 

"Detar otroligt att det ar gratis, sa sjalvklart kanjag tanka mig att betala lite fOr det." 
(Kvinna 19 ar) 

"Med de indragningar som gors pa kulturen kravs det pengar utifran for att ia fornyelse. II 
(Kvinna 26 ar) 

"For att snabbare ia fart pa ekonomin kanske?11 (Man 22 ar) 

"Alla andra tjanster i samhallet belaggs med avgifter, varfor inte biblioteken. Lat de betala 
som vill ha dessa tjlinster.11 (Man 65 ar) 

"Har vi rad att ta saker for givet idag? Alit ar bra sa lange det lir gratis och man har rM, men 
till sist ar det i alla fall sa att man bor betala for sig. II (Man 23 ar) 

"En rimlig avgift kan vara motiverad." (Man 74 ar) 

Jag skulle reagera positivt: 

"Om det kan radda filialbiblioteken." (Man 79 ar) 
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"Boeker blir fulda dyrare vid kop." (Kvinna 48 ar) 

Fraga 9 
Sa mycket ar biblioteksbesokarna beredda att betala for ett lanekort 

Har sHillde vi en hypotetisk fraga fOr att ta reda pa hur mycket biblioteksbesokarna skulle 
kunna tanka sig att betala per ar for ett lanekort. Sju fasta svarsaltemativ fanns att valja 
mellan. For dem som inte hittade nagot passande altemativ fanns en streckad rad att sjalv f)rlla 
i med valfritt belopp. 
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Figur 5. Vad biblioteksbesokama ar beredda att betala per ar for ett H'mekort. Faktiska tal. 

Det visade sig att sammanlagt hela 152 (76%) personer faktiskt kan tanka sig att betala. en 
avgi:ft for ett arskort pa biblioteket. 67 personer (35,4%) kan tanka sig att betala hogst 50 
kronor per ar. 47 personer (24,9%) kan tanka sig att betala hogst 100 kronor per ar. 37 
personer (19,6%) skulle inte kunna tanka sig att betala nagonting ails utan hellre sluta lana 
bocker. Hogst 150 kronor per ar uppger 17 personer (9%) att de skulle kunna betala. 10 
personer (5,3%) uppger att de kan tanka sig att betala hogst 200 per ar. Enbart 5 personer 
(2,6%) kan tanka sig att betala hogst 250 kronor per ar och 6 personer (3,2%) uppger att de 
kan tanka sig att betala mer an 250 kronor per ar for ett Umekort. 

Endast 1 person hade valt att sjalv f)rlla i en summa pa den streckade raden och angett 25 
kronor/ar som tank: bart belopp. 

10 personer hade inte besvarat fragan. Halften av dessa hade i marginal en skrivit egna 
konunentarer till fragan. Sa har lyder kommentarema: "Omojligt att besvara", "Dalig ide", 
"Heist inte betala men jag ar a andra sidan anpassningsbar fOr biblioteket ar en tillgang for 
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alia!", "Arskort skrammer manga. Hellre ett altemativ att betala efter anvandning", "Inte mer 
an nodvandigt. Vad ska avgiftema tacka?". 

Fraga 10 
A vgift for databassokningar online 

Eftersom den litteratur vi studerat i samband med uppsatsarbetet ofta tar upp om och i vilken 
utstrackning man skall avgiftsbelagga tidskravande databassokningar online, ville vi veta om 
biblioteksanvandama anser att det ar ratt eller fel att avgiftsbelagga en sadan service. For de 
tveksamma fanns aven ett "Vet ej"-altemativ. Eftersom alia kanske inte stott pa begreppet 
online tidigare forklarade vi kortfattat i fragan vad det innebar samt talade om att det medfor 
en kostnad for biblioteket. 

Detar ratt (52%) 

Detar fel (20%) 

Figur 6. Asikter om avgiftsbelaggning av onlinesokningar. Procent. 

Det visade sig att hela 104 personer (52%) tycker att det ar ratt av biblioteket att ta ut en 
avgift av lantagaren medan 40 personer (20%) tycker att det ar fel. 56 personer (28%) svarade 
Vet ej. 

Att sa manga svarade Vet ej tror vi kan ha tva orsaker. Dels att de trots var forklaring inte 
riktigt forstod vad onlinesokning innebar och darfor inte ville ta stallning till fragan. Dels att de 
inte vet bur mycket det kostar fOr biblioteket och darfor var tveksamma. 

Fraga 11 
Alternativ till "snabblan"/ "korttidslan" 

Efter att i ett par artiklar ha last om det "hyrboksystem" som biblioteket i Huddinge inforde pa 
prov for ett antal ar sedan (se s 29ft), drog vi paralleller till Bokiakedjans lasecirkel 
"Bokiabiblioteket". Dar betalar intresserade personer 339 kronor (hosten 1996) i 
medlemsavgift per ar for att ia lasa nyutkomna bocker. Medlemmama har 50 boktitlar att valja 
mellan och iar aven behalla en bok. 

Genom att ta reda pa om biblioteksbesokama kan tanka sig ett liknande system pa biblioteket 
som ett alternativ till snabblan/korttidslan, tankte vi att vi kanske i nagon man kunde se vilken 
attityd anvandarna har till gratisprincipen. Ar den helig, eller kan man acceptera att biblioteket 
tillhandahaller extra service mot avgift? 
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Vi stallde fragan: Anser du att nagot liknande Bokiabiblioteket borde finnas pa biblioteket 
som ett alternativ till snabblan/korttidsHin? Vi upptackte da att undersokningspersonema ar 
delade i tva lager. 100 personer, d v s 51%, hade svarat Nej pa fragan och anser att det ar emot 
bibliotekets gratisprincip. 96 personer, d v s 49 %, hade valt svarsaltemativet "Ja, varfOr 
inte ... " Paden bar fragan hade vi 4 bortfall, vilket kan bero pa att "Vet ej"-altemativ saknades. 

Nej (51,0%) Ja, varfor inte (49,0%) 

Figur 7. Asikter om alternativ till "snabblan"/ "korttidslan". Procent. 

Foljande fragor handlar om nagra av de avgifter som redan finns pa biblioteket. 

Fraga 12 
Sa ofta reserverar undersokningspersonerna 

Vi fragade lantagama om de brukar reservera nar den bok de villlana ar utlanad. Bar skiljde 
sig svaren en del mellan de bacia kommunema. Vi borjar dock med att redovisa de 
sammanlagda siffroma. 
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Figur 8. Reservationsfrekvens totalt. Faktiska tal. 
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Sam framgar av Figur 7 var det 24 persaner, eller 12%, sam svarade att de afta reserverar. 86 
persaner, eller 43%, svarade att de reserverar ibland. 45 persaner, eller 22,5%, reserverar 
mycket sallan ach lika manga, 45 persaner, eller 22,5%, uppgav att de aldrig reserverar. 

I diagrammet nedan askadliggors skillnaderna mellan svaren fran Eskilstuna ach Narrkoping. 
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Figur 9. Reservationsfrekvens for Eskilstuna och Norrkoping. Faktiska taL 

Nej, aldrig 

De skillnader vi upptackt mellan Narrkoping och Eskilstuna aterfinns framst bland dem sam 
aldrig reserverar, 34 persaner i Norrkoping och endast 11 personer i Eskilstuna. Omvant 
forhallande n\der bland de sam reserverar afta, 19 personer i Eskilstuna mot endast 5 personer 
i Narrkoping . .Aven siffrarna fOr dem sam svarat att de reserverar ibland skiljer sig at, 50 
personer i Eskilstuna jamfOrt med 36 persaner i Norrkoping. 

Att siffroma skiljer sig sa markant mellan de bada kommunerna kan naturligtvis ha fler 
orsaker men vi tror att det delvis kan bero pa att reservationsavgiften ar hogre i Norrkoping, 
10 kronor mot 5 kronor i Eskilstuna, ach att en del darfdr avsUtr frl'm att reservera. Det kan 
ocksa bero pa att lantagama i Eskilstuna informeras om mojligheten att reservera via 
bibliotekets datorbaserade katalog och darfdr utnyttjar reservatianstjansten mer an man gar i 
Norrkoping. 

Fraga 12 stallde vi fOr att se om det finns nagot samband mellan hur ofta man reserverar ach 
asikter om prissattningen pa reservatianer. Detta aterkommer vi till i nasta avsnitt dar vi 
redovisar samband mellan svaren pa alika enkatfragor. 
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Fraga 13 
Reservationsavgifter 

Med den har fnlgan ville vi ta red a pa vad lantagama anser om den reservationsavgift som tas 
ut pa biblioteket. Som vi redan namnt ar avgifterna olika hoga pa de bada biblioteken och 
darfor delade vi ut tva olika versioner av enkaten. 
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Det ar for billigt 

Figur I 0. Asikter om reservationsavgifter uppdelat pa respektive kommun. Faktiska tal. 

Trots att reservationsavgifterna ar olika hoga visade det sig att svaren inte skiljde sig 
namnvart at mellan de bada undersokningsgrupperna. 33 personer i Eskilstuna och 30 
personer i Norrkoping tycker att det borde vara gratis att reservera. 2 personer i Eskilstuna och 
5 personer i Norrkoping tycker att det ar for dyrt. 64 personer i Eskilstuna och lika manga i 
Norrkoping anser att reservationsavgiften ar rimlig. Endast 1 person pa respektive bibliotek 
anser att det ar for billigt att reservera. 

Med tanke pa att reservationsavgiften ar dubbelt sa hog i Norrkoping som i Eskilstuna, ar det 
ju lite markligt att lantagama i Norrkoping har svarat nastan identiskt med lantagarna i 
Eskilstuna. Det ar till exempel exakt lika manga personer i Norrkoping som i Eskilstuna som 
tycker att reservationsavgiften ar rimlig. Resultatet pa denna fraga stammer daligt overens 
med resultatet pa Fraga 12 (se s 73) dar det visade sig att undersokningspersonerna i 
Norrkoping inte brukar reservera lika ofta som de i Eskilstuna trots att de uppenbarligen 
tycker att reservationsavgiften ar rimlig. Visserligen kan manju tycka att avgiften for en tjanst 
ar rimlig utan att man fOr den skull utnyttjar tjansten sarskilt ofta. 
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Fraga 13 b 
Konsekvenser av hojd reservationsavgift 

Eftersom avgiften for att reservera en bok i Eskilstuna ar halften sa hog som i Norrkoping var 
vi intresserade av att Ia veta vilka konsekvenser det skulle fa for lantagaren om avgiften 
hojdes till 1 0 kronor i Eskilstuna. 

Fraga 13 b fanns endast med i den enkatversion som de lades ut i Eskilstuna. A v bortfallet pa 
11 personer ar det 7 personer som svarat "Nej, aldrig" pa Fraga 12 och foljt var uppmaning att 
darfor hoppa over Fraga 13 b. Resterande 4 personer har helt enkelt inte besvarat fragan. 

Det visade sig att 60 personer (67,4%) svarat att de skulle tanka till en extra gang innan de 
reserverar och darmed kanske skulle reservera mer s~illan an tidigare. 29 personer (32,6%) 
svarade att de skulle fortsatta att reservera i samma utstrackning som tidigare. Att sa manga 
som 67,4% har svarat att de skulle reservera mer sallan an tidigare om avgiften hojdes till 10 
kronor verkar rimligt med tanke pa resultatet i Fraga 12 dar det visade sig att lantagama i 
Norrkoping, som redan betalar 10 kronor, inte reserverar lika ofta som lantagama i Eskilstuna. 

Fraga 14 
Fjarrlaneavgifter 

Da liven avgiften for fjarrlanebestallning skiljer sig at mellan de bacta 
undersokningskommunema gjorde vi aven har tva versioner av enkatfragan. I Eskilstuna 
betalar lantagaren 5 kronor for ett :fjiirrH'm och i Norrkoping 10 kronor. Vi fragade lAntagama 
vad de tyc~er om den aktuella avgiften. 
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• Eskilstuna lill Norrkoping 

Figur 11 . Asikter om fjarrlaneavgifter uppdelat pa respektive konunun. Faktiska tal. 
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Trots att fjarrlaneavgiften ar lagre i Eskilstuna ar det fler dar an i Norrkoping som tycker att 
det ar fdr dyrt. Det ar ocksa fler personer i N orrkoping an i Eskilstuna som har svarat att 
avgiften ar lagom, 77 personer mot 69 personer. 21 personer i Eskilstuna tycker att det ar for 
billigt att bestalla ett fjarrlanjamilirt med 17 personer i Norrkoping. Bortfall 2 personer. 

Fraga 15 
Forseningsavgifter 

Bade pa Norrkopings Stadsbibliotek och pa Eskilstuna Stads- och Lansbibliotek tar man ut 5 
kronor per bok och vecka i forseningsavgift. Enda skillnaden ar att man i Norrkoping tar ut 
avgiften redan forsta dagen efter aterlamningsdatum medan man i Eskilstuna tar ut avgiften 
fOrst sex dagar efter aterHimningsdatum. Detta fortydligade vi ocksa i fragan pa respektive 
enkatversion. 

Detar for lite (17,6%) 

Detar ett for hart straff (4,5%) 

Detar rimligt (77,9%) 

Figur 12. Asikter om forseningsavgifter totalt. Procent. 

Eftersom svaren blev sa Iika pa de bada ortema har vi valt att endast redovisa de totala 
siffroma. Hela 155 personer (77,9%) anser att botesbeloppet ar rimligt. 35 personer (17,6%) 
anser att bOtesbeloppet ar for litet och endast 9 personer (4,5%) tycker att 5 kronor per bok 
och vecka ar ett for hart "straff' . Bortfall 1 person. 

Fraga 16 
Ovriga synpunkter som ror avgifter pa bibliotek 

I slutet av enkaten fanns en helt oppen fraga dar de undersokningspersoner som kande sig 
manade gavs mojlighet art uttrycka ovriga asikter betraffande avgifter pa bibliotek. Har foljer 
nagra exempel pa synpunkter som framfordes: 

"Avgiftema far ej vara orimligt hoga. Biblioteket ar till fdr alia i samhallet och for hoga 
avgifter skulle kunna hindra laginkomsttagare fran att ta del av information eller att kunna 
lana en bok att lasa." (Man 17 ar) 

"Fortsatt gratisprincip viktig. Risk att det blir en klassfdiga annars." (Kvinna 56 ar) 

"Det vore battre att betala en engangsavgift for ett permanent lanekort" (Kvinna 26 ar) 
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"Ja, jag tycker att det ar okej med boterna men att taut en avgift fOr att Uma en bok ar emot 
biblioteksprincipema." (Man 18 ar) 

"Min asikt ar att allt borde vara gratis, undantag kanske uppkoppling till databaser." 
(Man 46 ar) 

"Jag betalar garna rimliga avgifter eftersom det gor att biblioteket far en ekonomisk chans att 
ge oss den service de nu gerl" (Kvinna 19 ar) 

"Dyra specialtjanster kan man fa betala for, men allt annat av mer 'ailman natur', tidningar, 
bocker etc, skall betalas over skattsedeln." (Man 39 ar) 

"Kostnader kan skramma ivag folk som bara funderar pa att lana en bok. Detar battre med 
fler bildat folk. Gor mer reklam for viktig och larorik litteratur, inte kiosklitteratur det ger inte 
folket nagot." (Man 18 ar) 

"Avgifter bor h~Ulas laga!" (Kvinna 57 ar) 

"Jag anser att ett stadsbibliotek skall inte ha nagra avgifter pa bokHin darfor att det skall inga i 
den skatt man betalar." (Kvinna 75 ar) 

"Hoj avgiften fOr sent inkornna bocker till 10 kr/vecka sa kommer bockerna in snabbare och 
ni far eventuellt lite extra pengar i kassan. Ett arskort for en rimlig summa ar ocksa en okej 
ide." (Man 23 ar) 

"Ma~ bor aldrig beHigga den manskliga utvecklingen med avgifter." (Man 24 ar) 

"Biblioteken har en mycket stor betydelse nar det galler att forse de mindre valsituerade med 
god litteratur och bor aven fortsattningsvis fa vara avgiftsfria. Tillgang till information skall 
inte fa bli en klassfraga ian hogre grad an den redan ar." (Man 21 ar) 

''Med dagens teknologi kan lfmtagarna sjalva skota den administration som nu bibliotekarierna 
gor. Dar kan man spara om detta ar syftet." (Man 45 ar) 

"Ideologin att det skall vara gratis skall galla, men om merkostnad i enstaka fall uppkommer 
och blir negativ fOr det totala utbudet kan en avgift for kunden foresh!s! Men endast om det tar 
stora proportioner." (Man 24 ar) 

"Lat inte Munktellarenans (dyr idrottsanlaggning i Eskilstuna. Var anm.) brottsligt vansinniga 
planering ga ut over kultur och skolorl ! ! Politiker ska inte driva foretag! De duger inte till 
detta liksom till mycket annat." (Man 79 ar) 
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Redovisning av eventuella samband mellan svaren pa olika enkatfragor 

Vi ville undersoka om svaren pa vissa enkatfdigor har migot samband med 
bakgrundsvariablerna kon, alder, sysselsattning och besoksfrekvens. 

Vi bar med hjalp av statistikprogrammet SPSS utarbetat sa kallade korstabeller, dar man kan 
se om det finns nagon koppling mellan ovanstaende bakgrundsvariabler och de ovriga 
enkatfra.gor som vi valt att bearbeta. De utvalda fragorna ar sadana som vi trodde kunde vara 
beroende av kon, alder, sysselsattning och hur ofta man besoker biblioteket. I det har avsnittet 
redovisar vi resultatet av de fragor dar vi antingen funnit ett samband eller dar vi fdrvantade 
oss nagot slags samband men inte fann nagot. 

