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The aim of this essay is to try to find the differences and similarities of two public libraries 
in the town ofKristinehamn and the rural community ofVara during the year 1994. Especial
ly interesting was if the different political traditions of the two communities -left wing major
ity in Kristinehamn and right wing in Vara- have influenced the forming of the public libra
ries. 

The comparison contains accounts from the annual reports produced by the libraries between 
1987 and 1994, a more thorough study of the activities and interviews with decision makers in 
1994. The interview with the decision makers indicates that there is a distinct difference be
tween the librarians and the rest of the informants, this distinction shows, that in a tight bud
get situation the librarians prefer not to cut down on staff while the other informants actual
ly favour to make cuts on the procedures handled by the librarians. The general opinion 
though, is that they all agree that the role of the public libraries is to defend democratic rights. 

The final conclusion is that the material of this essay supports the opinion that the idea of 
public libraries is stronger than the political differences in Vara and Kristinehamn. 
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FORO RD. 

Jag vill tacka alia som hjapt mig med denna uppsats. De erfarenheter som detta arbetet givit 
mig kan sanunanfattas med ett par rader ur poemet "The hollow men" av T.S. Eliot: 

Here we go round the prickly pear 
Prickly pear prickly pear 
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1. INLEDNING. 

SYFTE. 

Uppsatsens syfte ar att finna orsaker till skillnader och likheter vad betraffar i folkbiblio
teksverksamheterna i Vara och Kristinehamns bibliotek under aret 1994. 

PROBLEMFORMULERING. 

Att genom en jamforelse forsoka forsta vilka tankar som ligger bakom biblioteksverksarnhe
terna i Vara och Kristinehamn under aret 1994. Jamforelsen gors dels genom att studera de 
urkunder som dessa verksamheter producerat mellan aren 1987-1994, dels genom intervjuer 
med beslutsfattare inom bibliotekssystemen. 

METOD. 

For att finna nagra svar pa vilka tankar som kan anses ligga grund for verksarnheterna under 
ar 1994, amnar jag gora en jamforelse mellan verksamheterna. 

Genom denna jamforelse hoppas jag att nagra orsaker till utvecklingen inom respektive sys
tem skall bli tydliga och tolkningsbara. Min forhoppning ar att jamforelsen skall roja tydliga 
brister och fortjanster i bibliotekssystemen. 

UPPSATSENS DISPOSITION 

Uppsatsen kommer att innehalla en jamforelse i tva led. I den forsta delen av uppsatsen ingar 
en bakgrund. Detta bakgrundsavsnitt kommer att vara uppdelad i foljande avdelningar: 

- Uppsatsens metod, d.v.s. detta avsnitt. 
- Sammanfattning av 1974 ars kulturutredning konsekvenser for folkbiblioteken. 
- Kortfattad presentation av kommunerna 
- Sammanfattning av verksarnhetsberattelser och arsberattelser mellan aren 1987-1993. 
- Jamforelse mellan kommunerna och folkbiblioteken. 
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Darefter fOljer uppsatsens huvudavsnitt, med beskrivning av verksamheterna under 1994, sa 
som de speglar sig genom verksamhetemas ,driftskostnader, antal filialer, oppetider, media
hestand, Janestatistik och service till olika anviindargrupper, samt genom intervjuer med 
beslutsfattare inom respektive bibliotekssystem. Uppstallningen av denna del av uppsatsen, 
kommer att vara sadant att komponenterna filialer, driftskostnader, e.t.c., kommer att ater
finnas i skilda delavsnitt och varje delavsnitt avslutas med en jamforelse mellan dessa kom
ponenterna i de bada kommunerna. I jamforelsen ingar nagra tabeller som visar olika as
pekter av verksamhetemas utveckling mellan aren 1987- 1994 . 

Nasta delavsnitt innehaller en redogorelse av Varas maldokument. Kristinehamns folkbiblio
tek saknar maldokument, varfor Varas maldokument kommer att jamforas med Kristine
barons kultur och bibliotekschefs asikter om bibliotekets viktigaste uppgifter. Darefter foljer 
intenjuer med beslutsfattare i de bada bibliotekssystemen Intervjuavsnittet avslutas ocksa 
med en jamforelse. Slutligen redovisas en jamforelse mellan de bada bibliotekens helheter, sa 
som de ser ut med hjalp av de fakta som redovisat i uppsatsens huvudavsnitt, och detta sista 
kapitel ar alltsa uppsatsens analys. Denna analys kommer att vara diskuterande och avser att 
redovisa min tolkning pa vilka olika intressen som Jigger bakom de bada bibliotekens 
praktiska verksamhet. Jag gor alltsa inte anspnik pa att ge migon total bild av respektive 
bibliotekssystem, utan verksamheterna kommer att belysas inom de synvinklar, eller ramar, 
som jag funnit lampliga for att gora jamforelsen hanterbar. Ramama iir dock valda darfor att 
jag tror att de kan ge en migorlunda rattvis bild av bibliotekssystemen. 

KOMMUNERNA. 

Niir jag borjade leta efter komrnuner som skulle passa for jamforelsen, sokte jag efter kom
muner med ett befolkningstal mellan 15-30 000 invanare, eftersom jag ansag att kommuner 
inom denna inom med denna storleksram hade biblioteksorganistaioner som var begripliga 
och undersokningsbara. Jag fann iiven att de fiesta svenska kommuner hade mellan 15- 30 
000 invanare. Dessutom var det av betydelse att Kristinehamn och Vara hade tva skilda 
politiska historier, d.v.s. att Vara ar en traditionellt borgerlig kommun och Kristinehamn ar 
en traditionellt socialdemokratiskt komrnun 1 

ANV ANDARGRUPPER. 

I uppsatsen kommer folkbibliotekens service till foljande anviindargrupper att jamforas: 
- bam och ungdom, aldre, sjuka och handikappade, - allmanheten/vuxna. Till anvandargrup
pen allmanheten/vuxna, raknas de personer som inte tillhor nagon av de ovriga anvandar
gruppema. 

1valet av konununer innehar liven en bra praktisk l6sning, en hetydelse som jag inte anser skall overdrivas. 
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Nar jag funderade over bestamningen av anvandargrupper hade jag forst for avsikt att ta 
med anvandargruppen invandrare, men eftersom jag fann att servicen till invandrargrupper 
var ganska likartad pa bada biblioteken, eftersom denna service var sa marginell inom bada 
bibliotekssystemen sa att det enligt min bedomning inte fanns tillrackligt med material for att 
gora en meningsfull jamforelse. 

VAL AV TJDSRYMD. 

Nar jag letade efter ett lampligt startar for min studie, sokte jag efter ett ar da nagon tydlig 
forandring skett inom nagot av bibliotekssystemen. Jag studerade darfor verksamhetsberat
telser fran 1974 och framat. Under aret 1987 intraffade tva forandringar inom Vara biblio
teksorganisation; datorisering av bibliotekadministrativa rutiner paborjades i Vara och en 
oversyn av personalorganisationen som ledde till att en ny personalorganisation tradde i kraft 
1-1-88. Valet av aret 1987 som startar for studien, har valts med tanke pa ovannamda for
andringar. 

INTERVmPERSONERNA 

De som intervjuades har haft inflytande i biblioteksorganisationen genom att de varit, biblio
teks och kulturchefer, chefer for kultur och fritidsnamnden, representanter for oppositionen i 
kommunalfullmaktige, och representanter for det styrande partiet i kommunema. 

I Vara har foljande informanter intervjuats: 

Anna Lena Svensson 
Bror Johnsson, 
Roland Strandberg 
Gunilla Leven. 

biblioteks och kulturchef 
chef for kultur och fritidsnamnden. 
socialdemokratiskt oppositionsrad 
representant for det styrande partiet (moderatema) 
och ordforande i kultur och fritidsnamnden. 

I Kristinehamn har foljande informanter intervjuats: 

Reidun Westman 
Rolf Nielsen 
Per Ake Soderstrom 

Tommy Tememar 

tillforordnad biblioteks och kulturchef 
chef for kultur och fritidsnamnden. 
representant for oppositionen i kommunalfullmaktige 
( centerparti et). 
kommunalrad och representant for det styrande partiet i 
kommunalfullmaktige ( socialdemokratema) 
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PROBLEM. 

Det har varit problematiskt att jamfora dessa organisationer eftersom 
urkunderna fran kornmunerna har markbara skillnader. Tydligast har dessa skillnader varit i 
studiet av verksamhetsberattelser och ftrsberattelser. Stora skillnader ar dock inte enbart av 
ondo i en jamforande studie med syfte att uppenbara skillnader. 

Nar jag skrev brev till biblioteken i V ara och Kristinehamn och bad dessa skicka mig verk
samhetsberattelser mellan aren 197 4 -1994, uppstod vis sa problem. Ingen visste var 
verksamhetsberattelserna fanns. Efter nagra veckor fick jag dock verksamhetsberattelserna i 
fran Vara, men ett par av verksamhetsberattelserna kunde inte aterfinnas bland handlingama. 

Efter nagra veckor fick jag ett samtal fran Kristinehamns kultur och fritidsekreterare. Hon 
forklarade att hon inte visste var verksamhetsberattelsema fanns och att det var kommunens 
skyldigheter att ta fram dessa uppgifter, men hon undrade anda ifall jag kunde kornma upp 
till Kristinehamn och leta sjalv. Eftersomjag arbetat inom Kristinehamns biblioteksorganisa
tion under sommaren, sa visste jag att arbetssituationen pa biblioteket var pressad, varfor 
jag fann det darfor lampligt att lyda hennes rad och jag akte upp till Kristinehamn for att 
sjalv leta ratt pa verksamhetsberattelsema. Jag an sag dessutom att detta arbete skulle ge mig 
praktisk utbildning i bibliotekarie yrket. Med hjalp av en bibliotekarie letade jag under en 
dag efter dessa verksamhetsberattelser, men kunde endast aterfinna en, for aret 1994. Den 
hade jag redan tillhandaballit tva versioner av, en kortare och en langre. Tillslut beslot jag 
mig for att anvanda mig av uppgifter fran kommunens arsberattelser, som aterfanns med 
hjalp av en anstalld pa kommunkansliet. 

YTTRE FAKTORER SOM PAVERKAR FOLKBIBLIOTEKEN. 