Det totala antalet undersokningspersoner ar i detta avsnitt 200 stycken. lngen uppdelning bar 
gjorts mellan Norrkoping och Eskilstuna. Eventuella bortfall redovisas vid respektive fraga. 
Presentationen gors i form av korstabeller och forklarande text. 

Kon kopplat till asikter om avgifter 

Kon/Fraga 7: Vad tycker du ar viktigast? 

Tabelll. Kon!Fnlga 7. Fordelning i procent. 

!Man !Kvinna 

["[otalt 100%1 100%1 

Vi konstaterar att fler bland mannen (28,3%) an bland kvinnorna (14,2%) anser att gratis 
tillgang till information ar viktigare an gratis tillgang till skonlitteratur. Nastan lika manga av 
mann en (1 0,9%) som av kvinnorna (11,3%) anser att gratis tillgang till skonlitteratur ar 
viktigast. Fler av kvinnorna (74,5%) an av mannen (60,9%) anser att ovanstaende ar lika 
viktiga. 2 bortfall: 1 kvinna och 1 man. 
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Kon/Fraga 9: Hur mycket ar du beredd att betala per ar for ett lanekort? 

Tabell2. Kon/Fraga 9. Fordelning i procent. 

!nget ails 
JHogst 50 kr/ar 

~ t 1oo k r ogs r ar 
!Hogst 150 kr/ar 
Hogst 200 kr/ar 
Hogst 250 kr/ar 
Mer an 250 kr/ar 
.Totalt 

!Man 
]1 9,5 %·-
132,2% 

bo 7 °1! 
' 

0 

12,6% 
6,9% 

~.3% 
15,7% 

100% 

[Kvinna~ 
119,6% I 

!38,2% 1 

28 4% < 

' 
0 

5,9% 
3,9% 

2,9% 

10,9% 
100% 

Har kan vi se att mfumen ar mer villiga an kvinnoma att betala en hogre avgift for ett Umekort, 
eftersom det procentuellt ar en betydligt hogre andel man som kan tanka sig att betala fran 
hogst 150 kronor/ar till hogst 200 kronor/k Detar ocksa en hogre andel man som kan tanka 
sig att betala mer an 250 kronor/ar. Istallet ar det nagot fler bland kvinnorna som kryssat i att 
de kan tanka sig att betala hogst 50 kronor/ar eller hogst 100 kronor/ar. 4 kvinnor och 6 man 
hade inte besvarat fragan. 

Kon/Fraga 10: Vad tycker du om att vissa bibliotek tar ut en avgift av lantagaren for 
databasso)u_lingar on-line? 

Tabell3. Kon!Fraga 10. Fordelning i procent. 

\Detar ratt 
r-
!Detar fel 

:Vet ej 

iTotalt 

!Man 

151,6% 

128,0% 

I 

'K. . : vmna I 
152,3% ~ 
i13,0% 

i20,4 % 34,6 % 

1 00%1 ---- 1 00%1 

Ungefar lika manga procent av mannen (51,6%) som av kvinnorna (52,3%) tycker att det ar 
di.tt av biblioteket att ta ut en avgift av Umtagama for databassokningar online. Skillnaderna 
aterfinns isHillet bland de som tycker att det ar fel, hela 28% av mannen mot endast 13% av 
kvinnoma. Andelen tveksamma och som darmed kryssat i Vet ej ar storre bland kvinnor an 
man. 
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q . 
Kon/Fraga 11: Anser du att nagot liknande Bokias Hisecirkel borde finn as pa biblioteket 
som alternativ till "snabblanen"? 

Tabell 4. Kon/Fraga 11. Fordelning i procent. 

I 
iMan i I Kvinna I 

I 

[Ja, varfor inte 41,8% 55,2% 

INej, det ar emot gratisprincipen ,58,2% 44,8% 

ITotalt 100%1 100%1 
I 

Som framgar av Tabell 4 ar det fler bland mannen (58,2%) an bland kvinnorna (44,8%) som 
anser att det skulle vara emot gratisprincipen att infora nagot liknande Bokias lasecirkel pa 
biblioteket. Kvinnoma ar mer positivt installda till en sadan tjanst. 55,2% av dem har svarat 
Ja, varfdr inte, att jamfora med 41,8% av mann en. 4 bortfall: 2 man och 2 kvhmor. 

Kon/Fraga 13: Vad tycker du om avgiften fOr att reservera en bok? 

Tabell5. Konl Fraga 13. Fordelning i procent. 

' (Man I L Kvinna 
!Det borde var~ gratis att reservera j30,1 % j32,7% 
:oet ar for dyrt att reservera I 6,5% 
loet ar riml.ig_t __ J67,7% 60,7% 
:oet ar for billigt 12,2% I 
;rota It I 100%1 100% 

' 

Endast kvinnor tycker att det ar for dyrt att reservera och endast man tycker att det ar for 
billigt. Nastan lika manga av mannen (30,1%) som av kvinnorna (32,7%) tycker att det borde 
vara gratis att reservera. 67,7% av mannen och nagot farre av kvinnoma, 60,7%, anser att 
avgiften for att reservera ar rimlig. 
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Aider kopplat till asikter om avgifter 

Eftersom vi gjort en uppdelning i kategorier efter alder har gruppema blivit olika stora, detta 
innebar att procenttalen beraknade pa de minsta gruppema kan bli lite missvisande. Sa har 
fordelade sig personerna i faktiska tal: 15-25 ar 91 st, 26-35 ar 43 st, 36-45 ar 23 st, 46-55 ar 
12 st, 56-65 ar 16 st och 66 ar och aldre 12 st. 

Alder/Fraga 6: Kan du tanka dig att betala fOr nagot av alternativen i Fraga 5? 

Tabell 6. Alder/Fraga 6. Fordelning i procent. 

I 
I 15-25 ar ~6-35 ar 36-45 ar ~6-55 ar 56-65 ar 66- 0 ar I 

!Ja 16,5% 23,3% 17,4% 8,3% 42,9% 54,5% 

!Nej 165,9% 65,1% 60,7% 66,7% 21,4% 45,5% 

~etej 117,6% 111,6% i21,7% 25,0% !35,7% 
' 

100%1 100%! 100%] 
I 

100%: 100%! iTotalt 1 00%: 
·--···--'--~ 

Som framgar av tabellen ar det en betydligt stOrre andel (42,9% och 54,5%) i de hogre 
alderskategorierna som kan tanka sig att betala for nagot av det som erbjuds pa biblioteket an 
vad det ar i de ovriga kategoriema, till exempel bland de i aldrama 46-55 ar dar endast 8,3% 
har svarat Ja pa fragan. Ungefar lika stor andel i alla alderskategorier har svarat att de inte kan 
tanka sig att betala fOr nagot av det som erbjuds pa biblioteket. Undantaget ar aldersgruppen 
56-65 ar dar enbart 21,4% har svarat Nej. 6 bortfall. 

Alder/Fraga 7: Vad tycker du ar viktigast? 

Tabell 7. Alder/Frliga 7. Fordelning i procent. 

15-25 ar !26-35 ar ~6-45 ar ]46-55 ar i56-65 ar 166- ar 

!Gratis tlllgang till in!ormation .. ..J16,5% b7,9% 127,3% 17,5% :33,3% I 

jGratis tillgOng 11)1 skOnlitteratur ,7,7% [20,9% 4,5% '16,7% ~.7% 116,7% J 

jovanstaende ar lika viktiga i75,8 % ls1 ,2 % 68,2 % 83,3 % ~o.o %50,0 % I 
lrotalt " 100%1 100% 100% 100%! 100%1 100%! 

Vi kan konstatera att inga direkta samband tycks fmnas mellan alder och asikter i den har 
fragan. For ovrigt ar det mest utmarkande att ingen i aldem 46-55 ar har svarat att de tycker 
att gratis tillgang till information ar viktigast. 5 bortfall. 
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Alder/Fraga 9: Hur mycket ar du beredd att betala per ar fOr ett lanekort? 

Tabell8. Alder/Fraga 9. Fordelning i procent. 

!15-25 ar :2s-35 ar i3s-45 ar i4s-ss ar !ss-s5 ar iss- ar 1 

!1nget all~-~----~ I26~4%:-15--.-0-0A-o·-+1-3-,6-. · -%---1l-18-.-2-'Y<-o~-r14·.3 % ! i 
1
Hogst 50 kr/ar j34,5% 40,0% 27,3% !27,3% i50,0 o/~33,3% _i 
IHogst 100 kr/ar 19,5% :27,5% 36,4% 36,4% 14,3% 133,3% I 

1

Hogst 150 kr/ar 9,2 % [7,5 % 13,6% 9,1 % 7,2% 8,3% 

1
Hogst 200 kr/ar 4,6 % 17,5 % 4,5 % 9,1 % 8,3% 

iHogst 250 kr/ar 2,3 % !2,5 % 7,2 % 8,3 % 

livler an 25o krtar .3.4 % I 14,5 % 1.2 % s,3 o/o-! 
I 
!Totalt 100%; 100%1 100%1 100%1 100%1 

Ingen av personema i i'ildem 66 ar och aldre har angett altemativet lnget alls, jag skulle sluta 
H'ma bocker. Daremot har 8,3% av dem svarat att de kan tanka sig att betala mer an 250 kronor 
per ar, alltsa procentuellt fler an i ovriga grupper. lngen i aldem 46-55 ar kan tanka sig att 
betala ett hogre belopp an hogst 200 kronor per ar. Av de yngsta undersokningspersonema 
(15-25 ar) har 26,4% svarat att de inte kan tanka sig att betala nagonting alls, vilket ar mer an i 
ovriga alderskategorier. 14 bortfall. 

Alder/Fraga 11: Anser du att nagot liknande Bokias Hisecirkel borde finnas pa 
biblioteket som alternativ till "snabbH1nen"? 

Tabell9. Alder/Fraga II. Fordelning i procent. 

l 0 
I 

136-45 ar ar isS-S5 ar !ss-i4S-55 ar 
! I 

ls,3% 
i 

_ ______ ___ _,_ .. . . --~---t-------t-------t-------t-----------i 

j54,5% 127,3% 150,0 % ~ 
!45,5% 

I I 
[72,7% 150,0% !92,3% i 

;Ja, varfor inte :56,7% 146,5% 
' ' 
!Nej 43,3% i53,5% 
. . 

Totaft , 100%! 100%1 100%i 100%! 100%.· 100%! 
'-----~-~---------~--~--------'--------'----~--------''--------' 

En sa stor andel sorn 92,3% av dern i alderskategorin 66 ar och aldre anser att det skulle vara 
ernot bibliotekets gratisprincip att infora nagot liknande Bokias lasecirkel pa biblioteket. A. ven 
bland de som ar 46-55 ar ar det en overvagande andel som har svarat Nej. I de andra 
gruppema har svaren fordelat sig mer jarnnt mellan de bada svarsaltemativen. 7 bortfall. 
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Alder/Fn1ga 13: Vad tycker du om avgiften fOr att reservera en bok? 

Tabell 10. Alder/Fraga 13. Fordelning i procent. 

hs-25 ar lss-65 ar jss-
·-, 

I !26-35 ar 136-45 ar 46-55 ar ar : 
' 

! fDet borde vara gratis ,39,6 % 27,9% 126,1% 33,~% 13,3% 15,4% 
' 

~.3% k,3% I !Det ar for dyrt 3,3% 13,3% 

!oet ar rimligt 57,1% 67,4% 69,6% 66,7% 73,3% 76,9% 

loet ar for billigt 2,3% 7,7% 

LTotalt 100%1 100% 100% 100% 100% 100% 

39,6% av personema i aldem 15-25 ar anser att det borde vara gratis att reservera en bok, 
vilket ar mer ani nagon annan alderskategori. Ingen i vare sig aldem 46-55 ar eller i <\Idem 66 
ar och aldre anser att det ar fOr dyrt att reservera. I den hogsta Alderskategorin (66- ar) firms 
den stOrsta andelen personer som anser att det ar for billigt att reservera. 3 bortfall. 

Sysselsattning kopplat till asikter om avgifter 

Eftersom vi har gjort en uppdelning efter sysselsattning har gruppema sinsemellan blivit 
valdigt olika stora. Detta Ieder till att det blir lite missvisande att rakna procent pa de minsta 
gruppema, d v s pensionarer 20 st, arbetslOsa 19 st och annat 4 st ( eftersom endast 1 person 
hade kryssat i svarsaltemativet Foraldraledig pA enkaten har vi har fort over den personen till 
Annat-gruppen). Gruppema studerande och fcirvarvsarbetande ar betydligt storre, 110 st 
respektive 44 st. Detta forhallande bor man ha i atanke nar man studerar foljande tabeller. Vi 
kommer inte heller att redogora fOr Annat-gruppens asikter i den fdrklarande texten. 

Sysselsattning/Fraga 6: Kan du tanka dig att betala fOr nagot av alternativen i Fraga 5? 

Tabell 11. Sysselsattning/Fraga 6. Fordelning i procent. 

' I I I 
,-----·

1
1 -~tuderande 1 Forvarvsarb. i Arbetslos \ Pensionar ! An~-~ 

Ua i15,5% 27,2% l21,0% 140,0% j25,0% ! 
rN~j )7o,o% i52,3% f47,4% ~o.o% '75,-0% 
~ I 
:Vet ej 114,5% 20,5% 131,6% 20,0% 

lrotalt _I 100% 100% 100% 100% 100% 

Som framgar av tabellen ovan ar det endast 15,5% av de studerande som har svarat Ja pa 
fragan om de skulle kunna tanka sig att betala for nagot av alternativen i Fraga 5 (se biLl och 
2) som nu ar gratis. Detta kan jamfdras med pensionarema av vilka bela 40% hade svarat Ja. 
Pensionarerna arden enda gruppen dar lika manga som svarade Ja svarade Nej, d v s 40%. Av 
de studerande var det sa m~mga som 70% som svarade Nej. Over halften av de 
forvarvsarbetande (52,3%) och nastan lika manga av de arbetslOsa (47,4%) svarade Nej. De 
arbetslOsa uppvisade den stOrsta tveksamheten med hogre procenttal pa Vet ej-alternativet an 
ovriga grupper. 3 bortfall bland pensionarerna. 
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Sysselsattning/Fraga 7: Vad tycker du ar viktigast? 

Tabelll2. Sysselsattning/Fraga 7. Fordelning i procent. 

rbetslos IPensionar IAnnat 
I . 

~tuderande IForvarvsarb. 

0,0% /1 4,0% i31,8% 125,0% :Gratis tillgang till info. 
I 

18,2 % 
I 

110,5% 
-1 

I :Gratis tillgang till skonlitt. 118,6% 13,6% I 

:ovanstaende lika viktiga 171,8% 167,4% 63,2% 54,5% 1s.o%1 
iTotalt I 100%1 100% 100% 100% 100%1 

Bela 31 ,8% av pensionarema tycker att gratis tillgang till information ar viktigast, att 
jarnforas med endast 14% av de forvarvsarbetande. 

A v de som tycker att gratis till gang till skonlitteratur ar viktigast ar det istallet bland de 
fOrvarvsarbetande man finner det hogsta procenttalet, 18,6%, att jamforas med exempelvis de 
studerande dar endast 8,2% angett det alternativet. 

I alla sysselsattningskategorier har majoriteten angett att de anser att gratis tillgang till 
information och gratis tillgang till skonlitteratur ar lika viktigt. 2 bortfall: 1 pensionar och 1 
forviirvsarbetande. 

Sysselsattning/Fraga 9: Hur mycket ar du beredd att betala per ar for ett lanekort? 

Tabell 13. Sysselsattning/Fraga 9. Fordelning i procent. 

lstuderande jForvarvsarb. jArbetslos jPensionar !Annat I 
- I 

i27,3% 
I 1

9,5% !33,3% 
I 

:lnget ails 19,8% 15,6% I 
~ogst 50 kr/ar 134,0% /36,6% 50,0% 33,3% I ! 
iHogst 1 oo kr/ar /18,9% ~3,9% 16,7% j23,8% !33,3% 

1 
I 

I .. 0 
I 

0 ! 0 0 I 
0 I I 

I I 
I ' i , I ' ' I ----j . . -···· I 

i11,1% 
-

1Hogst 200 kr/ar I fl,8% 6,7% ]2,4% ! I ·-
!Hogst 250 kr/ar i1 ,9 % 

! 
ls,6% 9,5% i I 

I I I 

!M;r an 250 kr/ar !1 ,9 % 12,4% I !9,5% 33,3% i 

Hogst 150 kr/ar 10 4 Yo 4 9 Yo 11 1 Yo 9 5 Yo 

lrotalt I i 
100%1 100%[ 

I 

100%: 100% 100%1 .. 

Bland de studerande ar det bela 27,3% som inte skulle kunna tanka sig att betala nagonting 
alls for ett arskort utan hellre sluta lana backer. I alia sysselsattningskategorier aterfinns det 
hogsta procenttalet bland de som kan tanka sig att betala hogst 50 kronor/ax, undantaget ar de 
rorvarvsarbetande sam har hogre procenttal pa altemativet Hogst 100 kronor/ar. Bland 
pensionarerna ar det till skillnad fran ovriga grupper en relativt stor andel som kan tanka sig 
att betala frfm hogst 250 kronor/ar till mer an 250 kronor/ar. 

10 bortfall: 3 studerande, 3 fdrvarvsarbetande, 2 pensionarer, 1 arbetslos och 1 Annat. 
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Sysselsattoing/Fniga 11: Anser du att nagot liknande Bokias Uisecirkel borde finn as pa 
biblioteket som alternativ till "snabblaoen,? 

Tabell14. Sysselsattning/Fraga 11. Fordelning i procent. 

I !Forvarvsarb. IArbetslos 
' 

!Annat ' 
I iStuderande Pensionar 1 

!Ja, vartor inte j57,8% 139,6% !so,o% 22,7% 150,0% I 
I 

JNej 142,2% 160,5% j50,0% 77,3% 150,0% ! 
! 

I 

!Totalt I 
I 100%1 100%1 100% 100%1 100%[ 

Majoriteten av de studerande (57,8%) har till skillnad fran ovriga grupper svarat Ja, varror 
inte. Bland pensionarerna daremot har hela 77,3% svarat Nej, det ar emot bibliotekens 
gratisprincip. Aven bland de f6rvarvsarbetande har storst andel (60,5%) angett det alternativet. 
De arbetslOsa ar delade i tva lager, halften har svarat Ja, varror inte och halften bar svarat Nej. 

4 bortfall: 1 studerande, 1 fOrvarvsarbetande, 1 arbetslOs och 1 pensionar. 

Sysselsattning/Fraga 13: Vad tycker du om avgiften fOr att reservera en bok? 

Tabell 15. Sysselsattning/Fraga 13. Fordelning i procent. 

lstuderande [Forvarvsarb. \Arbetslos 1Pensionar \Annat l 

100%1 
I 

I 

21,7% j25,0% 

I 
!73,9 % J5o,o % 1 
' . -----1 

. 14,3 % . [25,0 % I 

ioet borde vara gratis j35,5 % !29,5 % Q6,3 % 

loet a!: for dyrt . \2,7% t4,5% ho.s% 
~ID_e_t _ar_r_im __ li=gt ______ -+,6_1~,8 __ % __ __ ~16_5~,9-~_o _____ +Li6_3~,2-~ 
!oet ar for billigt : 

!rotalt 
i 

100%1 

Majoriteten i samtliga sysselsattningskategorier anser att reservationsavgiften ar rimlig. 
Endast i kategorierna Pensionar och Annat finns nagra personer som anser att det ar for billigt 
att reservera. Ingen i dessa bada grupper anser heller att det ar f6r dyrt. 10,5% av de arbetslOsa 
tycker dock att det ar f6r dyrt att reservera, vilket ar mer an i ovriga grupper. Det ar nagot 
storre andel av de studerande an av ovriga grupper som tycker att det borde vara gratis att 
reservera. 
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Besoksfrekvens/Fraga 9: Hur mycket ar du beredd att betala per ar fOr ett lanekort? 

Tabelll6. Besoksfrekvens/Fraga 9. Fordelning i procent. 

I IMinst 1 g/v 2-3 ggr/manlca 1 g/man 12-3 ggr/halvar 1Hogst 1 g/ar INastan aldrig i 

~nget ails 20,7% 10,8% 10,5% 33,3% 100% 40,0% 
I 

26,4% 45,9% 133.3% 'ttogst so kr/ar 55,3% 10,0% 
-j ' 

Hogst 100 kr/ar 23,0% 27,0% 26,3% 20,0% 40,0% 

Hogst 150 kr/ar 10,3% 13,5% 5,3% 6,7% 

Hogst 200 kr/ar 9,2% 6,7% 10,0% 

Hogst 250 kr/ar 4,6% 2,7% 

Mer an 250 kr/ar 15,7 % 12,6% 

[Totalt 100% 100% 100% 100%1 100% 100%~ 

Som framgar av tab ellen ar det hela 20,7% av de som besoker biblioteket minst 1 gang/vecka 
som har svarat att de inte kan tanka sig att betala m1got ails for ett arskort, utan hellre sluta 
lana bocker. Man kan aven konstatera att de mindre frekventa besokarna inte vill betala nagot 
av de allra hogsta beloppen. 1 0 bortfall. 

Besoksfrekvens/Fraga 15: Vad anser du om botesbeloppet fOr fOrsenade bocker? 

Tabelll7. Besoksfrekvens/Fraga 15. Fordelning i procent. 

--
2-3 ggr/man lea 1 g/man ~-3 ggr/halvar Hogst 1 g/ar .Nastan aldrig I i iMinst 1 g/v 

1oet a~ rimligt 1 00% 145,5 % : 176,1% 
:For hart straff 17,6% 

:oet ar for lite !16,3% 
' I 

:rotalt 
·- - - ---'---

82,1 % 185,0 % 80,0 % 

i I 
I 

115,0% 1179% 
' I 
I ' 

100%i 100%! 

6,7% 

!13,3% 
I 1 00%' 

9,1% ! 

I 145,5% ! 
I 

100%! 100%! 
I 

100%: 

Asikter om forseningsavgifter verkar inte vara beroende av hur ofta man besoker biblioteket, 
till exempel sa tycker majoriteten att botesbeloppet ar rimligt oavsett om de besoker 
biblioteket regelbundet eller mer siillan. Undantaget iir de som niistan aldrig besoker 
biblioteket, dar lika manga som tycker att bOtesbeloppet pa 5 kronor ar rimligt tycker att det ar 
for lite. I bortfall. 
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Reservationsfrekvens (Fraga 12)/ Fraga 13: Vad tycker du om avgiften fOr att reservera 
en bok? 

Tabell 18. Reservationsfrekvens/Fraga 13. Forde1ning i procent. 

I ~a, ofta ~a, ibland Mycket sallan !Nej, aldrig 

133,3% ioet borde vara gratis '29,2 % 32,6 % 28,9% 

!oet ar for dyrt 8,3% ~.3% 6,7% 

iDet ~r rimligt 62,5% 164,0% 66,7% 62,2% 

iDet ar for billigt [1,2% I ~.2% 
lrotalt 100%1 100% 100% 100% 

Hur ofta man reserverar tycks inte inverka pa vad man anser om avgiften for reservation. 
Majoriteten tycker att avgiften iir rimlig oavsett hur ofta de reserverar. 

Reservationsfrekvens (Fraga 12)/Fraga 13 b: Vilka konsekvenser skulle det fa for dig 
om reservationsavgiften hojdes ti1110 kronor? 

Tabelll9. Reservationsfrekvens/Fraga 13 b. Fordelning i procimt. 

iJa, ofta lJa, ibland JMycket sallan 
i------·-----------+----'-----t-......:........-.---j---'"-------~ 

!Tanka till en extra gimg j73,7% 167,3% 164,7% 

:Totalt 100%[ 100% 100%j 

Fraga 13 b fanns endast med i den enkat som delades ut i Eskilstuna. Det totala antalet 
personer ar efter bortfall 85 stycken. Av bortfallet pa 15 personer iir det 7 personer som 
kryssat i altemativet "Nej, aldrig" pa Fraga 12 och foljt var uppmaning att darfOr hoppa over 
Fraga 13 b. 4 personer har helt enkelt inte besvarat fragan. Resterande 4 bortfall har uppstatt 
genom att vi i redovisningen av den har tabellen plockat bort 4 personer som trots att de svarat 
"Nej, aldrig" pa Fraga 12 anda besvarat Fraga 13 b. 

Bland de som reserverar ofta ar det en stOrre andel (73,7%) som svarat att de skulle tanka till 
en extra gang innan de reserverar om avgiften hojdes till 10 kronor. 

92 



i 

Redovisning av intervjuer med bibliotekarier 

A'r det viktigt att till gang till informatiott oclr liisupplevelse iir gratis? 

"Ja. Det ar en demokratisk fraga ocksa. Det ar helt klart att det ar viktigt. A.ven kulturella 
upplevelser. V ar man nu ska skilj a dem sa att saga. 11 (Bibliotekarie 1) 

"Mm, det ar det. I dagens tidning har jag en kronika inne dar jag kritiserar lite grann 
Kulturutredningen darfor att boklanet i sig, det tycker jag ar kapitalt ointressant, det struntar 
jag i om det ar gratis, men daremot tillgangen till information och kunskap den ska vara 
sakersUilld. Det vill saga boken ar en form av att presentera kunskap och att ha en lag sorn det 
nu fOreslas i Kulturutredningen, okej det ar val bra da for bockema, men i ovrigt da? Liksom 
det lagfOrslaget ar bara en liten del av den stora kakan; presentationen av kunskapen och 
infonnationen. Men daremot sa tycker jag att det ar viktigt att det fmns bibliotek, for pa 
bibliotek dar har man de storsta sarnlingama av kunskap och information, och dar skall det 
vara gratis. Som en sorts reserv, eller vad man ska saga, i samhallet, eller en garant rattare 
sagt. Att nagonstans ska man inte behova betala, det ar ju en grundlagsskyddad rattighet... 
atminstone att ta del av asikter. II (Bibliotekarie 2) 

Tror du att avgifter pa hokliln kan vara en losning for att forhiittra hihliotekens ekottomi? 

"Detar ju inte for att f6rbattra bibliotekens ekonomi som ... sa ar det mojligt att det skulle vara 
jattebra . Men det ar ju inte darfor jag ar negativ till det utan det ar ju den bar tanken med det 
fria ordet s.omjag tycker det gar emot hela tanken kring bibliotek och folkbildning och det ar 
det arv som vi har ifran tidigare generationer och andra bibliotek." (Bibliotekarie 1) 

"Ja, det skulle val kunna tankas ... Ja, det beror val pa lite grann hur ... Att ta ut avgifter for 
lanekort till exempel, en arsbasis eller nagot sant dar. Jag tror inte att det skulle ge sa dar 
valdigt mycket pengar, for man kan ju inte ta sa mycket och sen maste det vara differentierat 
och sa skulle man behova ta bart barn och ungdomar [ ... ]" (Bibliotekarie 2) 

Tror du att inkomsten frlm avgiften skulle iitas upp av administration? 

"Det ar en del som har det som argument men det beror ju pa hur mycket man bygger upp 
adrninistrationen. Om man ska skicka ut rakning eller nagot och sa dar. Man kau ju ha ett kort 
som de :tar satta in pengar pa och sen for vaije Ian sa dras det fran det och sen nar de kommer 
sa sager man att det ar slut. Sa det behover ju inte bli sa mycket administration. Sa det firms ju 
satt att lOsa det sa att det inte behover bli sa dyrt. Det ar klart man kan driva den linjen. Nej, 
det argumentet tror jag inte hailer. Man maste nog se vad som ar var roll i sarnhallet." 
(Bibliotekarie 1) 
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Vilka konsekvenser tror du att avgifter pa boklan skulle medfora for utla1tingen? 

"Minskat utlan belt klart och sen skulle man ju forhindra vissa mfumiskor i samhallet fran att 
ha mojlighet att lana eller att forkovra sig eller ha tillgang till bibliotekets resurser. Det skulle 
man ju helt klart gora. Och det tror jag inte man kan saga att en eller tva kronor val inte bar sa 
stor betydelse. Det bar stor betydelse for vis sa. Da skulle man inkomstprova avgifter eller vad 
skulle man gora? Vi kommer ju aldrig kunna totalfinansiera biblioteken med avgifter [ ... ] Om 
vi skulle vara tvungna att bolja taut en avgift sa skulle vi ju ta bolja fundera pa var roll som 
ju egentligen varit ganska sjalvklar for oss tidigare, med det fria ordet som jag bar sagt 
tidigare och allas mojligheter att utnyttja vara resurser, och varfor skulle vi da ta .. .. Om vi 
skulle bolja ta avgifter sa maste man ju fraga sig varfor ska vi ta avgifter? Jo, for att fa en 
inkomst och hur :tar man en inkomst... Da maste vi marknadsanpassa oss.[ ... ]" 
(Bibliotekarie 1) 

"Det ar klart att bokutlaningen skulle ju halveras, det ar jag bergsaker pa. Det beror pa hur 
man !agger upp det i och for sig, men framforallt skulle man tappa lantagare och annu mer i sa 
fall att renodla det till ett referensbibliotek, som forr i tiden ungefar nar man inte fick H'lna 
hem, det tror jag no g." (Bibliotekarie 2) 

Vilka konsekvenser tror du att avgifter pa boktan skulle fa for bokbestlmdet? 

"Vi hade ju :fatt anpassa oss efter efterfragan, mycket mer an nu. Nja, inte mycket mer men 
mer an nu. Sen har det val under den period jag arbetat skett en stor forandring, man koper 
betydhgt mycket mer nu efter 'efterfragan'. Man tar mer hansyn till vad folk efterfragar. Det 
gor man. Men det skulle man ju, tror jag, fa gora betydligt mycket mer om man skulle 
inkomstfinansiera verksamheten med avgifter.[ ... ]" (Bibliotekarie 1) 

"Jag tror inte att nagon ilirflackning i bestandet... det ar klart, mojligen en ilirskjutning mot 
mer exemplar av popuHira saker, det skulle jag kunna tanka mig.[ ... ] Det sker ofta maste jag 
saga, att folk sager: 'ja, men jag betalar ju det har via skatten va, jag vill ha den titeln'. Men 
dar ar ju vi bibliotekarier suverana i bedomandet. Det ar klart att vi lyssnar pa folk och ofta sa 
maste jag val saga att vi koper till efter onskemal men Hingt ifrtm alltid och det beror pa 
manga skal. Kvalitet ar ett men det ar inte sa himla vanligt Iangre utan det ar snarare 
ekonomin och sant.[ ... ]" (Bibliotekarie 2) 

Hiinder det att ni i perso1talen diskuterar det hiir med avgiftsbeliiggning? 

"Nej, inte pa Ian men andra avgifter tar vi naturligtvis upp med jamna mellanrum." 
(Bibliotekarie 1) 

"Nej ... nej, det gor vi inte. Liksom det kfums inte framkomligt. Detar en for liten inkomstkalla 
i en alldeles for dum fraga egentligen, vi bar nog med administration anda utan att bebova dra 
till ytterligare." (Bibliotekarie 2) 
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Tycker du att nagon eller m'lgra /antagargrupper skulle undantas om avgifter pd bok/an 
infordes? 

"Barnbocker! Jag boljar fundera om det skulle vara m1gon mer. Ja, om man inte ska 
inkomstprova det. Det ar det enda annars jag kan komma pa faktiskt for det ar ju faktiskt 
framfcirallt avhangigt av ens formaga att betala for det. Man kan naturligtvis tanka sig 
studenter ocksa om man inte raknar dem till barn. Det ar val det jag skulle kunna tanka mig, 
bam och studerande. Och da far manta diskussionen: studerande ar det endast facklitteratur 
eller aven skonlitteratur for studerande? Galler det kurslitteratur eller inte kurslitteratur?" 
(Bibliotekarie 1) 

Rent hypotetiskt, vad skulle ett /anekort kunna kosta per ar for att det skulle vara skiiligt 
och samtidigt lonsamt for biblioteket? 

"200 kronor. Da !ar man ju rakna pa hur mycket man skulle :rain. Hur manga lantagare har 
vi ... [ ... ] Det ar klart det ger ju lite pengar med 200 kronor det gor det ju, men jag har inte 
funderat. Altemativet ar ju naturligtvis att man tar betalt per Um.[ ... r (Bibliotekarie 1) 

Ser du ndgonting positivt med att infora avgifter pd bokld1t? 

"Nej, jag kan inte tanka mig nagot positivt! Det enda ar naturligtvis att man skulle kunna ia en 
intaktsokning, men a andra sidan sa tror jag, jag missHinker det, men det skulle vara intressant 
att undersoka efter er undersokning hur manga som ar beredda att betala, att den skulle bli 
marginell. ·~ (Bibliotekarie 1) 

"For bibliotekets rakning vore det ju ett steg i sa fall annu mer i riktning mot 
foretagsekonomiskt hall. Att skaffa sig en kompetens i de fragoma och mojligen som en 
positiv bieffekt om man skulle avgiftsbelagga sa skulle man :ta annu stOrre 
sjalvprestationskrav, kan jag tanka mig ... att man !ar en stOrre mottagarrespons, de engagerar 
sig mer de som ar villiga att betala. Kanske ... Men biblioteken ar en angelagenhet fOr manga, 
dear mana om att det ska vara bra, att det ska finnas det de vill ha och sa dar. Klart man kan 
satta lite storre tryck om man kan saga att jag har faktiskt betalat for det har." (Bibliotekarie 2) 

Finns det ndgot som 1m iir gratis men som ni funderar pd att borja ta betalt for? 
Tar ni ut ndgon avgift av sliiktforskare? 

"Nae! Det ar inte det. Vi diskuterar ju det harmed att lana ut CD-ROM skivor nar det blir 
fritt. Det som ar fritt och likasa dataprogram och sana har saker. Vi har faktiskt inte diskuterat 
om vi ska ta betalt fcir det eller ej. [ ... ]" (Bibliotekarie 1) 

"Nej, det har vi ingen. Forresten, det ar ju sa daliga apparater sa... men a andra sidan ... man f'ar 
bolja fundera i lite andra banor pa biblioteken. Nagot som skulle ... fOr tio ar sen var det ju 
omojligt. Skulle man sagt det skulle de ha klubbat ned en! Detar ju det harmed sponsring och 
sadant, det har ju blivit betydligt mer aktuellt idag an vad det var, manga fler som gor det. Det 
ar kanske inom sana omraden man kan gain. For slaktforskning och aven fcir sant harmed IT-
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teknik och sadant. Att man fOrsoker hitta medel dar. Det ar ju s~ ocksa att det ar en politisk 
svangning att man accepterar det, inte enbart inom sporten utan pa andra omracten ocksa. Sa 
det ar ju en nisch. 11 (Bibliotekarie 1) 

"Nej, det kostar inte. Taut pengar pa slaktforskning? (skratt) Ja, det ar klart ... Ah, usch nej , 
det kan inte vi gora for vi har sa daliga apparater. Det ar klart, om det ar mojligt skulle man 
kunna tanka sig nagon finansiering, delfinansiering sa att saga. Vi har till exempel ett stort 
och skriande behov av en fiche och filmUisare som man ocksa kan skriva ut ifran, kopiering 
alltsa. Och jag tanker inte kopa nagon sa lange de kostar 80 000 kronor, vilket de gor. [ ... ] 
Men det ar klart att det skulle man kunna tanka sig att de som vill anvanda det har de tar 
betala. Kanske. Tanken ar inte orimlig alltsa, den finns dar, men jag sager inte att det blir sa. 
Men overhuvudtaget just sana saker tar man inte betalt for. Det Iir likadant med 
ordbehandling, det tar de ocksa betalt for pa olika hall, det ar gratis har. Ja, utskrifter kostar 
for att tacka tonerkostnaden for laserskrivaren." (Bibliotekarie 2) 

Skulle det vara principiellt fel att in fora nagot likttande Bokias liisecirkel Bokiabibliotekei 
hiir pa stadsbiblioteket? 