Att ta reda pa exakt vad som formar ett speciellt folkbibliotekssystem ar knappast mojligt, 
varfor jag inte heller gor ansprak pa att ge nagon fullstandig bild av folkbiblioteken. Forutom 
lokala forha.J.landen som demografi, ekonomi, personligheter, sa finns det aven yttre faktorer 
som paverkar biblioteken. Ett exempel pa en yttre faktor ar Statens kulturrad, som genom 
sina riktlinjer for hur biblioteken skall se ut pa satt och vis reglerar folkbiblioteken. En annan 
faktor ar bibliotekarieutbildningama, dar olika uppfattningar om hur folkbiblioteken skall se 
ut skaffar sina anhangare. Ytterligare faktorer som armed och bidrager till folkbibliotekens 
utveckling och stagnation ar bibliotekariemas fackforeningar, Sveriges Allmanna Biblioteks
forening (SAB) m.fl .. Ett exempel pa en intemationell faktor ar Intemationell Federation of 
Library Association. Omf'anget for denna uppsatsen racker inte till att forsoka klargora eller 
kartlagga dessa olika faktorers paverkan pa V ara och Kristinehamns folkbibliotek. Orsak en 
till att jag anda vill p!minna om dessa yttre faktorer, ar att jag anser att det vara viktigt att 
paminnas om storre samband. Jag kommer dock att redovisa ett kort referat av 1974 ftrs 
kulturutredning, eftersom denna utredning betytt en bel del for folkbibliotekens utveckling. 

5 



KUL TURUTREDNINGEN. 

Kulturutredningen 1974, fran Statens kulturrad, ar en milstolpe i svensk kulturpolitik. 
Utredningens syfte var att ge riktlinjer for svensk kulturpolitik. Man ville inte att reglera 
kulturen, utan att skapa gemensamma riktlinjer for kulturpolitiken. Man hoppades pa att 
riktlinjema skulle skapa battre villkor for kulturarbetama och ge kulturen en mer integrerad 
plats i samhallet. 

Hur inriktningen skulle vara sammanfattades i fyra punkter: 

"· decentralisering dvs en forankring av de olika insatsema i manniskornas nanniljo 

- integration av de kulturpolitiks ~tgardema i det sociala livet 

..Okad betoning av det egna skapandet, d.v.s. den kulturella amatorverksamheten 

• en beredskap for mera offensiva ingrepp i den kommersiella kultunnarknaden." 

Utredningen menade att kulturpolitiken skulle ha aktivare samarbete med utbildningspoliti
ken, arbetsmarknadspolitiken och invandrarpolitiken. Man ansags det ocksa viktigt att gora 
kulturen tillganglig for sa manga samhallsmedborgare som mojligt. For att !a fler manniskor 
att kanna sig berorda av och intregrerade av kulturen ansag man att det var viktigt att luckra 
upp gamla bestamningar om vad kultur var for nagonting.2 

Foljande mal sattes upp for kulturpolitiken: 

1 "Kulturpolitiken skall medverka till att skydda }1trandefrihet och skapa reella forutsattningar for att denna 
frihet skall kunna utny1tjas" 

2 "Kulturpolitiken skall ge manniskor mojlighet till egen skapande aktivitet och framja kontakt mellan 
manniskor" 

3. "Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturomrAdet" 

4"Kulturpolitiken skall framja en decentralisering av verksamheter och beslutsfunktioner inom kulturomdl
det." 

5 "Kulturpolitiken skall i okad utstrackning utformas med hansyn till eftersatta gruppers erfarenheter och 
behov" 

6 "Kulturpolitken skall mojliggora konstnarlig och kulturell fomyelse" 

7 "Kulturpolitiken skall mojliggt>ra skall garantera att aldre tiders kultur tas till vara och levande gors." 

2Statens kulturrad l995b, s 497 
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8 ".Kulturpolitiken skall framja ett utbyte av erfarenheter och ideer inom kulturradet over sprAk- och na
tionsgranserna" 3 

Utredningen menade att folkbiblioteken skulle inneha den mest centrala rollen i det konunu
nala kulturutbud, eftersom bibliotekens tillg!ng till personal, lokaler och informationsmate
rial, betraktades som en lamplig bas for kulturella och kontaktskapande aktiviteter. For att 
starka folkbibliotekens roll som kulturellt centrum, ansag utredningen att bibliotekens 
mediedistrubition inom ton- bildkonst film borde utvidgas. Tidigare hade folkbiblioteken i 
huvudsak tmhandahallit det skrivna ordet. 

Utredningens riktlinjer innebar en kraftig expansion av folkbiblioteken. Under 70 talet 
skedde en enorm utveckling i folkbibliotekssverige. Forandringar som skedde i det svenska 
folkbiblioteks- vasendet efter 1974 ars kulturutredning var: 

* Alit fler folkbibliotek fick utbildad personal 
* Den uppsokande verksamheten okade for att na 11 svaga gruppern. 
* Barn och ungdomsverksamheten utvecklades, sa att nyforvarven i dag kommit att besta av 

40% barnbocker. 
* Datateknik har utvecklats for att under latta informationssokning. 
* Uppgifter om utbildningsomraden har okats. 
* Lansbiblioteken har byggt ut, som stod for folkbiblioteken 
* Service av utlaning av andra medier an becker har okat. 4 

Denna utveckling har gjort att folkbiblioteken i dag har en sarstallning inom det lokalt 
organiserade kulturlivet. 

Biblioteksfilialerna har sedan 1974 blivit farre. De filialer som finns kvar har dock ett bredare 
serviceutbud och langre oppetider an tidigare.5 Ytterligare en effekt utav 1974 ars kultur
utredning ar att skillnaden mellan stora kommuners folkbibliotek och mindre kommuners 
folkbibliotek har minskat, vilket ocksa syns i utlarungstatistiken; 1976 var antalet utlan flest i 
storstaderna. I dag ar det dock sa att utlaningstatistiken ar i sarklass samst i storstaderna. 6 

Under attiotalet minskade antalet utlan i det svenska folkbibliotekssystemet, en trend som 
brutits pa nittiotalet da en liten okning av utlanen registrerats. I boijan av nittiotalet har 
dock serviceniv!n inom folkbibliotekens alia verksamhetsomraden, forutom bemanningen i 
informationsdisken, minskat. 

Under senare ars ekonomiska kris, har de enskilda bibliotekens ekonomiska problem, orsa
kat minskade budgetar for bokanslag och den uppsokande verksamhet forsvagats. I vissa 

3 Ku1turdepartementet, 1995, s 62-63 

4Statisti~ka centralbyran, 1994h, s II 
5ibid . 

6 Stat istiska centralhyran, 1994 h, s I 5. 
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kommuner bar alternativa driftsfonner provats, vilket inneburit att folkbiblioteksverksam· 
bet en bar lagts ut pa entreprenad. 7 For att skydda folkbiblioteken bar Kulturradet i 1994 ars 
kulturutredning foreslagit en bibliotekslag. 8 

I V ara ocb Kristinebamn, syns att skillnaden mellan des sa bada folkbiblioteksorganisationer 
minskat sedan 1974, vilket framst beror pa att Vara folkbiblioteksorganisation under denna 
period befunnit sig i ett uppbyggnads skede. 

2. PRESENTATION AV KOMMUNERNA. 

Avsnittet kommer att inneballa en kort beskrivning av kommunerna. Beskrivningen kommer 
att baseras pa uppgifter om befolkningsstatistik, huvudnaringar, politisk sammansattning i 
kommunalfullmaktige, samt genom en redogorelse av kultur och fritidsnamndens arsredo
visningar ocb verksamhetsberattelser fran aren 198 7 ·1993. 

I detta avsnitt aterfinns inte nagon grundlig beskrivning av bibliotekens uppbyggnad. En 
mer fullandad beskrivning av folkbibliotekens struktur kommer att redovisas i uppsatsens 
huvudavsnitt ( kapitel 3- 11 ) .. Redovisningsavsnittet som beror Kristinehamns arsberattelser 
ar kortare, an avsnittet som beror Varas arsberattelser, pa grund av skillnader mellan 
urkundemas omfattning. I uppsatsen galler att allting som redovisas om verksamheterna 
avser aret 1994, om ingenting annat anges. 

V ARA KOMMUN. 

NARINGSUTVECKLING. 

Vara kommun bar haft sin nuvarande geografiska utbredning sedan 1983. 197 4 blev Larvs, 
Kvanums och Essungas kommuner del av Varas kommun. 1983 blev Essunga ater en sjalv
standig kommun. Vara kommun ornfattar sedan 1983 trettiotva forsamlingar . Tatorten Vara 
har tretusen invanare, vilket ar 17. 67% av kommunens samtliga inv!nare. I kommunen 
finns ytterligare tva tatorter; Nossebro och Kvanum. Kommunens aria ar 701 km 2.9 

Kommunen ar en typisk lantbrukarkommun. 1994 arbetade elva procent av de yrkesutOvande 
invanarna med jordbruklo. De fOrsta industrierna som upptradde i kommunen hade anknyt· 
ning till jordbruket. Det forsta renodlade industriforetaget var tramassefabriken Framme
stads fabriksaktiebolag, som startade 1873. Industrialiseringen var dock mycket lag fore 
sekelskiftet. De industrier som kom att dominera i kommunen fram till femtiotalet var meje-

7 Statistiska centralbyran 1994h, sl7. 

8Statens kulturrid, 1995h, s 470 - 74. 