"Nej, egentligen inte. Nej! Om man har tillgang till de bockema gratis ocksa sa tycker jag ... 
men man ska veta vad man ger sig in pa. Att man ger sig in pa en marknad och att man kanske 
konkurrerar med den lokala bokhandeln om man har en sadan och om det ger biblioteket sa 
mycket att det ar vart det sa att saga, PR-massigt eller ekonomiskt. Men jag vet att vi har ju ... 
det ar ju problem med de nya farska bockema. Det ar ju lang ko pa dem. Det ar ju kanske ett 
satt ~tt losa bibliotekets problem, sa jag ar inte negativt installd till det men fragan ar om man 
kanske i sa fall ska ha ett samarbete med bokhandeln. [ ... ]11 (Bibliotekarie 1) 

"Principiellt, nej det tror jag inte att nagon, inte har i alla fall, ar sa rudimentar att man inte 
kan tanka sig att prova pa olika saker, att avgiftsbeHigga och da presentera det som en 
exklusivitet, en vara. [ ... ] I fjol hade vi en bokklubb, en san dar som bokhandlama brukar ha, 
dar vi da, ja det kostade 200 kronor eller nagot, och sa kopte vi ett hestand av de nya populara 
bockema och bara dade som var berattigade fick lana och det blev ju ingen 'hit'. Vi kopte ju 
bockerna anda vid sidan om, men nu fick man da ett specialbesamd att valja ur sa att man 
alltid fick den senaste Guillou eller vad man nu vill ha. Men folk ar ju dels sa vana vid att det 
ska vara gratis och sen som sagt var sa kunde vi ju absolut inte avsatta just de har popuUira 
titlarna bara for de som betalar, utan vi kopte ju vanliga utlaningsex ocksa. Sa det blev ju 
ingen 'hit' som sagt var. 11 (Bibliotekarie 2) 

Vad riiknas som basservice respektive tilliiggsservice? 

"Jaa, basservicen ... Naturligtvis ar det att lana ut bocker. Detar en klar basservice. Sen tycker 
jag att aven om det inte tidigare har raknats som det, sa tycker jag helt klart att det ar en 
basservice med information. Bibliotekens och bibliotekariens roll har forandrats jattemycket 
den senaste tiden och kommer att fOrandras annu mer just med informationssokning och 
informationsnavigering, som har blivit ett fint ord nu och som ofta anvands pA bibliotek. Det 
ar det som kommer att vara var huvudsakliga arbetsuppgift. [ ... ]Sa egentligen sa tycker jag att 
databassokningar ocksa ar basservice idag. Sen kan jag idag ifragasatta spelfilmer pA video 
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och CD-ROM utlfming och sadant, men inte CD-ROM som informationsservice utan just 
sjalva ummingen. Det har jag idag svart att rakna som basservice men jag vet att om 4-5 ar 
kommer jag att tycka att det ocksa ar en basservice. For att media som media. Sen ar det en 
del som kanske inte tycker att musik ar en basservice. Har riiknar vi det till basservice. Vid 
nedprutningar och sadant sa har vi alltsa inte tagit upp musik specifikt som nagot vi tycker att 
man ska ta bort. Det kan man ocksa kanske ifHtgasatta ... vid riktigt karva tider." 
(Bibliotekarie 1) 

"Huset skall vara oppet, det ska inte vara nagot intrade till biblioteket. Punkt tva det ar att de 
samlingar som finns pa biblioteket, i och med att huset ar oppet och gratis, sa ska samlingama 
i huset ocksa vara oppna och gratis. Sa forst punkten tre dar, om man vill lana nagot ur 
samlingama, det skall, tycker jag, fortfarande ocksa vara gratis. Men det ar forst som punkten 
tre. Det ar inte det viktigaste, langt ifran det viktigaste. Sen darefter kommer service, 
referenservice, somjag ocksa tycker ska vara gratis, men det kommer forst pa fjarde plats. Om 
man nu ska ta det verkligen 'basic' alltsa. Oppet, tillgangligt, det ar det viktigaste." 
(Bibliotekarie 2) 

Tar ni betalt av tantagaren for databassokningar onli11e? 

"Vi bar val inte borjat med den diskussionen riktigt an. Vi tar alltsa ingenting betalt for 
databassokningar idag och vi har inte haft den diskussionen an. Men det ar ju mojligt att vi 
kommer att ta upp den diskussionen nar vi .tar mer publika databaser som da kan sokas i och 
som kostar mycket. Det som framforallt kostar ar ju kommunikationen sa man kan tanka sig 
att man till exempel betalar fOr telefonsamtalet, den delen, men att man da har tillgang till 
sjalva data~asen gratis. Detar ju tankar somjag har sjalv om man ar tvungen att ta betalt, men 
det ar ju ingenting som vi onskar." (Bibliotekarie 1) 

"En del ar ju valdigt dyra och ibland nar det tar valdigt lang tid, sana har EU fragor till 
exempel som kan ranna ivag flera timmar, och bygglitteratur, teknisk litteratur som ar sa dar 
valdigt specialisenlt, da kan det ibland i undantagsfall banda att vi tar betalt. Mestadels ar det 
en kostnad for sokningen, inte arbetstid, men hailer man pa ett par timmar kan det ju ramla 
ivag ett par hundralappar. Ja, minst... Bara Artikelsok kostar 16 kronor i minuten, den finns pa 
CD-ROM ocksa. Men det finns ju andra, Byggdok ar inte beller gratis precis." 
(Bibliotekarie 2) 

Hur iir det med Internet, ska det vara gratis for anvii~tdama? 

"Ja, atminstone nar vi skaffar det kommer det att vara gratis. Man kan diskutera art man bar 
tillgang till basema men att man f'ar betala telekommunikation och sant dar. Men det ar 
ingenting som vi har ... Vi haller fortfarande pa gratisprincipen, att detta ar ett media som vilka 
andra media. Sa lange det overhuvudtaget gar sa kommer vi att fortsatta med det. An sa lange 
kommer vi inte att ta betalt fOr det som vigor publikt." (Bibliotekarie 1) 

"Vi har ju den har 'Gamle Swartzenstationen' (bokningsbara datorer med Intemet
uppkoppling, var anm.) dar vi bar atta PC. Vi skulle mycket val kunna ta, som de gor pa olika 
hall och kanter, ett sa kallat 'cybercafe', ta en 20 kronor for en halvtimme eller nagot sant dar. 
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Visst, vi skulle ta in lite pengar pa det, men alltsa halla pa och halla reda pa detta. Pricka av 
och ta betalt och lassa in och kora folk darifnin och tala om att nu ar det fern minuter kvar och 
sen maste de spara. Gud nej! Lat dem skOta det dar sjalva. Vi staller upp det men sen har vi 
baske mig inte resurser att ta hand om dem, utan det ar mycket sjalvhjalp, man tar fraga 
grannen. Tar man betalt da maste man helt plOtsligt bygga upp en utbildningsgrej omkring 
det. Da maste man bli sa dar jattebra, och det har vi inte tid till. Ja det ar klart att hade vi haft 
tid saar det ju kul det, men det har vi inte." (Bibliotekarie 2) 

Har ni fullderat pa att ta ut en hogre avgift iin 4 kro11or for reservation? (Fragan stiilldes 
endast till bihliotekarien i Eskilstuna.) 

"Jo, vi funderar pa 5 kronor som vi hade uppe i namnden i torsdags och de brukar inte ga emot 
avgiftshojningar som vi foreslar! (skratt) 5 kronor ... och det ar ju en tidsfraga tills portot har 
hunnit ikapp ju. Sa vi har inte .. . Det ar en policy som vi har haft att det i princip ska vara 
gratis att aven reservera bocker och da har vi aven fjarrlan. Och sa har vi haft en diskussion 
om vi skulle ta 10 kronor for fjarrlanet, men det ar fortfarande knappast fraga om nag on avgift 
for fjarrUm for det ar aterigen bara portokostnad for att vi skickar ivag bestallningen och for 
att vi skickar ut meddelande om att fjarrlanet har kommit. Det tacker inte ens blankettema." 
(Bibliotekarie 1) 

Ni tar 10 kronor i reservationsavgift, iir det sa kostsamt for hihlioteket? (Fragan stiilldes 
endast till bihliotekarien i Norrkoping) 

"Ja, det ko_star. Dels ska manta emot den, sa ska man lagga upp reservationen, sa ska boken 
tangas upp nfu- den kommer tillbaka och Higgas i en sarskild lada, den ska hamtas, 
reservationen ska aviseras, det vill saga dras ut pa data, det ska skickas ut brev till lantagaren 
etc etc. Sammantaget sa ar det ju manga som ar involverade i den verksamheten, men det 
framsta skalet ar inte att 10 kronor ar sa dar jattemycket, att verksamheten ska bli sjalvbarande 
utan att det ska vara nagonting viktigt som man inte ska slarva med. Tidigare har det varit sa 
att, ar det gratis att bestalla en bok, ja da ar det inte sa noga med att hamta den. II 
(Bibliotekarie 2) 

Om avgiften for .ffiirrMn hojdes tror du att antalet .ffiirrlllnebestiillningar skulle minska da? 

"Marginellt. Vi ar redan restriktiva med vad vi tar emot pa fjarrlan. Det ar ju inte bara det har 
med 40-poangsniva, skonlitteratur och overhuvudtaget att man pratar med lantagaren nar man 
tar emot en fjarrlanebestallning, darfdr att man lar sig efterhand att se vad som finns, vad som 
ar mojligt, hur lang tid, ofta ar det brattom. Om man tar sig tid att prata med lfmtagaren innan 
man skickar en besHillning sa kan man avgora hur angeUiget det ar. !bland ar det ganska 
aningslost. Sa jag tror inte det, de som gar till fjarrlan idag de ar redan motiverade och ar 
villiga att betala sakert 10 kronor till, det tror jag sakert. Allt som ar gratis det kan man testa. 
Kostar det lite grann da maste man tanka till lite extra i alia fall." (Bibliotekarie 2) 
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Om du skulle tvingas viilja mellan ttedskiimingar i verksamlteten oclt att avgiftsbeliigga 
bokl/men, vad skulle du prioritera? 

"For det forsta, jag som tjansteman tvingas ju aldrig valja. Detar ju politiska direktiv. Jag bar 
sv~rt att se det bar i en socialdemokratisk ... de bar faktiskt kampat for att det ska vara gratis. 
Jag kan inte komma pa en enda kommun med socialdemokratisk majoritet som bar infort eller 
diskuterat avgifter. Jag skulle inte tycka att det var roligt men jag skulle ju naturligtvis 
effektuera politikemas beslut. Det skulle jag gora. Jag skulle ju Iiksom inte ga och saga upp 
mig for att det var emot mitt samvete, det skulle jag inte.'' (Bibliotekarie 1) 

"Ja, da okar man inkomstema, det ar det forsta man gor. Man okar inga inkomster genom att 
ta betalt fOr utlan, man okar ink:omstema genom att gora mer av andra saker ... genom att till 
exempel hyra ut lokaler till verksamheter som vi idag gor ganska mycket. Genom att ta pa sig 
mer uppdrag av extern karaktar, utbildningsuppdrag ocb sana saker. Genom att vara 
innovativ." (Bibliotekarie 2) 

Anser du att Sverige beltover en bibliotekslag? 

"Ja, det har jag varit med om att diskutera fram och tillbaka, men idag borjar jag faktiskt tro 
att det kanske ar bra med en bibliotekslag. Darfor att tidigare nar man var med och 
diskuterade det bar sa var argumenten att en bibliotekslag skulle legitimera att man holl en 
minimistandard, att det var dar man lade sig, men idag ar man val pa manga stallen nere pa en 
minimistandard sa jag tror att det bar argumentet har aterinfallit. Sa jag ar positiv till en 
bibliotekslag. Ja!" (Bibliotekarie 1) 

"Ja ... det beror pa hur den utformas. Det iir klart de kan dra igenom den dar lagen, men deL. 
Den ar bra for sma kommuner, dar kommer den mojligen att Ia en funktion den hiir lagen, 
enligt det lagforslag som finns i utredningen. Men for varan del spelar det absolut ingen roll. 
Inte som det ser ut har. Och som sagt var, boklan i all iira, men det ar kunskapen som ska 
garanteras vara fri, inte boklanen, det blir en bieffekt av det. Fri tillgang till kunskap och 
information!" (Bibliotekarie 2) 

Tycker du att gratisprincipen skal/ vara inskriven i bibliotekslagen? 

"Ja, det tycker jag! Men man maste vara noga med att specificera vad som ska inga i 
gratisprincipen sa att man inte bamnar i situationer att det liksom blir absurt, att allting ska 
vara gratis, for det kanske jag inte tycker egentligen. Det iir sjalva l~net som skall vara gratis. 
Slarviga lantagare de kan gott betala!" (Bibliotekarie 1) 

"Ja, annars arden totalt meningslOs! Da spelar det absolut ingen roll. Men det iir ju en konkret 
ocb bra ~tgiird." (Bibliotekarie 2) 
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Tror du att kommunens besparingar kan leda till att det i framtiden infors avgifter pa 
bokl/m? 

"Man ska aldrig saga aldrig. Man vet inte. Men nej! Jag tror och hoppas att Sverige ska klara 
sig och halla gratisprincipen. Att man sen kommer ha ett annat biblioteksvasen i Sverige ... det 
tror jag, att det gar mot att man har farre enheter, med specialiserade bibliotek, det tror jag. 
Men gratispricipen i en overskadlig framtid tror jag kommer finnas kvar. Jag hoppas att det 
bara inte ar ett onsketankande." (Bibliotekarie 1) 

Hur ser du pa gratisprincipen i ettframtidperspektiv? 

"Kamfragan blir: inte boklanen, utan mer och mer laggs pa data, online, inte CD-ROM heller 
utan online. I stora datanat, ska de kosta eller vilka delar av dem ska kosta? Det tror jag arden 
stora knackfragan, det ar en chimar att tro att allting ar gratis. Tittar man pa Internet saar det 
pa vag att bli differentierat pa tva hall, det vill saga de intressanta grejorna, proffsanvandama 
de kommer att ta betalt mer och mer medan 'lekstugelnternet' fortfarande kommer att vara 
gratis. [ ... ] Det ar mycket investeringar som ligger bakom. Nagon form av kostnadstackning 
maste man ha. bverhuvudtaget tror jag att en san har differentiering ocksa dar, precis som i 
referensarbetet, att olika nivaer pa utbud kan vara bra. Vi kommer alltid att vara kvar har. Och 
vilket annat bibliotek som heist, som en motesplats, nagonstans att sitta och jobba och fika, 
det ar inget problem och det kommer alltid att vara gratis det ocksa tror jag. Daremot 
atkomsten till san information som inte finns i pappersform, det kan man avgiftsbelagga eller 
lagga upp anvandarregister pa eller sa. [ ... ] Jag ser ju i och for sig det har att som garant 
kanske, ja bade for gratisprincipen och framfdrallt fOr kunskapsspridning och 
informationsspridning, sa har biblioteket en annu viktigare roll i framtiden. Genom att stora 
bibliotek atmmstone kan ta pa sig en del kostnader for att tillhandahalla information av olika 
slag. Nu pratar vi mycket om medborgarkontor, informationskiosker och sana saker. En del 
knutna da till olika former av smartcards som man kan avgiftsbelagga pa olika satt och vis. En 
del information ar gratis annat ar inte gratis. Ytterst ar det ju en politisk bedomning som vi har 
lagt, hur mycket som ska vara gratis. Men jag tror mer och mer pa natverk, stora stora 
infonnationsnatverk, framforallt i utbildningshanseende. Dar kommer informationssokning att 
ske, sen kommer boken att vara kvar fdrsUts. Men den stora fragan for framtiden ar inte att 
avgiftsbelagga boklanen utan det ar att sakerstalla tillgangen till kunskap, och da :tar man nog 
vara beredd att betala lite." (Bibliotekarie 2) 
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a . 
Redovisning av intervjuer med kanslister 

Tycker du att det belopp IIi tar utfor forseltt aterliimltade bocker iir rimligt? 

"Personligen tycker jag att det ar for lagt alltsa! De skulle :fa betala per dag egentligen. Jag 
tycker att vi ar alldeles for sn~illa egentligen. Detar valdigt generost med sex dagar tycker jag 
faktiskt." (Kanslist 1) 

"Ja, men det ar ganska nytt det bar att ta ut avgift direkt efter aterlamningsdagen. Det var i 
somras som vi gick over till det, tidigare hade vi ju en fast aterlamningsdag som var pa en 
onsdag och sen hade vi botesfritt veckan ut och fran och med mandagen var det da boter. Och 
det ar klart att det ar jattesvart att ga ifran ett sant system, det ar inte populart bland 
lantagama, men det var for att bockema skulle komma in snabbare som vi andrade system.[ .. . ] 
Det ar klart att de vill val inte betala sa mycket sa de forsoker nog halla de har dagarna, det 
gor de ju." (Kanslist 2) 

Har hojningen av forseningsavgiften fran 2 kronor till 4 kronor haft nagon effekt? 
(Fragau stiilldes endast till kamlisten i Eskilstuna) 

''Nja, det ar svart att saga. Detar klart, en del tycker ju att det ar mycket. Forsta gangen tycker 
de ju att det ar helt at helsike for mycket. Men de marker ju att skater de sig sa klarar de sig. 
Om det ar for lagt sa struntar de i det. Ju hogre det ar desto battre lamnar de tillbaka alltsa." 
(Kanslist 1) 

Hiinder det ofta att Jantagarna iir forsenade med sina bocker? 