9vara konunun, 1995a. 
lO.b.d 2 

1 1 ' s 
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rier, kvarnar, tegelbruk och sagverk. Mejeriindustrin var sarskilt betydelsefull, under 20 talet 
svarade Skaraborgslan for sextio procent av all mejeri ost i landet och en stor del av 
mejerierna fanns inom Vara kommun. I dag finns inga mejerier i kommunen. De lantbruks 
anknutna industrierna ar numera obefintliga och dagens industrier domineras av verkstads
branchenll.Jndustrin domineras i dag av Junga verkstader AB, Cylinda tvatt och diskma
skiner, Necks verkstader AB, Kjellstroms mekaniska verkstader AB, och Volvo. 12 

I kommunen finns en gymnasieskola och en folkhogskola. De program som finns pa gymna
sieskolan ar: -Barn och fritidsprogrammet, Byggprogrammet, Elprogrammet, Fordonspro
grammet, Handel och adminsistrationsprogrammet, Industriprograrnmet, Naturvetarpro
grarnmet, och Individuella program.13Folkhogskolans kurser ar: - Allmanna kurser 
(kompletterande grundskolan och gymnasiet ), radiolinje med journalistisk inriktning och 
allmankurs for utvecklingsstorda. 14 11.4 pro cent av de vuxna komrnuninvanama i Vara 
kommun har eftergymnasial utbildning.15 

1994 var 16 981 personer mantalsskrivna i V ara kommun. Av dessa var SO 1 personer ut
landska medborgare. MeHan 1984-1994 har invanar antalet i kommunen okat med en halv 
procent.16 

Antalet personer som forvarvsarbetade i Vara kommun 1994 var 7792 ( 46 procent av 
invanarna). 70 procent av de forvarvsarbetande var sysselsatta inom privata naringar, 11 
procent arbetade inomjordbruket17, tillverkningsindustrin sysselsatte 25,9 procent, Handel 
och restaurang 11.6 procent Bank och forsakringsinstitut mm 3.5 procent. Offentliga verk 
sysselsatte 29.3 procent(: staten 2.1 procent, landstinget 8.9 procent och kommunen 18.0 
procent).De kommunalt anstallda var 2 procent farre an riksgenomsnittet for 
landsbygdskommuner. Offentliga verk inom kommunen hade 4.3 procent mindre anstallda an 
riksgenomsnittet for kommuner.18 

KO.M:MUNENS POLITISKA SAMMANSATTNING. 

Vara ar och har alltid varit en kommun dar den borgerliga politiken varit tongivande. 
Kommunen var Hinge landets borgerligaste kommun, men ar numera landets parti-rikaste 
kommun19.1994 hade de traditionella borgerliga partiema tillsammans 28 mandat i 
kommunalfullmaktige (moderatema 13 mandat, centem 11 mandat, folkpartiet 3 mandat och 

11 Juhlin, 1976, s 5-8 
12 
13 Kri . h k . 'ft ~1me arnns ommuns regtstrators uppgt . 
14,, k . . ara ommuns regtstarators uppgtt 

15Svenska kommunf<lrundet 1995b, s 95. 

16Stati~1iska centralbyn\.n 1994j, s 94 
17 Jordbruksarbetama iir 2 % av Sveriges fllrvarvsarbetande. 

18Svenska kommunf6rbundet 1994a, s 182. 
19stranberg 1995. 
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KDS 1 mandat). Det socialistiska blocket hade tillsammans 19 mandat (socialdemokratema 
14 mandat och vansterpartiet 5 mandat). Dar utover hade Nydemokrati I mandat, 
Miljopartiet 2 mandat och det lokala partiet Opolitisk Kommunal sparsamhet 2 mandat20. 

Partiet Opolitisk Kommunal Sparsamhet, som grundades 1976, har valt att framst 
ta stallning i enskilda kommunal fragor. Partiet vill spara pengar inom den offentliga sektom 
och de kommunala tjanstema, med undantag for vissa speciella omraden som partiet vamar 
om, som t.ex. i badhusverksamheten, utokandet av offentliga handikapptoaletter och aldre
varden. De omraden som partiet vill spara i ar "kommunala medel", t.ex. fritidsaktiviteter 
och byggnationer1121 . Partiet har framfort kritiska synpunkter pa biblioteksverksamheten22 

EKONOMI. 

Siffroma i detta avsnitt avser 1994 ars verksamhet. 
Tillgangar per invanare i kommunen var 2679 kronor. Skulder per invanare uppgick till 16 
769 kronor. Kommunens intakter per invanare var 8842 kronor. De kommunala kostna
derna per invanare var 28 343 kronor.23 

VERKSAMHETSBERA TTELER FRAN VARA. 

VARA 1987. 

De filialer scm fanns i Varas biblioteksorganisation 1987 var Vedum, Levene, och K vanums 
bibliotek, samt utlaningstationema i Helas, Travad och Larv. Under aret gjordes en oversyn 
av biblioteksorganisationen. vilket resulterade i att en ny personalorganisation tradde i kraft 
1 januari 1988. 

1987 ars arsredovisning hade en ny struktur, och inneholl en resultatanalys som analyserade 
vad i verksamheten som borde utvecklas. Resultatanalysen visade att namndens intaktsut
veckling var st6rre an vanligt, utan att kostnadema hade okat i samma utstrackningen. som 
intakterna 24Forandringen sag ut som i tabell 1 sid 11, enligt Kultumamndens 
verksamhetsberattelse for 1987. 

20vara konunun, 1995a . 

2l Opolitisk kommunal sparsamhet, 1994, s I -4. 

22
Enligt Strnndherg sa har partie! varit kritisk mot biblitoeksverhamheten, men i paritets egna brosch}T sa skrives som tyder pA att man ar 

kritisk mot biblioteksverksamhten. 
~enju med Strandberg, 

Kommunforbundet l995a, s lOO. 
24 Se tabell I sid 11 detta dokument. 
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TabeJJ 1: InHikter orh kostnads utveckling i Vara biblioteksverksambet 198!i-1987. 
Intaktcr och kostnader biblioteksverksamheten i Vara. 
Kronor per ar: 

Intakter 
Kostnader 

1985 
511 000 
4033 000 

1986 
499 000 
4338 000 

1987 
735 000 
5203 000 

Grunden for de vaxande interna intakterna var bibliotekens utokade ansvar for grundskola 
och gymnasiebibliotek. 

Under !ret paborjades datoriseringen av biblioteksadministrativa rutiner pa huvudbiblioteket. 
For att skapa ett aktuellare bokbestand, gjorde man sig av med 4% av det totala 
bokbestandet. 
Teater och musikforestallningar for barn var fler an tidigare ar. Filialen i Arentorp upphorde 
forsta juli. I verksamhetsberattelsen papekas att biblioteksservice fanns pa sjukhem, service
bus, dagcenter, forskolor och grundskolor. Antalet uthin minskade under !ret med 1056 
Ian25 

Verksamhetsberattelsen papekade foljande behov : 

a) en fortsatt uppbyggnad av det biblioteksadministrativa datorstOdet till att omfatta aven bokbussen och de 
storre filialema, sa att en optimal servicehOjning och effektivisering kan uppnas 
b) att furplanering av det nya biblioteket genomfcirs 
c) fortsatt arbete med avtal om biblioteksservice till primarvarden 
d) en utveckling av programverksamheten for barn och ungdom i enlighet med den gemensamma rn!lsatt
ningen for barn - och ungdornskultur sorn faststiills av kommunfulhnaktige 
f) revidering av reglema for narnndens bidragsgivning 

VARA 1988. 

1988 borjade forplaneringen fOr det nya huvudbiblioteket. Uppbyggnaden av datorstOdet 
fortsatte pa huvudbiblioteket och vid filialerna i K vanum och Vedum. 

Arbetsplatsutlaningen aterupptogs pa Junga verken. Problem med att finna bokombud pa 
arbetsplatserna uppmarksammades i arsberattelsen. Namndens barnkulturgrupp arbetade un
der !ret med ett handlingsprogram for barn och ungdomsverksamheten. Kostnads och 
intaktsutvecklingen foljde i stort prisutvecklingen, med speciell upprakning for att forsoka 
bibeba.lla mediaanslaget. Antalet utlan var 2110 farre an 1987, och servicenivan lag under 
den ambition som angivits i 1988 !rs budget. 

25FrAn 115.733 JAn tili1I4.677lan. 
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Det allmankulturella omradet dominerades av teater, musik och litteratur. Projektet ''Kultur i 
skolan" genomfordes i samarbete med skolan. 
Foljande utvecklingsbehov framholls i verksamhetsberattelsen: 

- en fortsatt uppbyggnad av det biblioteksadministrativa datorstOdet att omfatta aven de 
stOrre fi.lialerna i Kvanum och Vedum. Vidare en total uppbyggnad omfattande bade lane- och katalogdel pa 
bokbussen och filial en i Levene 

- genomforande av forplanering avseende det framtida huvudbiblioteket 

- okad satsning pa Mjning av mediaanslag enar utlarungs-siffrorna sjunker for 
for andra aret 

- en samlad mMsattning for komrnunens kulturverksamhet 

- revidering av reglerna for namndens bidragsgivning 

I Verksamhetsberattelsen kan man ocksa lasa att huvudbibliotekets lokaler var nerslitna och 
for sma, vilket man menade medforde stora begransningar i nyttjandet, bade for personal och 
anvandare. Huvudbibliotekets lokaler var 25 % av den yta som Statens kultumld rekom
menderade for ett huvudbibliotek av Varas kommun storlek. 

VARA 1989. 

1989 ars verksamhet fargades framst av planeringen av det nya huvudbiblioteket och utred
nings och planerings arbete om ett eventuellt museum i Vara. Man forandrade under aret 
reglema for bidragsgivning inom namnden. Kostnads och intaktsutvecklingen foljde prisut
vecklingen, men med speciell upprakning for att kunna bibehalla kopkraft i mediaanslaget. 

lnvesteringar for utrustning pa huvudbibliotek och filialer fortsatte. Investeringsbudgeten 
fick darmed ett underskott pa 10 000 kr, som avsag att belasta 1990 ars budget. Kultur
namndens ekonomiska resultat visade ett underskott pa 18 000 kronor, eftersom utbild
ningsanslaget utnyttjats mer an beraknat. Den allmankulturella verksamheten kunde redovisa 
ett overskott pa 3000 kronor, eftersom Bamkulturgruppen annu inte kommit igang med sitt 
arbete. 

Ett handlingsprogram for barn och ungdomsverksamheten antogs av fullmaktige och 
programmet startade under hosten, vilket resulterade i att teater och musikutbudet for bar
nen i kommunen okade avsevart. 

Fornminnesvarden inom kommunen fick fr.o.m. hosten kommunalekologen som 
samordnade mellan hembygdsforeningen och riksantikvarieambetet. Konstnarlig 
utsmyckning av det nya kommunhuset genomfordes. 
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Den negativa utUmingstatistikkurvan brots detta ar, och en okning med 115 Ian kunde note
cas 
Besokssiffrorna uppskattades vara dubbelt sa manga som antalet utlan. Statistiken visade att 
laneokningen skett i Vara, Vedum, Kvanum och Larv. Helas bibliotek minskade antaiet ut
lan, emedan bokbussens utlaningssiffror var ungefar likvardiga med 1988 ars utlarungsiffror. 
Infor 1990 ars planering, ansag Kulturnamnden att det var viktigt att uppmarksanuna fol
jande: 

- att uppbyggnad av datorstOdet fortsatte i Vedum, Kvanum och katalogdelen i Levene. 
-att bokbussens datorstOd budgeterades for 1991 
-satsning pa hOjning i mediaanslaget for att inte ytterligare forlora djup och bredd i mediasortimentet 
- okat krav pa utlarung av videofilmer 
- att bok till alia nyfcidda skulle diskuteras vidare. 