"Jaa. Detar valdigt vanligt. Detar detju." (Kanslist 1) 

"Ja, det gor detju. Dels de har dagama som dear forsenade, men sen ar detju de har som ar sa 
mycket forsenade att vi far skicka ut krav och paminnelser." (Kanslist 2) 

Kan du se nagon tendens i alder niir det giiller forsenad aterliinming? 
I sa fall vilka iir slarvigast? 

"Yngre ar nog nagot slarvigare. Detar de faktiskt. Ofta .. slarviga skajag val inte saga men de 
tanker inte pa att de kan lana om. Ofta har de det till skolarbetet och sa kommer de och sager 
att de haft det till arbete och da sager man att de kunde ha tankt pa att lana om men ofta har de 
inte tankt pa det. Det hanger mycket pa att det ar en upplysningssak: 'fdrsok lana om isHillet!' 
For oss gor det ju inget, det ar bra att :fa in pengar! Pensionarema ar mer noga och ber sa 
mycket om ursakt och sager att det ar fdrsta gang en och sa vi dare." (Kanslist 1) 

"Ja, det var inte Hitt. Men det ar klart pensionarer ar ju valdigt ordentliga med sina bocker. Ar 
det skolungdom, tors man saga det? Ofta kanske de har grupparbete i skolan och har inte reda 
pa vern som har boken och det flyter ut med tiden." (Kanslist 2) 
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Vilka reaktioner moter ni fran dem som maste betala boter? 

"Det ar bAda delama. En del sager ingenting, de betalar glatt om det ar 50 kronor. En del 
gnaller for 4 kronor. Jag forstar inte det. Det ar sfl. Det de gnaller over ar ofta framforallt 
video, som det ar 10 kronor per dag pa. Det har inte manga fattat tydligen. Da blir det ju 
gnall." (Kanslist 1) 

"Det ar val lite olika ... de flesta betalar ju, de vet ju om att de har slarvat. Men sen finns det 
manga som blir valdigt sura, men det giiller ju da att forklara varfdr man ska ha det harmed 
bater." (Kanslist 2) 

Vad sager du till personer som klagar over botesbeloppet? 

"Man fdrklarar ju varfor det iir sa. En del fattar ju inte det i alia fall. Vad man sager? Jaa, usch, 
det ska jag inte tala om egentligen. Men man blir ju arg pa en del. Da :tar de inse till slut att 
det ar ju sa det ar, var man an ar far man ju beta! a en straffavgift. [ ... ] En del har svart art inse 
att de ska betala helt enkelt. En del skaller man ju pa naturligtvis fOr att det biter ingenting 
annat pa en del. Framforallt de som ar otrevliga emot en.[ ... ]" (Kanslist 1) 

"Ja, att de faktiskt !att upplysning om hur lang lflnetiden ar och det ar klart, att visst iir det 
forargligt om man maste betala, men det ar ju ingen aiman an lantagaren sjalv som har 
ansvaret. !bland tycker en del det men vi kan ju inte paminna efter fdrsta dagen. En del har val 
ungefar den installningen att vi ska ringa och tala om att idag ska du komma och liirnna dina 
becker." (Kanslist 2) 

ri'r det vanligt att Mntagare forsoker skylla ifran sig for att slippa betala boter? 
Vilken iir deu vanligaste bortforklaringen? 

"Om det ar! Om jag kom iba.g allt folk har sagt skulle jag kunna skriva en bok om konsten att 
slingra sig undan.[ ... ] Det fiims alia varianter. Man hor pa folk redan nar de borjar prata, jaha, 
tanker man. De kan kora alia varianter. Det finns inga begriinsningar. Det ar vaJdigt enkelt nu 
att saga att kvittot har jag inte kvar. Da brukar jag saga: 'satt den pa kylskapet!'. Detar sa fullt 
dar anda sager de da. Det ar kanske vanligast att de tappat lappen. Men det finns ju telefon! 
Det gar bra att ringa och fraga nar de ska lamna dem. Jaha ja, det har de ju inte tankt pa!" 
(Kanslist 1) 

"Ja, det hander val, man sager att man varit sjuk och sa dar och det ar val mojligt att man har 
varit det, men da kraver vi faktiskt liikarintyg om man iir mycket forsenad och inte vill betala. 
Har de da Hikarintyg pa att de har legat pa lasarett till exempel da ar det ju okej men annars 
sa ... Det blir ju valdigt snett, man maste hiUla en linje ute vid disken for star det ko och en 
sager att 'jag har varit sjuk, jag kan inte betala', ja det iir okej. Sa kommer nasta och inte sager 
nagonting och sa !arden betala. Det skaju vara sa rattvist som mojligt for att det ska fungera. 
[ ... ] Den vanligaste bortforklaringen ar fdrutom sjukdom att de har varit bortresta pa semestrar 
och inte kommit at bockema, men da kan man val Hitnna bockema innan man aker, de vet ju 
att vi har de har reglema." (Kanslist 2) 
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Pa vilket siitt inform eras Jantagama om de forseningsavgifter som giiller? 

"Ja, det ar alltsa upp tilllantagama. Tar de inte del av den har broschyren ar det deras eget fel. 
Da :far de skylla sig sjalva. Detar vara Umeregler. Detar upp tilllantagama. Blir det hojningar 
maste man ju informera, da har vi lappar som vi delar ut till varje lantagare. De som gnaller 
da tar vi alltid fram och visar att det har ar reglema som galler. Man kan ju vara hygglig och ta 
bort summan om de inte fattat det, om det inte ar alltfOr stora summor forstas och saga att 
fortsattningsvis !ar du alltsa betala." (Kanslist 1) 

"Nar man skriver in sig och !ar det har H'mekortet da skickar vi all tid med den har broschyren 
om lanebestammelser plus den har om vilka avgifter som galler." (Kanslist 2) 

Vad tycker du om att barnbocker iir undantagnafr/mforseningsavgifter? 

"Bam, det tycker jag det kan man ju ta ... Kommer de sjalva ... de har ju inga pengar med sig. 
Det blir lite svart att betala da. Jag tycker att det ar ratt fOr det ar ju en uppmuntran till att Hisa. 
De ska inte behova bli bestraffade. Da kanske de trottnar istallet och det ar ju samre i sa fall. 
Foraldrarna blir arga om de har sa och sa mycket i skuld." (Kanslist 1) 

"Jo, jag tycker att det ar bra, fOr hur det ar sa tror jag att kanske en del bam inte skulle Ia lana 
om det var forseningsavgifter. Sen tycker man kanske att det ar foraldrama som ska halla reda 
pa det harmed lanetidema." (Kanslist 2) 

Vad ligger~bakom beslutet att ta betaltfor att Uma ut videofilmer? 

"Det var ett namndbeslut nagonstans. Jag kan inte riktigt saga varf6r. Det kostar fOr att det 
finansierar sig sjalvt. Vi koper ju fler videofilmer for det, det finansieras den vagen. Eller. .. 
finansieras kan man inte heller saga ... finansiera inom citationstecken. [ ... ]" (Kanslist 1) 

Reagerar Jantagarna over att det kostar att "Lana" videofilmer? 

"Nej, det gor de inte. Ofta blir de forvanade att det ar gratis bamfilmer." (Kanslist 1) 

"Nej, jag tycker inte det. De tycker att det ar billigt. De ar ju vana att betala for att hyra 
videofilmer. Och sa ska de vara aterspolade, annars !ar de betala 10 kronor fOr det och det star 
inne i fodralet." (Kanslist 2) 

Hiinder det att nya Jantagare blir fiirv/made over att det inte kostar nagot att 1/ma bocker? 

"Nja, jo det hander nog att en del blir forvanade att det ar gratis. En del tror att det kostar och 
en del tycker att en liten avgift kan man val betala. Men det ar nog mest aldre, tror jag, som 
kan tanka sig att betala. Aldre och aldre ... men nagon sorts medell1lder, inte pensionarer alltsa. 
De nagonstans mellan till exempel 35-50 ar kanske har lattare att acceptera nagon liten 
arsavgift eller vad man ska kalla det. Nej, jag tycker att det ska var gratis." (Kanslist 1) 
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"Ja, enoch annan fragar det, om det kostar nagot att :fa ett lanekort." (Kanslist 2) 

Tror du att komnumens besparingar kan leda till att det i framtiden infors avgifter pa 
bokltm? 

"Aldrig i den hiir kommunen skulle jag vilja saga. Aldrig 1 den hiir kommunen! Nej!" 
(Kanslist 1) 

"Jag vet inte vad som kan hiinda. Men om man tanker rent praktiskt hur det skulle fungera, om 
man skulle Jagga avgift per lan eller en avgift fOr ett lanekort, nagot slags arskort eller ... och 
hur hog skulle den avgiften vara for att det skulle Iona sig. Det maste ju bli en valdig 
administrativ kostnad. Det undrar jag om det Ionar sig, att halla pa och kolla upp det hiir." 
(Kanslist 2) 

Vilka konsekvenser tror du att en avgiftsbeliiggning av bokl/m skulle fa for till exempel 
utbud och utliln? 

"Framforallt tror jag att lanen skulle minska. Atminstone for dem som ... ja bamfamiljer. Det 
iir klart, det ar fragan om man skulle ta betalt for barn. Men om man tar betalt fdr den ena sa 
maste man ju ta betalt for den andre. Man maste ta avgift for alla da i sa fall. Nar de upptacker 
att det kostar tror jag nog att lanen skulle minska faktiskt. Far man in pengar den vagen 
kanske man i och fdr sig skulle kunna halla ett annat utbud. For tar man betalt maste man nog 
halla·ett annatutbud an man har nu. Naturligtvis skulle de borja stalla krav. Det skulle ju jag 
gora! Vi anser ju att skraplitteratur det kan man ju kopa billigt sjalv i bokhandeln, men det 
maste man ju halla med da om man tar betalt. Det skulle jag krava. [ ... ] Att de vill paverka 
mer. Jag vet inte hur mycket det ar som onskas av allmanheten som vi inte har egentligen. 
Men just det hiir kravet att det ska finnas becker inne, fdrr kopte man ju in i flera ex och nu 
kanske det bara finns ett ex av en viss bok och man rar vanta." (Kanslist 2) 

Om nu avgifter skulle inforas pa bokliin skulle man undaltta nagra lillttagargrupper da? 

"Egentligen ingen da. For ska det vara avgifter sa ska ju alia betala egentligen. Du kan ju inte 
siirskilja ... " (Kanslist 1) 

"Nej, jag vet inte, det ar ju bamen i sa fall, men det ar ju linda fdraldrarana som har ansvaret. 
Det ar ju jattesvart att saga att den har gruppen inte ska betala medan en annan grupp ska 
betala." (Kanslist 2) 

Hur mycket tror du att lantagarna skulle vara beredda att betala per ar for ett lanekort? 

"Ja, ett par hundra skulle jag kunna Hinka mig som en sorts arsavgift." (Kanslist 1) 
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"Jag vet inte. En del ar ju med i Hisecirklar och betalar 250 kronor eller nagot sant, visserligen 
tar man en bok da pa slutet. Vi skulle ju fa mycket farre lantagare. En del ar ju sakert beredda 
att betala, det tror jagju, men hur mycket?" (Kanslist 2) 

Vilka problem rent praktiskt tror du att en avgiftsbeliiggning av bokl/m kan medfora? 

"Jag bar inget bra svar pa det. Tar man betalt fOr boklanen maste ju botema hojas. Allt skulle 
bli bogre fOr att man skulle ta det att ga runt, eftersom lanen fonnodligen kommer att 
minska. 11 (Kanslist 1) 

"Det kan bli problem nar det ska betalas om man nu bar arskort. Detar klart bar man datan sa 
slar det ju ifr~m. Vi har giltighetstid 5 ar pa vara lanekort och sen sa nar den tiden ar 
overskriden sa ar ju kortet sparrat och det ar klart att ett sant system kan man ju ha. Fran 
botj an sa hade vi bara 1 ars giltighetstid och da pep det ju om varannat kart, sa om man da 
tanker sig att man har en arsavgift sa skulle det ju bli valdigt mycket, om det nu var manga 
som skaffade kart forstas." (Kanslist 2) 

Ser du nag on Jorde/ med en avgiftsbeliiggning av bok/an? 

"Ingenting. N ej. 11 (Kanslist 1) 

"Jag kan inte hitta nagon.11 (Kanslist 2) 

Tycker du att Sverige be/rover en bibliotekslag? 

11Ja. Sjalvklart! Vi tar boppas att den kommer nu. Hoppas den kommer verkligen! Men om de 
sen foljer den. En del struntar ju i det. Detar svart att fonnulera en lag egentligen. Man kanju 
inte krava att kommunema ska ha ... ja, det ar klart, dagis och aldreservice och sant, men 
bibliotek ... Det kanske ar svart att krava att de verkligen ska finnas. Kanske att det ska fiimas 
ett i vatje kommun.[ ... ]" (Kanslist 1) 

"Det bar det ju talats om i sa manga ar att det skulle behovas. Danmark har det va? Det kan ju 
behovas om de ska skara ned och plocka bart i verksarnheten." (Kanslist 2) 

Om vi far en bibliotekslag, bor gratisprincipen vara inskriven i den da? 

"Egentligen borde den vara det. Da upph5r diskussionen om det ska kosta eller ej. Det ar ju 
viktigt for alla sam har svart att fa tag i information pa annat vis. Om man tanker pa sig sjalv: 
'var ska jag ta den infonnationen ifran?' Ofta tanker man i forsta hand pa biblioteket. det ar i 
alia fall en infonnationscentral." (Kanslist 1) 

"Ja, det tycker jag." (Kanslist 2) 
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9. Analys och Diskussion 

Att medelaldern pa vara undersokningspersoner ar sa lag som 32 ar ar nagot som vi tycker ar 
beklagligt och som eventuellt hade kunnat undvikas om vi befunnit oss pa biblioteket aven pa 
kvallstid eller kanske under en helg. Nu ar det hela 91 personer som ar mellan 15 och 25 ar 
och naturligtvis hade det varit battre om vi tatt en stOrre spridning i aldrarna. Att det blev sa 
har beror inte enbart pa att vi bara delade ut enkaten under dagtid, fOr visst besoktes 
biblioteket av bade medelalders och pensionarer under dagarna vi var dar, men som vi skrev i 
metodavsnittet var det inte alltid de hade tid att fylla i var enkat; de hade lite brattom och 
tittade kanske bara in som hastigast fOr att Himna igen nagon bok. De yngre daremot, varav 
manga var studerande, tycktes ha gott om tid och nekade sallan nar vi bad dem att besvara var 
enk.at. Darav den snedvridna aldersfdrdelningen samt det stora antalet studerande. Dessutom 
var det tre personer som inte uppgav sin alder i enk.aten och vid en kontroll pa vad de angett 
som sin huvudsakliga sysselsattning visade det sig att tva av dem kryssat i pensionar, vilket 
betyder att att de fOrmodligen var over 65 ar och det skulle ju hojt medeUildem nagot. 

Nar vi formulerade enkatfragan om hur ofta de besoker biblioteket Uinkte vi att "Nastan 
aldrig" innebar att man inte ens besoker biblioteket 1 gang per ar utan annu mer sallan och att 
det darmed var det mest lagfrekventa alternativet. I efterhand har vi konstaterat att det inte 
skiljer sa mycket mellan altemativen "Hogst 1 gang per ar" och "Nastan aldrig11 och att det 
kan ha lett till att personer som besoker biblioteket lika ofta, det vill saga cirka 1 gang per ar, 
har kryssat i olika svarsalternativ. 

Att sa mfmga som 46,5% av vara undersokningspersoner besoker biblioteket minst 1 gang per 
vecka tror :vi o.cksa har ett samband med det stora antalet studerande. Manga av dem anvander 
biblioteket som studielokal och sitter dar flera dagar i veckan. Pa Fraga 5 dar personema fick 
ange vad de brukar gora nar de ar pa biblioteket ar det sammanlagt 97 personer som angett att 
de brukar studera och det sHimmer val overens med ovanstaende resonemang. Alia som 
kryssat i alternativet "studera" behover ju inte nodvandigtvis vara ·studerande i den meningen 
att de genomgar en regelratt utbildning, utan studera kan ju betyda alia former av 
sjalvbildning (jmf avsnittet om folkbildning) och fdrkovran tor sin egen skull. Att fOrdjupa sig 
i ett amne for att man finner det intressant kan ju innebara att man tillbringar mycket tid pa 
biblioteket och studerar. Vi tar inte heller glOmma bort alla studiecirklar som ofta ar nara 
knutna till biblioteket. 

Att det bade var fler studerande och fler som kryssat i att de brukar studera nar de ar pa 
biblioteket i Norrkoping an vad det var i Eskilstuna missHinker vi beror pa den omfattande 
ombyggnad som da pagick av stadsbiblioteket i Eskilstuna. Stora delar av biblioteksytan var 
helt avsUingda och mycket bested av tillfa.Iliga lOsningar som gjorde att biblioteket kandes lite 
rorigt och inte erbjod nagon bra studiemiljo. Av utrymmesskal hade ocksa mycket litteratur 
tilWilligt flyttats ner i magasinet. Pa grund av byggnationema var ljudnivan stundtals ganska 
hog vilket aven det bidrog till en fdrsamrad studiemiljo. Antalet Iasplatser och bord for de 
studerande var ocksa kraftigt reducerat under den har perioden. 