VARA 1990. 

1990 beslutade namnden enhalligt om att fororda ett nytt huvudbibliotek pa Stora Torget. 
Kommunalfullmaktige fastslog i nettokostnadsramen for 1991, att namnden var tvungen att 
gora besparingar pa 515 000 kr. Dessa besparingar kom framst att innebara forsamrade for
hallanden for studieforbunden och personal. Man forandrade ocksa bibliotekets 
mediaurvalsprinciper, for att ge ett okat principiellt stod for inkop av media till 
folkbiblioteket. Filialen i Leveme datoriserades, och fick darmed tillg!ng heia 
bibliotekssystemets katalog. Barnkulturgruppens program med teater, film, och forfattare 
var valbesokta. 

Den totala utlaningsstatistiken inom Vara folkbibliotek, utvecklades negativt och antalet ut
lan var 2699lan farre an 1989. Lanen per kommuninvanare ar 1989 6.7 Ian per invanare 
och 1990 6.5 Ian per invanare. Trots att bibliotekets totala utlarungstatistik visade pa en ne
gativ utlanings- kurva, sa okade antalet Ian pa huvudbiblioteket med tusen Ian. Vid filialerna 
Vedum och utlaning stationen i Helas kunde det ocksa noteras en liten okning av antalet 
utlan. Bokbussens Ianeverksamhet minskade sina lan med ca. 2400 Ian. Antalet besok pa 
huvudbiblioteket var enligt matningarna 14 509 besokare (48 besokare per dag). 

VARA 1991. 

Under ar 1991 skedde en omfattande organisationsforandring i Vara konunun. Forandringen 
innebar bl.a. att kultur- och fritid gick samman till en gemensam namnd och att kommunens 
olika verksamhetsdelar delades in i s.k. resultatsenheter, vilket innebar att man inom 
kommunen tog betalt for sina tjanster till andra resultat enheter, t.ex .. sa fick skolan botja 
betala for bibliotekarietjanster. Kommunens olika resultatenheter var: Biblio
teksverksamheten, Allebadet, Nastegardsbadet, Torsbo fritidsgard och Kvanum fritidsgard 

Den nya Kultur och fritidsnamnden sammanfattade sitt ansvarsomrade enligt foljande: 
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-Den kommunala kultur- och fritidsverksamheten innefattade verksamhet i egen regi och stOd till kultur och 
fritidsverksamhet i annans regi. 

- Fordelning av bidrag till foreningar och organisationer inom ramen fOr kommunfullnlliktiges riktlinjer. 

-Forvaltning av kommllilens konstverk och andra samlingar fOr kultur- eller fritidsandamM 

- Verka for lokalhistorisk forskning och hembygdsvardande verksamhet samt bevarande, vard och lamplig 
anvl:lndning av byggnader och miljtier av kulturhistoriskt estetiskt v~rde. 

- Konstnarlig utsmyckning av komrnunens byggnader och vara rAdgivande vid utsmyckning av offentliga 
platser, bostad - och andra bebyggelseomrc\de. 

- Verka fOr behovet av anHlggningar och andra lokaler for kultur- och fritidsverksamhet tillgodoses. 

- Utdelning av fritidsstipendium, kulturstipendium och kulturpris i enlighet med faststlillda regler. 

En ny organisation faststalldes i samband med att kulturchefen avgick vid slutet av aret. 
Det nya huvudbiblioteket invigdes under andra halften av aret. Invigningen innebar att verk
samheten utvecklades, i vad man i verksamhetsberattelsen bedomer som "onskvard rikt
ning". I det nya huvudbibliotekets lokaler fanns bl.a. en utstallningshal~ vilket innebar att 
utstallningar kunde exponeras pa ett fordelaktigare satt an tidigare. Man beslot att 
kommunens bokbussverksamhet skulle starta ett samarbete med Lidkopings kommuns 
bokbussverksarnhet fr.o.m. I januari 1992. Under aret bestamdes ocksa att bib
lioteksverksamheten i Larv skulle overga i foreningsdrift med Larvs hembygdsforening som 
ansvarig for verksamheten. Pa huvudbiblioteket forlangde man antalet oppetimmar med sju 
timmar per vecka. Under aret marktes en stor forandring i utlaningstatisken, antalet utlan 
inom hela folkbiblioteket var 5575 Ian fler an 1990, vilket var en okning fran 6.5 till6.8 lao 
per invanare: Den positiva forandringen i utlanings -statisken berodde pa att antalet utlan 
okat pa huvudbibliotek, 9315 fler an f6regaende ar.26 I Travad minskade antalet utlan med 
1328 Jan, Larv minskade antalet utlan med 1033 lan27. I ovriga delar av verksamheten var 
forandringama i lanestatistiken marginell. · 

Namnden delade under aret ut tva kulturstipendium, tva fritidsstipendium och ett kulturpris. 

VARA 1992. 

Vid arsskiftet 1991-92 flyttade Vara turistbyras verksamhet in i Vara bibliotek. Under 
sommaren skotte ALU anstallda denna turistbyraverksarnheten. 

Utlarungsstationerna i Helas och Larv overgick i foreningsdrift; i Helas blev Helas intresse
forening ansvarig for verksarnheten och Larvs hembygdsforening blev ansvarig for verksam -

26 Antalet utlan pa huvudbiblioteket 6kade fran 36 933 till 46 248. 

27 FrAn 4648 Jan till 31 61 S lrtn. 
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heten i Larv. Ansvaret for sagostundsverksamheten forandrades ocksa, genom att Helas 
bibliotek och familjeforeningen i Tumleberg bedrev sagostunder i egen regi. 

Huvudbiblioteket boll kvallsoppet och ordnade arrangemang under V ara marknad, Jord
gubbens dag, julskyltnings sondagen och sUittatorsdagarna 28. Bibliotekets videouthyrning
ens service, som tidigare kunnat erbjudas fran huwdbiblioteket, forbattrades till att innebara 
att utlarung av videofilmer aven kunde erbjudas fran filialerna i Kvanum, Vedum och 
Tnivad. En ny minidator installerades for bibliotekets katalog och utlaningssystem. 

Biblioteks personal minskade fran under 11 .1 arsarb (16 pers) till 7.6 arsarb (11 pers). Per
sonalforlusterna innebar att bibliotekets oppetider forkortades och att arbetsuppgifterna 
rationaliserades kraftigt. Bokbussen var under aret i drift endast varannan vecka. Biblioteka
rie tjansten i Kvanum forkortades med 5 timmar per vecka . Trots dessa rationaliseringar 
okade antalet utlan med totalt 2652 Ian29, eller fran 7lan per invanare till 7.1.Ian per inva
nare. Liksom 1992, var det pa huvudbiblioteket som utlanen okade, medan ovriga delar av 
verksamhetens utlarungsstatistik forsamrades eller var oforandrad. Pa huvudbiblioteket 
okade antalet utlan detta armed 15 396 Ian30. Pa Leverne bibliotek, som var stangt for om
byggnad under sju manader, minskade antalet utlan med 39311an, Larvs bibliotek minskade 
antalet utlan med 2187 lan,3lbokbussverksamheten minskade antalet utlan med 6145 lan32,i 
Travads bibliotek minskade antalet utlan med 7141an 33. I Kvanum, pa Vara sjukhus, och i 
Hehis var utlarungsiffrorna i stort sett oforandrade. 

Biblioteksverksamhetens resultatenhet salde personaltid till Alleskolan, gymnasieskolan, 
vardcentralen och Vara folkhogskola. Kvanum bibliotek tog under aret over kommundels
kontorets informationsstruktur. Biblioteken lanades och hyrdes ut till foreningar for interna 
och utatriktade arrangemang. 

VARA 1993. 

1993 upphorde bokbussverksamheten i kommunen. En negativ foljd av bokbussens ned
Uiggning var att vissa skolbarn, aldre och handikappade nu forlorade sin enda kontakt med 
biblioteksverksamheten. Utlarungstatistiken visade pa en negativ utveckling, antalet utlan i 
kommunen minskade detta ar med 61 73 utlan. Pa huvudbiblioteket skedde dock en okning 
av antalet Ian fran 61 664lan till 65 943 Ian. I alla filialer, forutom i Vedum, minskade 
antalet utlan. I verksamhetsberattelsen menar man att den forsamrade utlarungstatisken beror 
pa att mediaanslaget detta ar minskade med 88 000 kronor, vilket innebar art man kopte in 
899 farre medier an 1992. 

28s tatta torsdag kallas en torsdag varje manad som kepingens afftrer hilller kvallsOppet. 

29fran JJ 8J52 Ian tiliJ208041An. 
30rrAn 46 248 ian tiii 6J 664 JAn. 

3lfrAn 36J s Jan tilll482 
32tran 3615 litn tilll482. 
33 u tlanen minskade fran 4084 ti11 3370. 
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I verksamhetsberattelsen fran detta ar omnamns problemet med mediabestandet: 

Det sjunkande antalet volymer innebar att bibliotekets bokbestand utannas. Litteratu.ren blir forrudrad och 
utsliten, men kan inte ersattas. Med den utlanings okning som skett framst pa huvudbiblioteket blir foljdema 
katastrofala. I en nara framtid finns inget anvandbart bokbest3nd, De luckor som uppstar pa grund av bris
tande resurser tar nu manga ar att reparera. Om biblioteket ska kunna fylla en funktion aven i fortsattning 
maste ett aktuellt och mangsidigt bokbestand finnas. 

KRISTINEHAMNS KOMMUN. 

NAR.INGSUTVECKLING. 

Kristinehamn ar belagen vid Vanerns sydostra horn. Landskapets grund bestar av gnejs och 
granit. Kommunen bestar av fern forsamlingar. 84 procent av invanarna bor i tatortema 
Kristinehamns stad och bruksortema Bjomeborg och Backhammar. Kommunens arial ar 747 
km 2. Viktiga naringar for stadens utveckling har varit sjofart och jarnhandel. Sjofarten ar 
fortfarande viktig, medan jarnhandels betydelse i dag ar ringa, det finns bara ett bruk kvar i 
kommunen. De fiesta av kommuninvanarna arbetar nu inom den offentliga sektorn. I 
Kristinehamn ar andelen ansHHlda inom den offentliga sektom 8.6 procent hogre an 
medelvardet for anstallda i den offentliga sektom i de svenska kommunerna. De storsta ar
betsgivarna i Kristinehamns kommun 1994 var Vannlands lanssjukhus, med lanssjukhus och 
psykiatrisk klinik (Mariebergs klinikema), forsvarsmaktens Vannlands garnison, verkstads
foretagen Kamewa, SAAB, Telia AB, Pump AB och AB Bygg och transport ekonomi34_ 

I kommunen finns tva gymansieskolor och en foJkhogskola. Gymnasieskolornas program ar; 
Barn och fritidsprogrammet, Handelsprogrammet, Hotell och restaurangprogrammet, Na
turvetenskapliga programmet, Samhallsvetenskapliga programmet, Byggprogrammet , El
programmet och Fordonsprogrammet. Folkhogskolans kurser ar Grundkurser 
(komplettering grundskola gymnasium, Danshandledarlinje, Barn och ton!rspedagogiks 
kurs, Kvinnokurs, Handikapputbildning for personliga assistenter, Hjarnskadekurs och Kurs 
for synskadade. 35) 
1994 hade 16.4% av kommunens vuxna befolkning eftergymnasial utbildning.36 

Mantalsskrivna i Kristinehamn var 1994 26 074 personer. Av dessa var 1050 yersoner ut
Jandska medborgare. Befolkningen har sedan 1984 minskat med 1.1 procent3 
Antal forvarvsarbetare i kommunen var 11901 personer. 59 procent av de forvarvsarbetade 
var sysselsatta inom privata naringar.24 procent arbetade inom tillverkningsindustrin, 9 pro
cent in om handel och restaurang. Anstallda in om den offentliga sektorn var 41 procent 

34
Nationalencyklopedin, band II, s 439-440. 

~~:;:~:h::::::~: ~=~~ s 95. 

3 7 Statistiska centralhyrAn l994j,s 97 
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(Statsanstallda 6 procent landstingsanstallda 17.9 procent och kommunalanstallda 16 pro
cent)38 

KOMMUNENS POLITISKA SAMMANSATTNING. 

Kommunen ar traditionellt socialdemokratisk. 1991 fick kommunen dock en borgerlig ma
joritet, men socialdemokraterna atertog makten 1994. Forandringarna i fullmaktige har i 
stort foljt forandringar i riksdagen; moderatema och vansterparitet har tatt fler roster, erne
dan anhangarna till centerpartiet och folkpartiet har blivit nagot farre. 
Miljopartiet och KDS har sedan 1985 haft 2 mandat var i kommunalfullmaktige. 
I valet 1994 fick socialdemokraterna 25 mandat, vansterpartiet I mandat och de borgerliga 
partierna hade tillsammans 18 mandat ( centern 4, folkpartiet 5, KDS 2, moderaterna 7)'J9. 

EKONOMI. 

Tillgangar per invanare var 6258 kronor, skulder per invanare 18015 och kostnadema per 
invanare var 28 205 kronor. 40 

VERKSAMHETSBERA TTELSER FRAN KRISTINEHAMN. 

KRISTINEHAMN 1987. 

Biblioteksfilialerna inom biblioteksorganistationen 1987 fanns i Bjomeborg, Nybble, Vis
nums Kil, samt sjukhusbiblioteken pa allmanna sjukhuset och den psykiatriska kliniken Ma
rieberg. 
Nytt fOr aret var att man inforde resultatbudget och finaniseringsbudget inom de kommunala 
verksamhetsomradena .Kulturnamnden fOrdelade 270 000 kronor mellan 135 olika arrange
mang. Kommun:fullmaktige anvisade 1. 100.000 kronor att delas mellan kommunens olika 
studiefOrbund. Under en vecka i maj anordnades en kulturfestival, med ca. SO olika kulturarr
angemang, till vilken kommunalfullmaktige anslog 50.000 kronor. 

Ett kulturstipendium pa 15 000 kronor delades mellan tva personer. Under !ret botjade man 
arbeta med en forening mellan skol och filialbiblioteket i Visnums Kil. Tva databaser, 
Artikelsok och Boksok, utnyttjades for informationssokning. Bokbussverksamheten bedrevs 
i samarbete med Filipstads och Storfors kommuner.Bokbussverksamheten utnyttjades av 
skolan. 

38Svenska kommunfOrbundet J994a, s JOO 
39Kri . h k . 'ft strne amns ommuns regtstrat<m> uppg1 . 

40Svenska kommunfllrhundet 1994a, s 100 
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Den sammanlagda utlarungsstatistiken inom folkbiblioteket var 240.374Um, vilket motsvarar 
9.22 Ian per invanare. Utlaningstatisken hade inte forandrats markbart i jamforelse med fOre
gaende ar, d.v.s. att utlan per kommuninvanare och ar var de samma 1986 och 1987. 

KRISTINEHAMN 1988. 

Kultumamndens storsta satsning for allmankulturen detta ar var en sommar fiiluftsteater. 
Arrangemanget var populart och det fanns onskemai om att verksamheten skulle bli en per
manent sommaraktivitet. Efter halvars skiftet utokades personalen med en bibliotekarie. Den 
nya tjansten gjorde det mojligt att utoka servicen till Boken Kommer Jantagarna. 
Biblioteket borjade med 7 dagars Ian for nya bocker. 

I Arsberattelsen konstateras att antalet fjarrlanen okat anmarkningsvart under nagra !r, p.g.a. 
att biblioteket inte haft mojlighet att kopa in den litteratur som efterfragas. Orsaken till detta 
antogs bero pa att de otillrackliga boksanslagen, som skulle racka till sa manga enheter, 
d.v.s. huvudbiblioteket och sex filialer. 

Ett beslut fattades om att bibliotekets utlaningssystem, "kamera utlaning" skulle upphora 
1991. 
Namnden ansag att ifall biblioteket inte valde att aterga till det utlaningssystemet som man 
anvant sig av fore ar 1973, sa var datorisering av utlanings rutinema en nodvandig. Uins
biblioteket i Karlstad undersokte ifall en samordnad datorisering kunde ske. Tabell nummer 
tva ar en redovisning av de siffror som finns i Kristineharnns kulturnamnds 
verksamhetsberattelse for 1988. 

Tabell 2: Intakt och kostnads utveckling i Kristinehamns folkbiblioteksorganisation 1987-1988 

Kostnader ocb intiiktcr inom kulturnlimndcn i Kristincbamn 1987-1988. Kronor per ar. 

1987 1988 

Intakter 735000 775 000 
Kostnader 5203 000 5684 000 

KRISTINEHAMN 1989. 

I april tillsattes en ny tjanst som skol och filialbibliotekarie. Under en vecka i november var 
Kristinehamns kommun vard for en teaterfestival i Varm.Iand. Bokbussen renoverades, lik
som huvudbibliotekets kontorsrummen och nedre plan av bibliotekets offentliga utrymmen. 
De medel som stalldes till Kultumiimdens forfogande delades mellan 26 foreningar och stu
dieforbund. Kultumamnden arrangerade aven egna arrangemang. 
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KRISTINEHAMN 1990. 

1990 var ett handelserikt ar inom Kristinehamns folkbibliotek, verksamheten utvecklades 
inom en rad olika verksamhetsomraden. Huvudbibliotekets barnavdelning genomgick en 
storre renovering. Pa Mariebergs klinikerna invigdes ett nytt bibliotek. Den rent praktiska 
verksamheten forandrades genom att informationstjanst och lantagarvagledning utokades, 
service tilllantagare som efterfragade backer, tidskrifter och musikk:assetter pa invand
rarsprak forstarktes, insatsema for aldre och handikappade okade genom bl.a. service till 
dagcentrer, i huvudbiblioteket borjade man att salja fOrkopsbiljetter till kulturella arrange
mang, och man bestamde att alia nyfodda barn inom kommunen skulle ia en gavobok fran 
biblioteket. 

Bibliotekets service forsamrades genom att biblioteksfilialen i Visnums- Kil upphorde. I mars 
manad installerades det en besoksraknare, som registrerade att biblioteket haft 9000 
besokare per manad mellan mars- december. 160 arrangemang fick ekonomiskt stod av 
kulturnamnden. 

Arets stora "fraga" definierades som datoriseringen. I takt med att andra bibliotek datorise
rade, okade kostnaderna for "kameraut1arung" (d.v.s. det utlaningssystem som Kristinehamns 
bibliotek anvande sig av, till vad som ansags en orimligt hog niva). 

KRISTINEHAMN 1991. 

Under 1991 blev ombyggnaden och renoveringen av huvudbiblioteket fardigt. Renoveringen 
innebar att biblioteket fick en tonarshorna, en kaffeautomat i galleriet, samt forbattrad ar
betsmiljo for de anstallda. 

Biblioteksfilialen i Nybble upphorde I oktober. Som kompensation for Nybble filialen in
stallerades en depa med becker pa servicehuset Svedjegarden i Nybble, dit allmanheten hal
sarles valkomna att lana. Barnlitteraturen placerades pa Nybble skola. Bokbussen utokade 
sin service i Nybble med en station 

Utlaningstatistken inom biblioteksverksamheten sjonk, trots att antalet besokare pa bibliote
ket okade. De fiesta besokama kom enligt verksamhetsberattelsen till biblioteket for att del
taga i programverksamhet, lasa dagstidningar, studera m.m. Foljande problem och mojlighe
ter omnamndes i verksamhetsberattelsen: 

"Datoriseringen av biblioteksrutinerna ar en filrutsattning for att verksamheten ska kunna effektiviseras och 
rationaliseras. 

De besparingskrav sorn forts frarn under 1991 kornmer att paverka komrnuninvAnarnas livskvalite rnycket 
negativt om de genornfors. Kultursatsning ar inte bara en utgift filr kommunkassan utan en investering fOr 
ett bra samhalle. 
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Studieforbunden kommer att fa ekonomiska svfuigheter med de aviserande nedHiggningar av bidragen som 
bade stat och kommun aviserat." 

KRISTINEHAMN 1992. 