Nar vi delade ut enkatema var vi noga med att tala om fdr undersokningspersonema att vi 
studerade pa Bibliotekshogskolan i Boras. Vi uttryckte aven detta tydligt pa enk.litens frarnsida 
och betonade att undersokningen endast gjordes i studiesyfte och darmed inte kommer att 
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ligga till grund for nagra beslut fran bibliotekens sida angaende avgifter. Trots det sa tror vi att 
manga inte litade pa detta utan misstankte att resultatet av deras svar kanske skulle granskas 
av politiker och biblioteksledning. Mfmga laste inte heller vad som stod pa enkatens framsida 
utan bHiddrade genast fram till fOrsta fragan. Eftersom var information av olika orsaker inte 
gick fram till alia, samt att en del kanske inte tog den till sig trots att de last den, tror vi att det 
har paverkat svaren pa vissa fragor. Undersokningspersonerna ville verkligen visa sin ovilja 
mot avgifter nu nar de fick chansen att saga sin mening och overdriver darf6r kanske en aning 
at det hallet. Detar mycket mojligt att de skulle kunna tanka sig att betala en avgift fOr nagon 
eller nagra av bibliotekets tjanster, men som de fiesta manniskor vill de inte betala for nagot 
om de kan slippa. Resultatet fran Fraga 9, dar vi undrade hur mycket Hintagama var beredda 
att betala fOr ett arskort, visar ocksa att det f6rhaller sig sa som vi anat eftersom hela 152 
personer har kryssat i att de kan tanka sig att betala en avgift fOr ett arskort, fran hogst 50 
kronor/ar till mer an 250 kronor/ar. Att resultatet pa den fragan skiljde sig sa mycket fran 
resultatet pa Fraga 6 dar endast 42 personer svarade att de kunde tanka sig att betala fOr nagot 
av de alternativ som fanns uppraknade i Fraga 5, tror vi beror pa att de i Fraga 9 stall des inf6r 
ett ganska tufft val. Antingen kunde de valja mellan nagot av de svarsaltemativ som foresH1r 
en summa fOr ett arskort eller ocksa maste de valja det altemativ som vi formulerat sa har: 
Inget a1ls, jag skulle sluta lana becker pa biblioteket. Om vi endast skrivit "Inget alls" som 
altemativ hade nog betydligt fier an nu valt det altemativet. Vi anser dock att vi genom att 
formulera oss sa har ocksa "tvingat" dem att inse konsekvensema av sitt svar. 

A v svarsalternativen i Fraga 9 hade valdigt manga kryssat fOr att de var beredda att betala 
Hogst 50 kronor/ar, det vill saga altemativet med Higst belopp. Det anser vi visar att de 
egentligen ar negativa till att betala en avgift for att ta lana backer men att de samtidigt inte ar 
beredda att sluta lana becker och darf6r valjer det altemativ som skulle svida minst i 
planboken: De personer daremot som valt altemativet Hogst 100 kronor/ar ar nog inte helt 
emot en generell laneavgift utan tanker kanske mer pa vilken intl:ikt avgiften skulle ge 
biblioteken och vad den extra inkomsten skulle kunna ri:icka till. Vid intervjuema med 
bibliotekspersonalen framkom det att de tror att lantagama ar villiga att betala ett nagot hogre 
belopp, runt 200 kronor, an vad de fiesta angett i enkaten. 

Det visade sig ju att matmen ar mer villiga an kvinnoma att betala en hogre avgift for ett 
arskort. Beror det helt enkelt pa att marmen oftast har hogre inkomst an kvinnoma? 

Det korn ocksa fram att det var de aldsta personema i var undersokning som var mest villiga 
att betala de hogre beloppen for ett arskort. Vi trodde nog att det skulle vara tvartom, men det 
visade sig vara helt fel. Visserligen har ju pensionarema generellt sett blivit en grupp i 
samhallet som tatt det battre an fcirr tack vare att aven dagens kvinnliga pensionarer ofta bar 
ett helt yrkesverksamt liv bakom sig och darmed har samlat ihop ATP-poang. Slumpen kanju 
ocksa bidragit till att just de pensionarer som deltog i var undersokning var sadana som hade 
lite battre ekonomi. 

Bland de unga var det procentuellt fier som inte ville betala nagot ails for ett Arskort och det 
tror vi i viss man kan hero pa att manga av dem ar studerande och darfor bar lag inkomst, men 
aven att manga av dem anvander biblioteket enbart som studielokal och darfOr kan tanka sig 
att offra boklanen om avgifter infers. De studerande pa gymnasieniva kanske inte heller ar 
beredda att betala fOr att lana litteratur i studiesyfte. Manga av de unga ar ocksa principiellt 
mot avgifter pa bibliotek eftersorn de anser att det strider mot demokratins gmndvalar. Bade 
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kanshsterna och bibliotekarierna rorutspadde en minskning i utlan om avgifter pa boklan 
skulle inroras, vilket sHimmer overens med resultatet fran enkaten. 

Vi undersokte ju aven sambandet mellan hur ofta man besoker biblioteket (Fraga 4) och hur 
mycket man skulle kunna tanka sig att betala for ett arskort (Fraga 9) och det visade pa siffror 
som i viss man kan stadja ovanstaende resonemang. Av de som besoker biblioteket minst 1 
gang i veckan ar det hela 20,7% som inte kan tanka sig att betala nagot alls for ett Umekort 
utan hellre slutar lana backer, vilket kan bero pa att de inte lanar sa stora mangder nu heller 
utan mest sitter och studerar eller Hiser tidskrifter. Det ska dock papekas att det firms personer 
i gruppen som besoker biblioteket minst 1 gang i veckan som ar beredda att betala anda upp 
till 250 kronor/ar och det ar formodligen de som lanar valdigt mycket och darfor tycker att det 
anda skulle lana sig. 

Av de forvarvsarbetande hade nastan halften kryssat i att de kan tanka sig att betala hogst 100 
kronor/ar fOr att Ia lana backer, vilket ar betydligt fler an i ovriga sysselsattningskategorier. 
Formodligen ar det ocksa den gruppen som har hogst inkomst (darmed inte sagt att de har bast 
ekonomi). Aven bland de arbetslOsa kan ratt stor andel tanka sig att betala relativt hoga belopp 
fOr ett arskort, vilket forvanade oss en aning. Den ersattning man f'ar som arbetslos kan ju 
dock variera valdigt mycket fran person till person, om man exempelvis har enbart KAS 
(Kontant Arbetsmarknadsstod) eller om man :Iar ersattning fran A-kassan. 

Trots att vi lade ner mycket moda pa formuleringen av Fraga 6 (dar vi ville veta om det var 
nagot av alternativen som nu ar gratis i Fraga 5 som de kunde tanka sig att betala fOr) ar vi 
inte helt nojda. Vi tror att undersokningspersonerna kan ha uppfattat fragan lite oJika anda. 
Vissa har nog trott att de ska ange nagot av det de sjalva brukar gora pa biblioteket och andra 
har v-alt ut _sadana alternativ som firms uppraknade men som de sjalva aldrig utnyttjar. Det ar 
ju trots allt en viss skillnad pa att pasta att man kan tanka sig att betala for till exempel 
slaktforskning nar man aldrig haft en tanke pa att borja slliktforska, och pa att ofta slaktforska 
och anda skriva att man kan tanka sig att betala for det. 

I samma fraga har alla inte heller uppfattat att vi skrev "av det som nu ar gratis" utan angett 
video som nagot de kan tanka sig att betala for trots att det redan kostar att lana videofilmer i 
bade Norrkoping och Eskilstuna. Samtidigt var det lite onodigt av oss att skriva "av det som 
nu ar gratis" eftersom videofilmer ar det enda avgiftsbelagda alternativet i Fraga 5. Alla ar 
kanske inte ens medvetna om att det kostar att Hina videofilm. Om det istallet varit sa att det 
verkligen var gratis att lana videofilmer hade kanske manga fler an nu skrivit att de kan tanka 
sig att betala fOr det. Det kom ju ocksa fram vid intervjuema med kanslistema att 
biblioteksbesokarna villigt betalar 10 kronor for att ra lana en videofilm och dessutom tycker 
att det ar billigt. Ar det for att dear vana vid att betala i videobutiken eller beror det pa att de 
lagger en underhallningsaspekt pa videofilmer; att det skulle vara ett noje som man kan betala 
for och som biblioteket inte ar skyldiga att tillhandahalla gratis? 

Aven har i Fraga 6 visade det sig att det var de aldre personerna som var mest villiga att betala 
for det biblioteket erbjuder. Cirka halften av de personer som ar fran 56 ar och uppat har 
svarat att de kan tanka sig det. Vi vet inte varfor det genomgaende har visat sig att det ar de 
aldre personema som ar mest positiva till, eller snarare har lattare for att acceptera, avgifter pa 
bibliotekstjanster. Det kan ju inte enbart bero pa att deras ekonomi har forbattrats med aren, 
det maste finnas andra bidragande orsaker men vilka, det ar det svart att spekulera i. 
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Visserligen var konsfOrdelningen bland pensionarerna ganska OJamn, endast 5 stycken 
kvinnor mot 18 stycken man, vilket pa nagot satt kan ha paverkat resultatet. Man .tar inte 
heller glOmma att de aldre var fOrhallandevis !a i undersokningen och darfor ta resultatet som 
galler den gruppen med en nypa salt. 

Nagot annat som vi ocksa tycker bor lyftas fram ar att hela 70% av de studerande svarat nej pel 
fragan om de kan tanka sig att betala for nagot av det biblioteket erbjuder. Varfor sa mycket 
som 70%? Innebar det att de inte anser bibliotekets tjanster vara varda att betala fOr, eller vill 
de visa hur mycket de varnar om gratisprincipen genom att svara nej? Har kan man ju fora 
samma resonemang som man gjorde i pressdebatten och fraga sig om en tjanst maste betinga 
ett pris for att vi skall betrakta den som vardefull. Naturligtvis inte, anser vi, men det kan anda 
tyckas lite orovackande med tanke pa hur mycket annat i samhallet man glatt betalar for utan 
att ens reflektera over att det kostar pengar. 

V arfOr pensionarerna ar den grupp dar flest personer, 31 ,8%, anser att gratis till gang till 
information ar viktigast kan vi bara spekulera i. Dels sa ar det val en allman uppfattning att 
man Hiser mer facklitteratur an kvinnor och eftersom 18 stycken av pensionarerna ar man sa 
kan det ju finnas ett sam band. Sedan ar det kanske sa som vi skrev tidigare att pensionarer har 
mer tid an andra manniskor att odla sina egna intressen och i anslutning till det Hiser och lanar 
mer facklitteratur. 

Att det bland de forvarvsarbetande ar fler an i ovriga grupper som tycker att gratis tillgang till 
sk6nlitteratur ar viktigast ar ocksa nagot som vi inte har nagon bra forklaring till. Kanske 
tycker de att det ar viktigt att kunna koppla av med sk6nlitteratur pa fritiden. Mojligen har de 
hemmavarande barn och tanker saledes pa sk6nlitteratur for barn och anser det vara viktigt. 

Fraga 8 i var enkat handlade om vilka reaktioner avgifter pa boklan skulle kunna franlkalla 
hos biblioteksbesokarna. I efterhand har vi konstaterat att det formodligen hade varit battre 
med en helt oppen fraga, dar vi helt enkelt fragat dem samma sak som vi gjorde nu men inte 
haft nagra fasta svarsalternativ for dem att valja mellan. Anledningen till att vi utformat fragan 
med fasta svarsaltemativ var att svarsfrekvensen tenderar att bli lag pa helt oppna fragor, 
vilket var nagot vi ville undvika. I och med att vi redan listat sex olika forslag pa reaktioner 
har vi kanske styrt undersokningspersonerna en aning i onodan. Vi var dock mycket noga med 
att :fa en bra balans mellan positiva och negativa reaktioner. Eftersom manga sedan foljde var 
uppmaning och motiverade sitt svar sa tycker vi anda att vi fatt ut ut en hel del av den har 
fragan. Det visade sig att de fiesta ar utpraglat medvetna om gratisprincipen och i citaten kan 
manse att m~mga betonar vikten av att alla ska ha samma mojligheter att na information och 
kunskap. Vi blev nagot forvanade over att det var sa stor andel av de unga som ivrade sa starkt 
for gratisprincipen. Beror det pa att det varit daliga tider sa lange nu med hog arbetslOshet och 
standiga besparingskrav, att de vill bevara biblioteket som ett sista andningshal, ett av de :ta 
stallen dar det fortfarande ar gratis? Som nagon av personerna skrivit i enkaten "Ett av de :ta 
fria nojen som atersUtr!". Pa senare ar har ju ocksa Vansterpartiet varvat manga roster bland 
just de unga valjama och detta med skattefinansierad verksamhet 6verhuvudtaget, det vill saga 
utan extra avgifter, ar ju grundlaggande for deras ideologi och innebar i det har fallet att 
information sHi.lls till alias forfogande oavsett ekonomiska villkor och blir en rattvisefraga. 

Det visade sig ju att kvinnorna ar mer positivt installda till att infora nagot liknande Bokias 
lasecirkel pa biblioteken an vad mannen ar. Detta tror vi beror pa att kvinnor laser 
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skonlitteratur i stOrre utstrackning an man. Att det fOrhaller sig sa har vi inga direkta belagg 
for men det har ofta gjorts liknande uttalanden fran olika hall. Att sa manga bokklubbar har 
kvinnor som sin framsta malgrupp visar val ocksa pa att det ligger nagon sanning i detta 
pastaende. K vinnoma har kanske ocksa oftare erfarenhet av medlemsskap i bokklubbar och 
bokcirklar sedan tidigare och har darfOr Hittare att acceptera att nagot liknande infors pa 
biblioteket. Vid intervjuema framkom det att bibliotekariema sjalva inte tycker att det skulle 
strida mot gratisprincipen att infora ett system liknande Bokias lasecirkel pa biblioteket. Pa 
Norrkopings Stadsbibliotek harman till och med tidigare provat pa en sadan verksamhet. 

Skillnaden mellan man och kvinnor i den har fragan ar dock inte sa stor, utan den storsta 
skillnaden finner man istallet mellan de olika aldrarna. I den hogsta alderskategorin, 66 ar och 
aldre, ar det endast 8,3% som svarat Ja, varfor inte och resten har svarat Nej. Det kan mojligen 
ha nagot samband med att de aJdre kanske inte laser sa mycket nyutkommen litteratur och 
darfor inte heller upplevt problemet med att de becker de villlana inte finns inne. Av samma 
skal ar formodligen de yngre mer positiva till att infora ett altemativ till 11snabbHl.nen11

/ 

11korttidslanen", de vet hur svart det kan vara att snabbt fa tag i de nya bockema. De aldre 
kanske ocksa i vissa hanseenden ar mer konservativa an yngre och emotsager sig inforandet 
av nya tjanster och dylikt pa biblioteket. 

Vi har i efterhand funderat lite pa formuleringen av Fraga 11. Kan ordet "altemativ" uppfattas 
som "ersattning fOr"? Vissa personer kan ha misstolkat ordet altemativ och trott att en 
Hisecirkel skulle ersatta snabblanen. Vi har kommit fram till att ordet "komplement" skulle 
varit det basta i den har fragan fOr att undvika missfOrstand. Visserligen vet vi ju inte om 
m\gra missfOrstand verkligen uppstatt, men med tanke pa att sa manga som halften ar negativa 
till en lasecirkel kan orsakema till det vara flera. 

Nar det galler reservationsavgiften sa konstaterar vi aterigen att det ar de aldre som ar mest 
villiga att betala. De fiesta av dern tycker att reservationsavgiften ar rimlig och nagra tycker 
till och rned att det ar fOr billigt att reservera en bok. Att rnanga av de yngre och studerande ar 
av den asikten att reservationer borde vara gratis ar annu en indikation pa att de unga vamar 
starkast om gratisprincipen. 

Vi tyckte att det kunde vara in tress ant att fa veta hur mycket priset pa en tjanst, i det har fallet 
en reservationstjanst, egentligen betyder for nyttjandet av den. Ar det avgorande eller ar det av 
underordnad betydelse? Vi stallde darfOr en fraga endast till besokarna i Eskilstuna for att ta 
reda pa vilka konsekvenser det skulle ia for Umtagarna om reservationsavgiften hojdes fran 
nuvarande 5 kronor till 10 kronor. Det visade sig att majoriteten skulle tanka till en extra 
gang illi1an de gor en reservation, och det galler aven dem som svarat att de redan nu 
reserverar mycket sallan. Med andra ord tycks priset vara ganska avgorande aven om det i det 
har fallet inte ror sig om nagra hoga belopp. For att ytterligare bekrafta detta borde vi kanske 
stallt en motsvarande fraga i Norrkoping: "Vilka konsekvenser skulle det fa for dig om 
reservationsavgiften sanktes till 5 kronor?" med svarsaltemativen "Jag skulle reservera 
oftare an forut11 och "Jag skulle anda fortsatta reservera i samma utstrackning som forut". 

Nar Fraga 14 skulle konstrueras stotte vi pa problem. Vet lantagarna att fjarrlanen innebar en 
kostnad fOr biblioteken? Om de inte ar medvetna om det utan tror att det ar kostnadsfritt for 
biblioteken kanske de tycker att det ar dyrt med 5 eller 10 kronor i avgift for ett fjlirrlan. Om 
de daremot vet vad det kostar fOr biblioteken kanske de skulle tycka att det ar billigt med 5 
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eller 10 kronor. For att alia undersokningspersoner skulle besvara fragan utifran samma 
utgangspunkt valde vi att skriva i fragan att fjarrlan ar en mycket kostsam service for 
biblioteket. Vi ar medvetna om att det kan verka ledande och i viss man kanske styra 
personerna, trots det anser vi att det ar att foredra framfor att personema besvarar fragan utan 
att ha den minsta aning om bakgrunden till avgiften. Sedan kan det ju diskuteras om det var sa 
lyckat att skriva "mycket kostsam" eftersom det kan tolkas lite olika. Anledningen till att vi 
formulerade oss pa det sattet ar att vi belt enkelt inte lyckats fa nagot entydigt svar pa bur 
mycket ett fjarrlan egentligen kostar for biblioteket. Vi bar hort siffror som varierar mellan 
100 kronor och upp till 300 kronor per bok och vi vet darmed inte vad som sHimmer. 