1992 tirade Kristinehamns stad 3 50 -ars jubileum, ett firande dar kulturen fick en mycket 
framtradande plats. 

Kulturforvaltningen startade detta ar sa kallade "Poetiska frukostar". Arrangemanget innebar 
frukost buffe med underhatlning pa biblioteket en lordag i manaden mellan klockan 9-11 . 

I syfte att lyfta fram huvudbibliotekets femtiotals inredning, anordnade man under april ma
nad en femtiotalsvecka med bl.a .. forelasningar, loppmarknad, filmvisning, hippa. 

Antalet utlan minskade aven detta ar. I arsberattelsen formodas att den forsamrade utla
ningstatistiken bero pa nedlaggningen av Nybble filialen och att utlarungen vid Sjukhuset 
och i Bjomeborg rninskat. Vid huvudbiblioteket okade utlanen nagot och vid filialen i Back
hammar okade antalet utlan med 27 procent. 

Besoksstatistiken visade att nara 10.000 manniskor besokt huvudbiblioteket varje manad. 
Efterfragan pa utlandska bocker och tidningar okade, vilket medforde problem att :ra fram 
litteratur till nya sprakgrupper i onskvard hastighet. Kulturforvaltningen planerade att ge
nomfora en brukarundersokning. 

KRISTINEHAI\1N 1993. 

1993 ars verksamhet praglades av arbetet med den datoriserade katalogen och utl{mingssys
tem som kom i bruk under varen, biblioteket utokade sin service till tre av kommunens 
gruppboende. och bibliotekets musikavdelning utvecklades, genom att man fran och med 
detta ar erbjod utlan av CDskivor. Genom ALU-projektet anstallde biblioteket en EG/EU 
informator. 
Fran och med detta ar erbjod biblioteket utlarung av CD-skivor. Antalet besokare pa huvud
biblioteket okade fran 9750 till 11.100 per manad, i jamforelse med 1992. 
Infor nasta ar, planerade man att gora en brukarundersokning. 

Problem redovisade i 1993 ars arsberattelse. 

- Stoldskyddsmarkning av bocker ansags nodvandig att infora och tolkades bli nasta stora 
projekt. 
- Bokbussen beraknades behovas bytas ut fore ar 2000 
- Hissen i biblioteket behovdes repareras. 
- Det poangtera.des aven att nedskamingama av statliga och kommunala anslag hade 
negativa konsekvenser for kulturlivet i kommunen. 
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JAMFORELSE A V KOMMUNERNA OCH 
BIBLIOTEKSVERKSAMHETERNA MELLAN 1987-1993. 

INV ANARNAS SYSSELSATTNING. 

Den mest elemenUtra skillnaden mellan kommunemas struktur ar kanske att Kristinehamn ar 
en stad och V ara en koping. Invanama ar 9093 personer fler i Kristinehamn an i V ara, och 
Vara kommun ar saledes mer glesbegbyggd an Kristinehamn. Orsaken till att det bor fler 
manniskor Kristinehamn ani Vara, beror sannolikt pa skillnader i kommunernas naringsliv. 

Industrikommunen Kristinehamn kraver helt enkelt en tatare bebyggelse an den lantbruks
dominerade Varaslatten. Skillnaderna mellan kommunemas naringstruktur har sakerligen 
ocksa paverkat den politiska dominansen i kommunema, som ju varit borgerlig i Vara och 
socialdemokratisk i Kristinehamn. Den differens som marks mellan andelen anstallda inom 
kommunernas offentliga sektor kan tankas ha ett samband med kommunemas politiska farg, 
med tanke pa att den offentliga sektom sysselsatter ovanligt manga av invanama i Kristine
hamn, medan Vara kommun har ovanligt t1 anstallda inom den offentliga sektorn. Viktigt att 
papeka i detta sammanhang ar att manga av de ansta.Ilda inom den offentliga sektom i Kristi
nehamn arbetar inom lanets regemente Varmlands garnisonen och i stadens lanssjukhus, den 
offentliga sektorns ansta.Ilda ar alltsa i huvudsak inte kommunalt ansta.Ilda. I tabell4 och 5, 
pa sidan 21 i detta dokument, som redovisar vad kommuninvanama i de respektive 
kommunen betalar for olika sektorer, tydliggores att kristinehamnarna betalade 599 kronor 
mer for fritids och kulturutbudet an varaboma41 . 

Befolkningen i Kristinehamn har mellan 1984-1994 minskat med 1.1 %, medan befolkningen 
i Vara under samma period har okat med 0.5 %. Statistiken visar ocksa att andelen kommu
ninvanare som ar yngre an 19 ar ar 2.4 % farre i Kristinehamn an i Vara. 

41 Kristineharnns int!lcter var detta ar 1289 och utgiftema 9314, i Vara var int!lcterna 735 och utgifterna 5203. 
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Tabell 3, Jamf'Orelse mellan invaoarnas sysselsattning i Vara och Kristinehamns kommuner 199442 

Sysselsattning i Vara och Kristinehamn 1994, procent per sektor a\' de fOnin·sarbetande. 

Procent forvarvsarbetande 
av den totala befolkningen 
Privata naringar 
Tillverkningsindustrin 
Handel och restaurang 
Bank, forsakringsinstitut m.m. 
Offentlig verk 

Vara Kristinehamn 

46% 
70% 
25% 
11.6% 
3.5% 
29.3% 

49% 
59% 
24% 
9% 
4.4% 
41% 

. Tabell4: Verksamhetsomradens kostnader fOr kommunim·anare i Kristinehamn 1994.43 

For de oJika Yerksamheterna i Kristinehamn betalade varje kommuninvanare 1994: 

Sektor 

Sysselsattnings framjande atgarder 
Fritid och kultur 
Grundskola 
Gymnasieskola 
Ovrig utbildning 
Barnomsorg· 
Individ och farniljeomsorg 
Aldre och handikappade 
Miljo och halsoskydd 
Ovrig ej affarsmiissig verksamhet 

42svenska kommunfOrhundet 1994 a, s 100 
43Svenska kommunfOrbundet 1994a, s I 82. 

Antal kronor per invanare 

423 
1562 
4376 
2246 
372 
2200 
1899 
7860 
111 
4092 
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Procent per inv 

1.68% 
6.21% 
17.40% 
8.93% 
1.48 
8.75% 
7.55% 

31.26% 
0.44% 
16.27% 



Tabell 5: Verksambetsomradens kostnader lor Varas kommunim'Anare 1994'H 

Sektor 

Sysselsattnings framjande atgarder 
Fritid och kultur 
Gymnasieskola 
Ovrig utbildning 
Bamomsorg 
Individ och familjeomsorg 
Aldre och handikappade 
Miljo och halsoskydd 
Ovrig ej affarsmassig verksamhet 

Antal kronor per inv 

3.99 
1003 
2246 
372 
2200 
1899 
7860 
111 
4092 

JAMFORELSE MELLAN VERKSAMHETSBERATTELSERNA. 

Procent per inv: 

1.74% 
4.37% 
8.93% 
1.48% 
8.75% 
7.55% 
31 .26% 
0.44% 
16.27% 

Genom att jamfora 1987 ars siffror for intakter och kostnader inom biblioteksverksamhe
tema, blir det tydligt att skillnadema mellan intakter och kostnader var storre i Kristinehamn 
ani Vara. I bada verksamhetema var dock kostnadema hogre an inkomsterna45, ett normalt 
forhallande for folkbibliotek. Granskningen visar att verksamhetsberattelsema thin 
Kristinehamn ar mer omfattande och beskrivande vad galler andra verksamheter an sadant 
som direkt beror bibliotek eller bocker. Verksamhetsberattelsema fran Vara ger stor 
utrymme till .att spegla utvecklingen av sektoms bam och ungdomsverksamhet, och att doma 
av den uppmarksamhet som dessa verksamheter iar, kan man att anta service till denna 
matgrupp anses som mer viktig an service till andra matgrupper. Att Varas kulturverksamhet 
Jagger sarskilt stor vikt vid bam och ungdoms -verksamhet bekraftas ocksa i bibliotekets 
maldokument, dar barn och ungdomsverksamheten specifikt framlyfts46 . 

Trots att verksamheten i V ara haft mer uttalade ambitioner vad galler barn och ungdoms -
verksamheten an verksamheten i Kristinehamn, sa har skolbibliotekarietimmarna minskat i 
V ara kommun, medan denna service har expanderat bibliotekariernas service pa 
skolbiblioteken har okat i Kristinehamn. Nar bokbussverksamheten upphorde i Vara 1993, 
forlorade en del av kommunens skolbarrt sin enda kontakt med biblioteksverksamheten. I 
Kristinehamn har man delat ut en bok till alia nyfodda, en service som diskuterats i V ara, 
men inte genomforts. Nagot specifikt maldokument for bam och ungdomsverksamheten 
finns inte i Kristinehamn. 

44ibid. 
45Se tabellell3 och 4 
46se sid 48-49, detta dokument. 
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Positiva dynamiska forandringar har skett pa b!da kommunernas huvudbibliotek. Huvudbib
lioteket i .Kristinehamn har renoverats och i Vara invigdes ett nytt huvudbibliotek 1991. In
formationsservicen har okat pa bada biblioteken. 

De skillnader som marks vad galler bibliotekens uppsokande verksamhet, tyder pa att 
Kristinehamn haft battre service inom detta verksamhetsomrade. "Bokenkommerservice" har 
under denna period okat i Kristinehamn. I Vara har "Bokenkommerservicen" aldrig varit 
organiserad och endast funnits periodvis for ett ringa antal kommuninvanare som sjalva 
begart denna hjalp. I Kristinehamn har service till aldre och handik:appade forstarkts genom 
depositioner pa vardcentralen. I V ara forlorade flera av kommunens aldre och handikappade 
sin enda kontakt med biblioteks verksamheten nar bokbussverksamheten lades ner. 

En expansiv forandring i den uppsokande verksamheten i Vara har markts i och med attar
betsplatsutlaning aterupptogs pa en arbetsplats. Arbetsplatsutlaning saknades i Kristinehamn. 
I Kristinehamn har det under perioden anstallts mer personal pa biblioteket. I Vara har det 
rationaliserats bort tjanster under perioden 198 7-1994. 

Trots att Kristinehamn ar en storre ort an Vara, paboijades datorstod for biblioteksadminist
rativa rutiner sex ar tidigare i Vara (1987) ani Kristinehamn (1993). 
Antalet lan per invanare har under den granskade perioden varit hogre i .Kristinehamn an i 
Vara. Antalet utlan har dock okat mer i Vara ani Kristinehamn. 

I bada kommunerna syns dock att antalet besokare med aren blivit fler pa biblioteken, vilket 
kan tyda pa att allt fler besokare kommer till biblioteket i andra arenden an att lana becker. 
Denna utveckling kan ocksa vara ett tecken pa att fler av biblioteksbesokarna lamnar biblio
teket med oforattat arende. 

En definitons skillnad i verksamhetsberattelserna ar att .Kristinehamn omskriver sitt huvud
bibliotek som "biblioteket" och Vara skriver om sitt huvudbibliotek som "huvudbiblioteket". 
Definitions skillnaden kan tyda pa att filialverksamheten ar viktigare i Vara an Kristinehamn. 
Nagot som kan ha ett samband med att invanarna i Kristinehamn ar mer koncentrerade till 
tatorterna an i V ara. Ett exempel som tyder pa att filialverksamheten har en mer perifer be
tydelse i Kristinehamn ani Vara, ar att man i 1992 arsberattelse kan lasa att media-anslagen 
inte ar tillrackliga eftersom man var tvungen att kopa becker till sa manga enheter. Nagon
ting som kan tolkas som att man inom biblioteksorganisationen onskar centrera resurserna 
till huvudbiblioteket. 

I veksamhetsberattelserna/arsberattelserna ifran bada kommunerna uppmarksammas problem 
med minskade mediaanslag. I V ara skriver man om att det ar problem med att halla onskvard 
standard pa medierna forsta gangen 1988. For att komma till korta med detta problem fOr
andrades principema for media-anslagen 1990. Problemet tycks dock inte ha lost pa ett 
tillfredsstallande satt, for i 1993 ars verksamhetsberattelse skriver man ater att mediabestan
dets ar bristfalligt p.g.a. for laga mediaanslag, vilket man menar ar en orsak till att utla
ningstatistiken ar samre. I Kristinehamns arsberattelse for 1993 konstateras att antalet fjarr
Um okat och detta formodas hero pa ett eget bristfalligt mediabestand. 
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Forandringar har skett i bada kommunernas filialverksamhet. I Vara har filialen i Arentorp 
och bokbussverksamheten upphort. Filialema i Helas och Larv har overgatt i fOreningsdrift. 
I Kristineharnn har filialema i Visnums Kil och Nybble upphort. 

3. BIBLIOTEKSVERKSAMHETERNA 1994. 

Har foljer en redovisning av verksamheternas olika enheter och en genomgang av kommu
nemas verksamhetsberattelser fhln 1994. Kapitlet avslutas med en jamforelse av biblioteks
verksamhetsberattelsema. 

KRISTINEHAMN. 

1994 bested biblioteket i Kristinehamn av foljande fysiska enheter: 
Huvudbiblioteket 
Bjomeborg 
Backhammar 
Rudskoga 
Sjukhuset 
Marieberg 
Bokbussen 
Adel (rehabilitering, dagcentraler, servicehus) 

KRISTINEHAMNS VERKSAMHETSBERA TTELSE 1994. 

Kristinehamns verksamhetsberattelse fran 1994 inneha.Iler 5,5 sidor och 3 sidor med 3 bila
gor. 
Verket innehaller rubrikema~ Kulturnamndens verksamhet 1994, Huvudbiblioteket, Boken 
kommer, Barnverksamhet, Bokbussen, Filialerna i skoloma och ytteromradena, Sjukhusbib
lioteket, Mariebergssjukhus bibliotek, Allmankulturen. 
I avsnittet "Allmankulturen" finns foljande underrubriker: Kulturnamnden, John Bauer, 
Kultur-utbudet, Egna arrangemang, Saxholmen, Konst och utstallningar, Bildarkivet/museet, 
Kultur -stipendium. 

De tre bilagoma behandlar, Laneverksamheten i Kristinehamns kommun 1994, med specifi
cerad utlaning fOr vatje filial under 1993 och 1994, program for de "poetiska frukostama" 
under 1994, program for "Bibliotekskvallar pa biblioteket" 1994 samt en lista over Kultur
namndens konstinkop under 1994. 

I verksamhetsberattelsen kunde man lasa om foljande uppgifter: 
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I arsskiftet mellan 1994- 95 slogs den 21 ar gamla kulturnamnden samman med fritids och 
turistnamnden och fick namnet Kultur och fritidsnamnden. Biblioteks och kulturchefBerit 
Stolpe och sjukhusbibliotekets assistent Karin GrOn lamnade under aret sina tjanster. Genom 
sk utbildningsvikariat fick personalen pa kulturforvaltningen mojlighet att arbeta pa andra 
folkbibliotek i Sverige. Pa Kristinehamns folkbibliotek arbetade tva biblioteks anstallda fran 
tva andra svenska folkbibliotek pa samma slags utbildningsvikariat. Dessa utbildningsvikariat 
gav forvaltningen nya erfarenheter som bidrog till att biblioteket andrade pa vissa invanda 
rutiner. · 

1994 var bibliotekets forsta hela verksamhetsar med datoriserad utlarung och katalog. I sam
band med EUomrostningen tillhandaholl biblioteket EU information, i form av broschyrer 
och en databas, en service som nyttjades val av kommuninvanarna. 

Huvudbiblioteket. 

Huvudbiblioteket var under aret mycket valbesokt och statistiken visade att besokarna var 
1400 fler an 1993. Utlarungstatisken utvecklades ocksa positiv, antalet Ian okade med 
20000. Bibliotekets forsok med utlan av CDskivor slog val ut, och de 535 skivorna lanades 
ut 6434 ganger. 1071 fjarrlan av bocker och tidskrifter formedlades. Ett stort antal 
depositioner pa invandrar spr!k fanns for utlan pa biblioteket. For slaktforskarna formedla
des 1083 volymer mikrokort. 

Boken kommer. 

Biblioteket bedrev sk "BokenKommer" verksamhet, vilket innebar att ett femtiotal personer 
regelbundet fick biblioteksservice i hemmet. Pa Landstingets dagcentral distribuerades det 
bocker och talbocker tilllantagare varannan vecka. Kommunens 11 terapi lokaler fick ser
vice i form av depositioner och besok hos lantagare. 

Bamverksamheten. 

Samtliga av forskolans sexars-grupper gjorde ett studiebesok pa huvudbiblioteket. Studiebe
soket innefattade en guidetur i bibliotekets lokaler och barnen fick med sig ett forbindelse
kort hem, sa att de kunde komma tillbaka med nagon foralder och skaffa sig ett eget lane
kart. Manga Skolklasser gjorde regelbundna besok i biblioteket och tillhandaholls bokde
positioner till sina skolor. Bam och skolbibliotekarierna gjorde besok i skolklasser, dar de 
hjalpte elevema att ta fram litteratur for temastudier och forskning. Sjatte klassarna i kom
munen fick ett forfattarbesok av Gunilla Lundgren. Under sportlovsveckan organiserades 
trolleriskola och skrivarverkstad, pa biblioteket fanns medlemmar fran Kristinehamns 
Schacksallskap och erbjod barn att lara sig spela schack. 
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Bokbussen. 

Bokbussen i Kristinehamn stannade vid 200 ba1lplatser, 90 av dessa ballplatser lag inom 
Kristinehamns kommun, ovriga i Storfors och Filipstads kommuner. Antalet utlan okade 
med detta armed sammanlagt 123747 Ian. 

Filialema och skoloma i ytteromradena. 

Sagostunder bolls i Bjomeborg 1 gang i veckan. I Nybble, Karr och Backhammar forekom 
bokprat i arskurserna 4-6 .. Kulturnamndens forslag att lagga ner filialerna i Bjomeborg, 
Backhammar och Rudskoga godtogs inte av budgetberedningen. 

Sjukhusbiblioteket. 

Under aret flyttade sjukhemmets 3 avdelningar, vilket orsakade att utlanen av musikkas
setter, talbocker och tavlor minskade. Det medicinska biblioteket kom under aret att uppta 
pafallande stOrre del av sjukhusbibliotekets verksamhet, genom att vardpersonal och pati
enter sokte kurslitteratur och begarde sokningar i medicinska databaser. Sjukhusbiblioteket 
anordnade i samarbete med sjukgymnastiken och arbetsterapin utstallningar i sjukhuset
sentre. Forelasningar med bokpresentationer anordnades for sjukhuspersonalen. 

Marieberg. 

Ett sextiotal personer flyttade till Marieberg fran sjukhuset. Kristinegarden48 och Oppna
huset49 forsags aven med litteratur. Depositioner fran invandrarverket och Forsvaret distri
buerades av biblioteket. 

Allmankultur. 

Kultumamnden hade under aret atta arbetsutskottssammantraden och sex kulturnamnds
sammantraden. Namnden besokte Skaparsalen i Konsthallen, Radhuset och Varmlands Saby. 

John Bauer. 

Konsthallens sommarutstallning "John Bauer och hans sagovarld", var ett valbesokt arran
gemang som fick forlangas for att kunna ta emot alia som onskade se utstallning. 

Kulturutbudet. 

Kulturutbudet i Kristinehamn var enligt verksamhetsberattelsen "omfattande och varierat". 
F oljande exempel pa kulturutbudet gavs: 

4 7 Fr~n 20696 Hin till 21933 
48Kristinegarden l!r en vardavdelning fur unga schizofrena. 
4 9 Oppna huset l!r en stOdverksamhet fOr manruskor som har eller har haft kootakt med psykiatrin. 
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*Konstens vecka i kvarteret Vagenso. 
*Kulturhusens dag med temat "Hus for noje och samling" 
* Julkonserterna med Bro kammarkor i Olme kyrka och Christina-ensemblen i Kristinehamns 
kyrka. 
En deltids ansHilld teaterledare fanns for Lekarsallskpaet och PRO amatorema. 
Kultumamnden samarbete med Lena Loof, kulturansvarig for skoloma. Samarbetet innebar 
att Loof erbjod skolklasser att mAla i konsthallens Skaparsal. 

Egna arrangemang.. 