Att sa mycket som 77,8% anser att den avgift som tas ut vid rorsenad aterHimning ar rimlig 
tror vi beror pa att den inte inkraktar pa gratisprincipen eftersom det inte ar en avgift pa sjalva 
lanet. Manga ser det som en forman att fa lana gratis och kanner darfor ett ansvar och vill 
skota sig. Dessutom ar botesbeloppet, till skillnad fran ovriga avgifter, en avgift som de kan 
paverka sjalva. De vet att de bar enbart sig sjalva att skylla om de f'ar boter for att de inte 
larnnat igen bockema i tid. En del anser nog ocksa att forseningsavgifterna ar ett bra satt for 
biblioteket att Ia igen bockerna och samtidigt tjana en slant. Det gynnar ju ocksa lantagama 
sjalva att bockema kommer tillbaka i tid. 

Som argument mot infOrandet av avgifter pa bokH'm har ofta framforts att bestandet skulle 
sHitas ut och bli mer inriktat pa hestsellers. Derma asikt delas av flera ur bibliotekspersonalen. 
Ett annat argument bar varit att det inte skulle lona sig att infora avgifter pa boklan eftersorn 
det skulle oka de administrativa kostnadema och darror inte ge nagon vinst for biblioteket. 
Detta reflekterade ocksa de hMa kanslistema over. 

I Fraga 16, dar undersokningspersonema uppmanades att fritt skriva ned egna tank.ar och 
asikter om avgifter pa bibliotek, framkom att manga, sarskilt de yngre, ar medvetna om 
hildningens betydelse bade fOr den enskilde individen och samhallsutvecklingen. Tankar som 
i mangt och mycket liknar de som Jigger till grund for folkbildningen (se kap 7). Precis som 
Oscar Olsson foresprakade bokens roll i det livslanga Iarandet ar det manga av dagens unga 
biblioteksbesokare som havdar betydelsen av god litteratur fOr den personliga utvecklingen. 
Valfrid Palmgren menade att manniskor far ett rikare och lyckligare liv genom boken och att 
okunnighet i slutandan kommer att bli dyrare for samhallet an bildning. En lycklig manniska 
blir ocksa en ekonomisk vinst for samhallet. Den idealiska platsen for sjalvverksamhet och 
bildning ansag Palmgren vara biblioteket. Liknande flsikter uttryckte en av 
undersokningspersonema nar han i Fraga 8 slaev att "Biblioteket ar en billig och ovarderlig 
samhallsinvestering!! ". 

En av undersokningspersonema narnner uttryckligen ordet folkbildning i samband med att 
han betonar vikten av att tillgang till information ar gratis i ett demokratiskt samhalle. Manga 
av biblioteksbesokama poangterade i enkatens Fraga 8 jamlikhetsaspekten, som liksom 
demokrati ar ett centralt begrepp inom folkbildningstraditionen. For att kunna fungera som 
samhallsmedborgare kravs samma mojligheter for alla att kunna ta del av offentlig 
information. For Richard Sandler var folkbildningens allmanna mal medborgerliga kunskaper 
och bred allmanbildning. 
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10. Slutsatser 

Det vanligaste skalet till att besoka biblioteket ar att lana vuxenbocker, foljt av att studera och 
lasa tidningar/tidskrifter. 

Det visade sig att hela 60,9% inte kan tanka sig att betala for nagot av det biblioteket erbjuder 
som nu gratis, 21,3% kan tanka sig att betala for en del av bibliotekets utbud och 17,8% ar 
tveksamma. 

Det alternativ som flest kan tanka sig att betala for ar Ian av CD-skivor (musik). 

68,2% anser att gratis tillg{mg till information och gratis tillgang till skonlitteratur ar lika 
viktigt. 

Undersokningen visar att mer an halften, 108 stycken, skulle bli besvikna om avgifter pa 
boklan infordes, manga, 49 stycken, skulle ocksa bli arga och lika manga har svarat att de 
inte skulle bli forvanade. Endast 3 personer skulle reagera positivt. 

Det visade sig att hela 152 personer kan tanka sig att betala en avgift for ett arskort pa 
biblioteket. 35,4% kan tanka sig att betala hogst 50 kronor per ar och 24,9% kan tanka sig att 
betala hogst 100 kronor per ar. 19,6% kan inte tanka sig att betala nagonting ails for ett arskort 
pa biblioteket utan slutar hellre lana backer. 

Majoriteten av undersokningspersonerna tycker att det ar ratt av biblioteket att ta betalt fOr 
databassokningar online. 

Pa fragan om undersokningspersonerna kan tanka sig ett system liknande Bokias liisecirkel pa 
biblioteket svarade halften Ja, varfor inte och halften Nej, det ar emot bibliotekets 
gratisprincip. 

Det visade sig att undersokningspersonema i Eskilstuna reserverar mer frekvent an i 
Norrkoping, kanske beroende pa att reservationsavgiften ar lagre dar ani Norrkoping. En klar 
majoritet av undersokningspersonerna i bade Eskilstuna och Norrkoping tycker att den avgift 
som tas ut fOr reservation ar rimlig. Trots att avgifterna ar olika hoga pa de bada biblioteken 
skilj er sig inte asikterna at i den har fragan. Samma forhallande rader i fragan om 
fj arrlaneavgiften. 

Majoriteten av undersokningspersoneroa i Eskilstuna svarade att de skulle tanka till en extra 
gang innan de reserverar om avgiften hojdes fran nuvarande 5 kronor till 10 kronor. 

Hela 77,9% anser att botesbeloppet for forsenad aterlamning av backer ar rimligt. 

Vi konstaterar att fler bland miinnen an bland kvinnorna anser att gratis tillgang till 
infmmation ar viktigare an gratis tillgang till skonlitteratur. Inga direkta samband tycks dock 
finnas mellan alder och asikter i den har fragan. I gruppen forvarvsarbetande ar det fler an i 
ovriga grupper som tycker att gratis tillgang till skonlitteratur ar viktigast. 
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Undersokningen visar att mannen ar mer villiga an kvinnoma att betala en bogre avgift for ett 
lanekort, likasa ar de aldre mer villiga an de yngre att betala en bogre avgift for ett Umekort. 
Bland de studerande ar det bela 27,3% som inte skulle kunna tanka sig att betala nagot ails for 
ett Hinekort utan bellre sluta lana becker. Det visade sig ocksa att det arbela 20,7% av dem 
som besoker biblioteket minst I gang/vecka som inte kan tanka sig att betala for ett Umekort. 

Cirka balften bland bade mann en ocb kvinnoma tycker att det ar ratt av biblioteket att ta ut en 
avgift for databassokningar online, det ar dock fler bland mannen som tycker att det ar fel. 

Det visade sig att fler av mannen an av kvinnoma anser att det skulle vara emot 
gratisprincipen att infora nagot liknande Bokias lasecirkel pa biblioteket. Kvinnoma ar mer 
positivt installda. Fiest personer med en negativ insHillning till en sadan tjanst finner vi i den 
hogsta alderskategorin. Majoriteten av de studerande ar positiva. 

Vi konstaterar att det ar en betydligt stOrre andel ide hogre Alderskategoriema som kan tanka 
sig att betala fOr det som erbjuds pa biblioteket. De studerande ar mest ovilliga att betala. 

Asikter om forseningsavgifter tycks inte vara beroende av bur ofta man besoker biblioteket. 

Hur ofta man reserverar tycks inte inverka pa vad man anser om avgiften for reservation. 

Bade representantema ur bibliotekspersonalen ocb flertalet av undersokningspersonema bar 
visat sig vara overens om att gratisprincipen bor bevaras pa svenska folkbibliotek. 
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11. Sammanfattning 

Vart syfte med uppsatsen ar att ta reda pa bur vuxna biblioteksbesokare skulle uppfatta 
inforandet av en generell laneavgift pa biblioteket samt vilka asikter de bar om de 
biblioteksavgifter som redan existerar. 

I var undersokning har vi kombinerat kvantitativ och kvalitativ metod. Den enkat som delades 
ut till 100 besokare pa Norrkopings Stadsbibliotek ocb 100 besokare pa Eskilstuna Stads- ocb 
Lansbibliotek ses som bU:vuddelen av var undersokning. For att belysa avgiftsproblematiken 
fran en annan synvinkel genomforde vi ocksa intervjuer med 2 personer ur 
bibliotekspersonalen pa respektive bibliotek. 

Bakgrundskapitlet inleds med presentationer av de tva kommuner dar undersokningen 
utrordes, det vill saga Norrkoping ocb Eskilstuna. Historik samt aktuella fakta om 
kommunema tas upp. De tva biblioteken presenteras ocksa lite narmare. Till bakgrunden hor 
ocksa ett avsnitt om bur biblioteksvasendet i Sverige bar utvecklats fran 1600-talet och fram 
till idag, med sarskild tonvikt lagd pa vilka avgiftssystem de olika bibliotekstypema tillampat. 

Kapitel 4-6 syftar till att ge en helbetsbild av problemomradet ocb bidrar till uppsatsens 
utredande karaktar. I kapitel 4 tar vi upp gratisprincipens forankring i svenskt 
biblioteksvasende, vilka asikter ocb argument som framforts i pressen for att bevara 
respektive avskaffa gratisprincipen och bur uppbovsrattslagen ar utformad for att forbindra 
otilHiten uthyrning av becker. Vad som styr gratisprincipen idag belyses med uttalanden fran 
bland andra DIK ocb SAB, samt UNESCOS folkbiblioteksmanifest. 

Vi redogor ocksa tor det kontroversiella system med hyrbocker som 1987 inrordes pa prov i 
Huddinge. 

For att kunna jamrora avgiftsnivaema pa Norrkopings Stadsbibliotek ocb Eskilstuna Stads
och Lansbibliotek med ovriga bibliotek i landet bar vi gjort ett sammandrag av Kulturradets 
kartlaggning av avgiftsnivaer pa svenska kommunbibliotek 1994. I sammandraget bar vi 
forsokt visa pa tendenser ocb likheter/olikheter mellan landets folkbibliotek. 

Eftersom forskningsbibliotekens avgifter gallande fjarrlanebanteringen aven paverkar 
folkbiblioteken bar vi gjort en mycket kortfattad redogorelse av forskningsbibliotekens 
riktlinjer for avgiftsbelaggning av tjanster. 

En intemationell utblick ges i kapitel 5 dar lander som USA, Storbritannien, Holland och 
Tyskland presenteras i syfte att visa pa situationen i dessa lander och bur man dar diskuterat 
avgifter pa bade folk- ocb forskningsbibliotek. Mycket av det som sagts om avgifter galler ju i 
hog grad aven svenska forhallanden. 

I kapitel 6 gar vi igenom bur de nordiska landema bar instiftat gratispnnc1pen i sina 
bibliotekslagar. Vad som fdregatt forslaget om en svensk bibliotekslag tar vi ocksa upp. I 
regeringens senaste proposition om kulturpolitik 1996/97:3 finns bela lagforslaget att lasa, vi 
behandlar de punkter som gtHler avgiftsfriheten. 
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Grunden till gratisprincipen ligger i en stravan efter folkbildning. Att alla ska ha samma 
mojligheter att fritt £a ta del av bibliotekets samlade kunskap och kunna hilda sig. Eftersom 
folkbildningstanken ar sa grundHiggande for gratisprincipens fOrankring i det svenska 
biblioteksvasendet redogor vi fOr folkbildningen som teori i kapitel 7. Bildningsbegreppet 
utreds fOrst, sedan gar vi igenorn olika bildningsideal och dess fOresprakare sorn alla verkat 
for folkbildningen i Sverige; Richard Sandler, Ellen Key, Oscar Olsson och Arthur Engberg. 
Kapitlet om folkbildning avslutas med en genorngfmg av de fern begrepp som ar centrala i 
folkbildningsarbetet: jarnlikhet, dernokrati, personlig utveckling, folkrorelsesyn och 
pedagogisk filosofi. 

I kapitel 8 visas resultatet fran var enkatundersokning med hjalp av diagram, tabeller och text. 
KonsfOrdelningen var ganska jamn, 46,5% man och 53,5% kvinnor. AldersfOrdelningen blev 
darernot lite sned, rned en medeUUder pa 32,6 ar och 91 personer av 200 som befann sig i 
alderskategorin 15-25 ar. En klar rnajoritet av undersokningspersonema var studerande. Nar 
det galler besoksfekvens var det 93 personer som besoker biblioteket minst 1 gang/vecka, 
resten fordelade sig mer jamnt over de ovriga altemativen, frarnst 1 gang/manad och 2-3 
ganger/manad. Den vanligaste sysselsattningen pa biblioteket var att lana vuxenbocker, roljt 
av studera och Hisa tidningar och tidskrifter. 60,9% av personerna har svarat att de inte kan 
tanka sig att betala for nagot av det biblioteket erbjuder som nu ar gratis, 21,3% av personema 
har svarat att de kan tanka sig att betala for vissa av bibliotekets tjanster och 17,8% har svarat 
Vet ej. 

De fiesta, 68,2%, tycker att gratis tillgang till skonlitteratur och information ar lika viktigt. 

Det visade sig att manga skulle bli besvikna och arga om avgifter pa boklan infOrdes. Manga 
svarade d~ck att de inte alls skulle bli forvanade. Sammanlagt skulle 152 personer kunna 
tanka sig att betala en avgift fOr ett lanekort pa biblioteket hellre an att sluta lana becker. 

52% tycker att det ar ratt av biblioteken att taut en avgift for databassokningar online. 

Nar det galler infOrandet av nagot liknande Bokiabibliotekets lasecirkel pa biblioteken som ett 
altemativ till "snabblanen" var undersokningspersonerna delade i tva lager, 49% svarade Ja, 
varfor inte, medan 51% ansag att det skulle vara emot gratisprincipen. 

En klar majoritet pa bada biblioteken anser att den reservationsavgift som tas ut ar rimlig trots 
att avgiften ar dubbelt sa hog i Norrkoping. Aven nar det galler fjarrlane- och 
fdrseningsavgifter anser de fiesta att den avgift som tas ut ar rimlig eller lagom. 

For att upptacka om svaren pa vissa av enkatfragorna hade nagot samband med 
bakgrundsvariablerna kon, alder, sysselsattning och besoksfrekvens gjorde vi ett antal 
korstabeller. Det vi funnit intressant redovisas i tabellform och text. En tydlig tendens var att 
personema som befann sig i de hogre alderskategorierna hade lattast for att acceptera avgifter 
pa bibliotekstjanster. 

Intervjuerna med bibliotekarier och kanslister redovisas i form av citat. 

I kapitel 9 gor vi ett forsok till analys av resultatet. Vi diskuterar ocksa vissa faktorer som vi 
tror kan ha paverkat undersokningspersonemas svar. 
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Bil a ga 1 

•• 
ENKAT 

NORRK0PINGS STADSBIBLIOTEK 

Vi iir tva tjejer fran Bihliotekshogskolan i Boras som skriver ett 
examensarhete om avgifter pa bihliotek. Det vi iir mest intresserade 
av att fa veta iir vad Ni hihlioteksbesokare tycker om delta med 
hiblioteksavgifter. For att fa reda pa Era asikter har vi yalt att 
genomfora en enkiitundersokning. · 

Undersokningen gors enhart i studiesyfte och kommer inte att ligga 
till grund for nagra heslut fran hihliotekets sida angaende avgifter. 
Du hesvarar naturligtvis enkiiten anonymt. 

Tack for Din medverkan! 

Asa & Pernilla 



Fyll i enkaten genom att markera med kryss (x) i rotan efter passande 
svarsalternativ. 

1. Kon? Man 0 Kvinna 0 

2. Alder? .............. Ar 

3. Vilken ar Din huvudsakliga sysselsattning? 

Studerande 0 
F orvarvsarbetande 0 
ArbetslOs 0 
F oraldraledig 0 
Pensionar 0 

Annat ........................... .... .. .... ............................................ .. 

4. Hur ofta besoker Du stadsbiblioteket? 

Minst 1 gang/vecka 0 
2-3 ganger/manad 0 
Ca 1 gang/manad 0 

2-3 gfmgerlhalvar 0 

Hogst 1 gang/ar o 
Nastan a1drig 0 

5. Vad brukar Du gora nar Du ar pi biblioteket? 
1\.farkera med kryss for de alternativ som passar. 

Lana vuxenbocker 0 
Lana bambocker 0 
Stud era 0 
Lasa tidningar/tidskrifter 0 
Lana musik 0 
Lana videofilmer 0 
Anvanda multimediadatorer t ex 

uppslagsverk pa CD-ROM 0 
"Surfa" pa Internet 0 
Soka i Artikelsok 0 
Slaktforska ·o 
Fraga bibliotekarien i informations-

disken 0 

Annat .............................. ... ..... ..................... ................. . 
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6. Ar det nagot eller nagra av alternativen pa fdregaende sida Du skulle kunna tanka 
Dig att betala fOr som nu ar gratis? 

Ja 0 Nej 0 Vet ej 0 

Om ja, vad? .................................................................... .. ........................................ . 

7. Vad tycker Du ar viktigast? 
Markera med ett kryss. 

Gratis tillgfmg till information, d v s facklitteratur, 
databaser, upplysningar fran informationsdisk etc. 0 

Gratis tillgang till skonlitteratur 0 

Ovanstaende alternativ ar lika viktiga 0 

8. Hur skulle Du reagera om det infordes avgifter pa boklan? 
Markera med ett eller jlera kryss. 

Jag skulle bli arg 0 
Jag skulle bli besviken 0 
Jag skulle inte bry mig om det 0 
Jag skulle ·bli mycket forvanad 0 
Jag skulle inte alls bli forvanad 0 
Jag skulle reagera positivt 0 

Motivera garna varfor Du skulle reagera pa ett visst satt .. .................. ................................ .. 

9. Om avgifter pa bok.Ian skulle inforas, t ex i form av ett arskort, bur mycket skulle Du 
da vara beredd att betala fOr det? 

Inget alls, jag skulle sluta lana backer pa biblioteket 0 
Hogst 50 kronor/Ar 0 
Hogst 1 00 kronor/Ar 0 
Hogst 150 kronor/ar 0 
Hogst 200 kronor/ar 0 
Hogst 250 kronor/ar 0 
Mer an 250 kronor/ar 0 

Eller ............ kr/ar 



10. Biblioteken maste ibland gora databassokningar "on-line" for att hjalpa lantagaren. 
Detta innebar en direktuppkoppling mot databasen via telefonnatet och medfor en 
kostnad for biblioteken. Pa vissa bibliotek tar man av lantagaren ut en avgift f6r att 
utfora tidskravande databassokningar on-line. 

Vad tycker Du om det? 

Jag tycker att det iir ratt 

Jag tycker att det iir fel 
Vet ej 

0 
0 
0 

11. Bokhandlare som tillhor Bokia-kedjan driver en lasecirkel som kallas "Bokia
biblioteket". Dar betalar intresserade personer 329 kronor per ar for att fa Iasa 50 
stycken nyutkomna bocker och far da aven behalla en bok. 

Anser Du att nagot liknande borde finnas pa biblioteket som ett alternativ till 
"snabblanen" (8 dagar)? 

Ja, varfor inte ... 
Nej, det iir emot bibliotekens "gratisprincip11 

0 
0 

Foljande fragor handlar om nagra av de avgifter som redan nu finns pa 
biblioteket; tex avgifter for reservation, fjarrlfm och forsenad aterlamning. 

12. Om Du villlana en bok som ar utlanad, brukar Du da reservera den? 

Ja, ofta 
Ja, ibland 

Mycket sallan 

Nej, aldrig 

0 
D 
0 
0 

13. Pa Norrkopings Stadsbibliotek kostar det 10 kronor att reservera en bok. 
Vad tycker Du om det? 

Det borde vara gratis 
Det ar for dyrt 

Det ar rimligt 
Det ar for billigt 

0 
0 
0 
0 
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14. Om biblioteket inte bar den bok Du efterfragar kan de gora ett s k "fjarrlan" och 
1:\na in boken frfm ett annat bibliotek. Detta ar en mycket kostsam service fOr 
bihlioteket. Pa Norrkopings Stadsbibliotek betalar 1:\ntagaren 10 kronor fOr ett 
fjarrlan. 

Vad tycker Du om den prisslittningen? 

Jag tycker att I 0 kronor ar for dyrt D 

Jag tycker att I 0 kronor ar Jag om D 

Jag tycker att I 0 kronor ar for billigt, biblioteket 
kunde gott ta ut en hogre avgift D 

15. Avgiften for fOrsent atertamnade vuxenbocker ar pa Norrkopings Stadsbibliotek 
5 kronor per bok och vecka och tas ut fOrsta dagen efter aterllimningsdatum. 

Anser Du att ... 

Det ar ett rimligt botesbelopp D 

Detar ett for hart "straff' D 

5 kronor per vecka ar fOr lite D 

16. Om Du·har ytterligare synpunkter som ror avgifter p:\ bibliotek, skriv garna ner 
dessa pa folj an de rader!!! 

Tack iinnu en gang for Din medverkan! 



Bi l aq a 2 

•• 
ENKAT 

ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK 

Vi iir tva ·tjejer fran Bibliotekshogskolan i Boras som skriver ett 
examensarbete om avgifter pa bibliotek. Det vi iir mest intresserade 
av att fa veta iir vad Ni biblioteksbesokare tycker om detta med 
biblioteksavgifter. For attfa reda pa Era asikter har vi valt att 
genomfora en enkiitundersokning. 

Undersokningen gors enbart i studiesyfte och kommer inte att ligga 
till grund for nagra beslut fran bibliotekets sida angaende avgifter. 
D u besvarar naturligtvis enkiiten anonymt. 

Tack for Din medverkan! 

Asa & Pernilla 



Fyll i enkaten genom att markera med kryss (x) i rutan efter passande 
svarsalternativ. 

1. Kon? Man 0 Kvinna 0 

2. Alder? ...... ........ ar 

3. Vilken ar Din huvudsakliga sysselsattning? 

Studerande 0 
F orvarvsarbetande 0 
Arbetslos 0 
F oraldraledig 0 
Pensionar 0 

Annat ............ .. ......... ........... .......... .... ...... ...... .... ......... .... .... .. 

4. Hur ofta besoker Du stadsbiblioteket? 

Minst 1 gang/vecka 
2-3 ganger/manad 
Ca 1 gang/manad 
2-3 gangerlhalvar 

Hogst 1 _gc\ng/ar 
Nastan aldrig 

D 
1:1 
1:1 
0 
1:1 
D 

5. Vad brukar Du gora nar Du ar pa biblioteket? 
Markera med kryss for de alternativ som passar. 

Lana vuxenbocker 0 
Lana bambocker 0 
Studera 1:1 
Uisa tidningar/tidskrifter 0 
Lanamusik 0 
Lana videofilmer 0 
Anviinda multimediadatorer t ex 

uppslagsverk pa CD-ROM 0 
Soka i Artikelsok 0 
Sliiktforska 0 
Fraga bibliotekarien i informations-
disken 0 

Annat 



6. Ar det nigot eJJer nigra av alternativen pi foregiende sida Du skulle kunna tanka 
Dig att betala for som nu ar gratis? 

Ja 0 Nej 0 Vet ej 0 

Om ja, vad? .. .......... .. ........... .... .......... .. ........... .. .......... .. ............ .......... ............. ... ...... . 

7. Vad tycker Du ar viktigast? 
Markera med ett kryss. 

Gratis tillgang till information, d v s facklitteratur, 
databaser, upplysningar fran informationsdisk e t c. 0 

Gratis tillgang till skonlitteratur 0 

Ovanstaende alternativ ar lika viktiga 0 

8. Hur skulle Du reagera om det infordes avgifter pa boklan? 
Markera med ett eller jlera kryss. 

Jag skulle bli arg 0 
Jag skulle bli besviken 0 
Jag skulle inte bry mig om det 0 
Jag skulle bli mycket forvanad 0 
Jag skulle inte alls bli forvanad 0 
Jag skulle reagera positivt 0 

Motivera garna varfor Du skulle reagera pa ett visst satt .................. .. ............ .. ................... . 

9. Om avgifter pa boklan skulle infOras, t ex i form av ett arskort, hur mycket skulle Du 
da vara beredd att betala for det? 

Inget alls, jag skulle sluta lana becker pa biblioteket D 
Hogst 50 kronor/ar D 
Hogst 100 kronorhir 0 
Hogst 150 kronor/Ar 0 
Hogst 200 kronor/ar 0 
Hogst 250 kronor/ar 0 
Mer an 250 kronor/ar 0 

Eller .......... .. kr/ar 
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10. Biblioteken maste ibland gora databassokningar "on-line" for att hjalpa lantagaren. 
Detta innebar en direktuppkoppling mot databasen via telefonnatet och medfdr en 
kostnad for biblioteken. Pa vissa bibliotek tar man av lantagaren ut en avgift fOr att 
utfora tidskravande databassokningar on-line. 

Vad tycker Du om det? 

Jag tycker att det ar ratt 
Jag tycker att det ar fel 
Vet ej 

0 
0 
0 

11. Bokhandlare som tillhor Bokia-kedjan driver en lasecirkel som kallas "Bokia
biblioteket". Dar betalar intresserade personer 329 kronor per ar for att fa lasa 50 
stycken nyutkomna bocker och far da aven behalla en bok. 

Anser Du att nagot liknande borde finnas pi biblioteket som ett alternativ till 
"korttidslanen" (10 dagar)? 

Ja, varfor inte ... 
Nej, det ar emot bibliotekens "gratisprincip" 

0 
0 

Foljande fnigor handlar om migra av de avgifter som redan nu finns pa 
biblioteket, t ex avgifter for reservation, fj arrlan och f6rsenad aterlamning. 

12. Om Du villlana en bok som ar utlanad, brukar Du da reservera den? 

Ja, efta 
Ja, ibland 
Mycket sallan 
Nej, aldrig 

0 
0 
0 
0 

13. Pa Eskilstuna Stadsbibliotek kostar det 5 kronor att reservera en bok. 
Vad tycker Du om det? 

Det borde vara gratis 
Det ar for dyrt 
Det ar rimligt 
Det ar for billigt 

0 
0 
0 
0 
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13 b). Lat saga att avgiften fOr att reservera en bok hojdes till t ex 10 kronor. Vilka 
konsekvenser skulle det fa for Dig? (Du som kryssade i svarsalternativet 
"Nej, aldrig" pafraga 12 kan hoppa over dennafraga.) 

Jag skulle tanka till en extra gang innan jag reserverar en bok 
och darmed kanske reservera mer sallan an tidigare 0 

Fortsatta att reservera backer i samma utstrackning 
som tidigare 0 

14. Om biblioteket inte bar den bok Du efterfragar kan de gora ett s k "fjarrlan" och 
lana in boken fran ett annat bibliotek. Detta ar en mycket kostsam service for 
biblioteket. Pa Esk.ilstuna Stadsbibliotek betalar lantagaren 5 kronor for ett 
fjarrlan. 

Vad tycker Du om den prissattningen? 

Jag tycker att 5 kronor ar for dyrt 0 

Jag tycker att 5 kronor ar lagom 0 

Jag tycker att 5 kronor ar fdr billigt, biblioteket 
kunde gott taut en hogre avgift 0 

15. Avgiften fOr forsent aterlamnade vuxenbocker ar pa Eskilstuna Stadsbibliotek 
5 kronor per bok och vecka och tas ut sex dagar efter aterlamningsdatum. 

Anser Du art ... 

Det ar ett rimligt botesbelopp 0 

Det ar ett for hart "straff' 0 

5 kronor per vecka ar for lite 0 

16. Om Du bar ytterligare synpunkter som ror avgifter pa bibliotek, skriv garna ner 
dessa pa foljande rader!!! 

......................................................................................................... _.-........................... . 



Intervjumanual Bilaga 3. 

Fragor till bibliotel<arierna: 

Vilken ar din befattning? 
Hur lange har du arbetat som bibliotekarie? 

Ar det viktigt att tillgang till information och lasupplevelse ar gratis? 

Tror du att avgifter pa boklan kan vara en losning tor att forbiHtra bibliotekens ekonomi? 
Vilka konsekvenser tror du att avgitter pa boklan skulle medfora? T ex gallande utbud och 
utlan? 
Vad tror du om pastaendet att inkomsterna fran avgifrer skulle atas upp av administration och 
saledes inte vara till nagon nytta? 
Har ni nagonsin diskuterat detta med generella avgitter pa biblioteket? Hur har ni i sa fall 
resonerat da? 
Tycker du att nagon el!er nagra !antagargrupper skulle betl-ias fn1 n avgifter pa bokltm om det 
infordes? Vilken!vilka? 
Rent hypotetiskt. vad skulle ett ltmekorr kunna kosta per ar tor att det skulle vara skaligt och 
samtidigt lonsamt for biblioteket'1 

Ser du nagon tarde! med att int(ira <Wgifrtr p~l bokL'in'.1 

Tror du att kommunens besparingar kan leda till att det i ti·amtiden infe rs avgifter aven pa 
boklan? 
Om du skulle tvingas valja mellan nedskarningar i verksamheten och att avgiftsbelagga 
boklanen. vad sku!le du cia prioritera'1 

Finn·s det nagot som nu ar gratis men som ni funderat pa att borja ta betalt fOr? 
Tar ni ut nagon avgift av. sHtktforskare·) 

Vi laste i en artikel fran 1987 att man i Huddinge skulle prova att ta betalt for "snabbHin"- Vad 
anser du om det? 
Skulle ni kunna tanka er att intora nagot liknande Bokias liiseci rkel "Bokiabiblioteket" har pa 
stadsbiblioteket? 

Vad raknas som basservice respektive tillHggsservice? 

Ar ni uppkopplade till nagra databaser on- li ne? Om ja, tar ni betalt av lantagaren for 
sokningar? Hur iir det med Internet, ska det vara gratis tor anvandnrna? 

Fragor om fjarrH\neavgifter . Bland annat. hur manga') Hur mycket det kostcu·') Tror du att 
fjarrlanebesUillningarna skulle minska om avgitien hojdes'' 

Fragor om reservationsavgifter. 

Tror du att vi behover en bibliotekslag i Sverige? 
Tycker du att gratisprincipen skall vara inskriven i en ev. bibliotekslag? 

Hur ser du pa gratisprincipen i ett framtidsperspektiv? 
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Intervjumanual Bilaga 4. 

Fragor till knnslistema: 

Vilken ar din befattning'7 

Hur lange bar du arbetat som kanslist'? 

Vad tycker du om den avgift ni tar ut tOr ft)rsenacle bbcker') Arden rimlig '? 
Eventue!la hojningar a\· botesbe!oppct') Vacl tc1ran!edde hojningen·> Har hoj ningen haft nagon 
etfekt? 
Hur vanligt ar det att lantagarnas bocker ar forsenade'' 
Kan du se nagon tendens i alder nar det gii\ \er tOrsenad aterlamning·) I sa fall vilka ar 
slarvigast? 
Vi!ka reaktioner moter ni fran de 1;\ntagare som m{tste betala bot e(> 
Vad brukar du saga till de personer som klagar over botesbelopper' 
Ar det manga som torsoker skylla itl)m sig 1\.ir att slippa b~tala') 
Pa vilket sart informeras lantagclrna \)Jll de t<.irsenin~savgifter SOlll ga ller'1 

Yad anser du om att barnbt:icker iir undantagna thtn torseningsct,·gitle(> 

Yad ligger bakom beslutet att hyra ut v!deotilmer'' 
Varfor tar ni betalt tor att 1<1na/hyra ut videoti!mer? 
Hur reagerar lfmtagare nar de far betala for att lana videotilmer? 
Vad anser du·om art barnvideoti!mer ii r gratis'7 

Ar alla nya lantagare medvetna om art det ih gratis att !ana becker') 
Hander det att. de blir tbrvanade 6\·er art det inte kostar nagot'7 

Tror du att kommunens besparingar kctn Jeda till att clet i tl·amticlen intors avgitter aven pa 
boklan'' 
Har ni nagon gang. rent informellt bland persona!en, diskuterat cletta med avgifter pa boklan'J 
Hur har ni i sa fall resonerat ':> 
Vilka konsekvenser tror du att en a\'gitisbel;iggning av boklan skulk· fa'' T ex gallande utbude~ 
och utlan') 
Tycker du att m1gon !antaga rgrupp skulle befrias frtm en eventuell avgift'> \ 'ilken!vi lka grupper 
skulle det \'ara':> 
Rent hypotetiskt, vad sku!Je ett lanekon kunna kosta per ar') \'ad skulle vara skaligt') 
Vilka problem, rent praktiskt, tror du skul!e kunna dyka upp i samband med inforande av 
avgifter? 
Ser du nagon tbrdelmed en avgil1sbeHiggning av boklc1n') 

Om du skulle tvingas valja mel!an nedskii rningar i vedcsamheten och att avgiftsbe!agga 
boklanen, vad skulle du da prioritera? 

Tycker du att Sverige behover en bibliotekslag') 
Ska gratisprincipen slas fast i lagen? 

-.. 



Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Bor<\s lir en nation ell hllgskola. St>Jdenter kom
mer frAn hela Jandet fOr att studera hiir. Hllgskolan best<\r av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omr<\dena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lok~tlcr Jigger mitt i c~ntrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Bortts, men de textila ut

bildningama har sitt ursprung linnu Jangre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vltfskolan som inrlittades redan 1866. 

F orskning och utvecklingsarbete lir en expanderande del 
av hOgskolans verksamhet. Hogskolan samverkar hlir med 
foretag, statliga my:ldigheter och kom .. nuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet oc;,. utlandet. 

lnstituticnen 
bibliotekshogslt.:)lan 

BiblioteksMgskolan har funnits i Boras seda·:1 19n. 
I manga AT var bibliotekshogskolrua i Bor~s ~.:tndets ~nda 

specialhOgskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och Mgskolomas nya frihet har biblio~ekarieutbild
ningar inriittats liven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till er .,agisterexamen 
som omfatta: sammanlagt 160 poling (motsvarar Atta termi
ner), vau.v minst 80 poling inom limnet bibiioteks- och 
infonn&tiv=:wetenskap. 

Forskan.tbiidning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Gllteborgs universitet. 

lnstitutionen bibliotek~:1f'~skol;:m 

·-- ---·· ····- - ---- ·- ------- ----· 

Hogskolan i Boras 
Biblioteket 

II IIIIIIHII II I 
16000 000093575 

·) i B91as 
iORAS 
;l6 4'0 00 



 
 

 
 

BADA – BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV 

 

 
 
 
 
 

 
 

Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006. 
 
Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har 
använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. 
 
De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv 
(BADA), som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se 
 
Upphovsrätten tillhör författarna. 
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