Pa biblioteket anordnade kulturforvaltningen s.k. poetiska frukostar, sju lordagar under 
aret. Arrangemanget innebar att mellan 50-60 gaster per tillfalle, fick mojlighet att ata fiu
kostbuffe, samt lyssna till visor eller poesi. Ryktet om dessa poetiska fiukostar nadde Dra
maten, vilket resulterade i att tva skadespelare fran Dramaten tyckte att detta med poetiska 
fiukostar lat trevligt och kom en lordag och gjorde ett program gratis. "Bibliotekskvai.lar pa 
biblioteket" bedrevs i samarbete med studieforbunden under tio mandag kvallar. Arets 
bibliotekskvallar gick i EU informationens anda. 
Regelbundna moten i Folkbildningens lokala samrad (FOLS) ordnades med Kristinehamns 
studieforbund, representanter fran kulturforvaltningen och Vannlandsbildningsforbund. 

Saxholmen. 

Till de arkeologiska utgravningarna pa Saxholmen gick batturer med guidning kontinuerligt 
under hela utgravningstiden. Pa arkeologidagen 28 augusti anordnades flera batturer med 
guidning. 

Konst och utstallningar. 

Konsthallen var under aret val utnyttjat med varierande utstallningar. 
Nagra av Konsthallen utstallningar raknas upp i verksamhetsberattelsen. Ett tjugotal konst
verk inkoptes under aret. En traskulptur skapad av Lorraine Rantala avtacktes pa 
J akobsbergsskolan. 

Bildarkivet/museet. 

Bildarkivet och museets fick en ny organisation 1 januari 1994, vilket innebar att huvudman
naskapet for verksamheten overtogs av Stiftelsen Varmlands museum, fran Kristinehamns 
hembygdsforening. 

50 I kvarteret Vigen bar flertalet av ~>tadens konstniirer och koru;thrurtverkare sina ateljeer. 
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Kulturstipendium. 

Kulturstipendium utdelades till Kerstin Stenberg for hennes insatser som drivande kraft i 
Foreningen for byggnadskultur. 

Bilagor. 
Bilaga 1 behandlade specificerad utlarungsstatistik for bibliotekets enheter under 1993 och 
1994. Bilaga 2 innehatler en upprakning av de artister som medverkat vid de Poetiska 
frukostarna. Den tredje bilagen redovisar programmet "Bibliotekskvallarna pa biblioteket 
1994". Bilaga nummer 4 redogor for Kultumamndens konstinkop under 1994. 

VARA. 

Vara folkbibliotek bestod 1994 av foljande enheter: 
Huvudbiblioteket (med integrerad turistbyra) 
Kvfumm ( med integrerat hogstadiebibliotek) 
Vedum 
Helas foreningsdrivet av Helas intresseforening 
Larv " " Larvs Hembygdforening. 
Travad 11 11 Travads intresseforening. 

Verksamhetsberattelsen fran Kultur och fritidsnamnden i Vara 1994 ar 8, 5 sidor. I doku
mentet redogors for all verksamhet inom namnden, ca 4 av dessa sidor angar biblioteksverk
samheten och allmankulturen. Texten som behandlar biblioteks och kulturverksamheten ar 
samlade urider foljande rubriker: Ekonomisk oversikt, Resultatbeskrivning, Verksamhet och 
viktiga handelser, Allmankulturell verksamhet, Specifikation utlarung, Specifikation typer av 
litteratur, Nyforvarv Vara folkbibliotek, Verksamhetsbeskrivning, Framatblick. 

Foljande fakta finns att lasa under annonserade rubriker: 

Ekonomisk oversikt. 

En driftredovisning fran 1990-1994 redovisas. Denna redovisning visar att intaktsutveck
lingen foljt berakningen och att bokslutet visar ett overskott pa 570 000 kronor. 

Resultatbeskrivning. 

I resultatsbeskrivningen forklaras att orsaken till det ekonomiska overskottet ar att de rik
tade bidragen beraknats i budgeten, utan att ha utbetalats, eftersom man inte betalar ut bid
raget forran atgarden som bidraget ar riktat mot ar slutfort. 
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Verksamhet och viktiga handelser. 

Vara Koping blev hundra ar, vilket innebar arrangemang av olika slag under bela aret. 
Berattelsen anmarker att jubileumsaktiviteterna ront stor massmedial uppmarksamhet: 

"Detar vart att notera att det stora mediala intresse somjubileumsaktivitetema och danned Vara kommun 
erMll. Ur marknadsforingssynpunkt for kommunen har detta varit en succe som kan mana till eftertanke. 
Skall budgeten for marknadsfOring och olika arrangemang m m okas fOr framtiden." 
De arrangemang som omnamns sarskilt i samband med jubileet ar hostmassan "Fran jord till 
bord", Juniorlandskamp i fotboll mot Danmark, SM i bugg samt utgivning av enjubileums
bok. Arets utstallningar pa biblioteket hade anknytning till jubileet. I december manad holls 
en jubileumsrevy med Karl Erik Borg som kallades "Hoi i vagg a lite te" som delvis byggde 
pa Borgs tidigare revyer fran 1940-50 talet. Revyn var valbesok.t och uppskattad och Borg 
mottog V ara kommuns kulturpris for 1994. I sam band med att kommunen fick besok av 
konstnarer och sangare fran Varas estlandska vanort anordnades en estnisk kulturvecka. 
Kultur/Fritid understrok att det var mycket vardefullt att sadana kulturella utbyten kunde 
ske. 

Under sommaren arrangerades en vagnutstallning med Hasselbergs vagnar. Utstallningen var 
uppskattad och verksamhetsberattelsen fastshir att det ar onskvart att arbeta for att ta till 
stand ett permanent vagnmuseum. De olika jubileumsaktiviteternas genomfordes i samarbete 
med olika organisationer och kommunen, huvudansvarig var Ewa-Lotta Swantesson Kul
tur/Fritid. 

Allmankulturell verksamhet. 

Under denna rubrik forklaras att den allmankulturella verksamheten och stodet till kultur
verksamhet omfattar foljande omrade: Programverksamhet, barnkultur, konstink:op, stod till 
studieforbund, kulturella organisationer och lansteaterverksamhet. 
Allmankulturens roll forklaras vara att fungera som ett komplement till verksarnhet som 
bedrivs i foreningar, studieforbund och andra grupper. 
Programverksamhetens mal forklaras vara att: 

"erbjuda invanarna ett allsidigt utbud av musik, teater, utsti!llningar, och andra kulturyttringar. Kultur och 
fritidsnamnden har ett sarskilt stort ansvar ftlr att "smala" och kommersiellt mindre attraktiva kulturprogram 
anordnas. 

Bibliotekets utstallningsverksarnhets uppgift definieras enligt foljande: 

"Utstallningsverksamheten i det nya biblioteket avser att vara heltackande med bade yrkesverksamma konst
ntlrer, goda amatorer och hantverksutstallningar". 

Vidare redovisas studieforbundens studietimmar och hur bidragstutveckling utvecklats mel
Ian aren 1990-1994. 
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Kursbidragsutvecklingen fnln aren 1990-94. "Antal bidragsberattigade utbildade" och 
"Kommunal kostnlutbildad kronor" redovisas. 

Foljande enhetstal for biblioteksverksamheten specificerade per ar mellan 1990-1994 redo
visas; 
- Antal Ian inom verksarnheten 
- Lan per invanare 
- Oppethallande, fasta enheter tim/v, Huvudbiblioteket tim/v, Bokbuss, Foreningsdrivna bib-

lioteket. 
- Specifikation av utlanen, d.v.s. hur manga medier som lanats ut pa de olika enhetema. 
- En specifikation av utlanings fordelning av mediatyperna facklitteratur , skonlitteratur, 
barnbocker, A V -media, tidskrifter och fjarrlan mellan 1989-1994. 
-Antal nyforvarvade volymer och mediananslag per ar, exklusive moms perioden 1985-1994 
present eras. 

Under rubriken "I specifikationen av typer av utlan", framgar att antalet utlan minskade med 
6787 Ian ar 1994. Den sjunkande utlaningstatisken antas bero pa att vardcentralensbibliotek 
lagts ner och att Travads bibliotek har overgatt i foreningsregi. Den minskade utlarungen av 
barnlitteratur formodas bero pa kop och saljsystemet till skolorna och den soliga sommaren, 
som man tror lockat mer till bad an till biblioteksbesok. 

Verksamhetsbeskrivning. 

Detta avsnitt boijar med en upprakning av biblioteksverksarnhetens olika enheter. Darefter 
not eras att besoksfrekvensen pa huvudbiblioteket okat fran ca 2080 /besok per vecka till 
2390 besok~1 . Personaltid saldes till Alleskolan, gymnasieskolan, och Vara folk-hogskola. 

Sagostunder holls 12 ganger per termini Vara, Kvanum och Vedum. Helas bibliotek bedrev 
sagostundsverksarnhet i egen regi. 

Foreningar, studiecirklar gjorde under aret besok pa huvudbiblioteket. Bibliotekets lokaler 
lanades ut till foreningar och studiecirklar for bade intema och utatriktade arrangemang. 

Infor EUvalet fanns EU information pa huvudbiblioteket. 
Vara Turistbyra skottes under sommaren av ALU anstalld personal. 
Alleskolan och Lagmansgymnasiets kopplades upp mot V ara folkbiblioteks minidator, sa att 
skolorna fick bade katalog och BIBS utlarungssystemet. I samband med datoriseringen sal
des extra tid till skolbiblioteken, vilket gav intakter for 1994, kostnadema bokfordes dock 
1995. 

Jordgubbens Dag arrangerades tillsammans med kommunala forvaltningar och organisa
tioner. 

5l Under sommaren hade biblioteket 1200 besokare per vecka. 
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Huvudbiblioteket hc>ll extra oppetider vid Vara marknad, Jordgubbens dag, julskyltningson
dagen och slattatorsdagama. 

Framatblick. 

I detta avsnitt presenteras ett antal fragor: 

*IT:s roll i det framtida folkbiblioteket. Vilka visioner, mojligheter och risker innebar den 
nya informationsteknolgin? 
* Vad en eventuell bibliotekslag skulle innebara for biblioteket. 
* Om den framtida foreningstrukturen. Kommer det att finnas ett Iika stort intresse fur att 
arbeta ideellt i foreningar i framtiden? Tidigare aktiva foreningar som 4H rorelsen och de 
politiska ungdomsforbunden konstateras helt ha upphort med sina verksamheter i 
kommunen. 

Verksamhetsberattelsen avslutas med ett avsnitt dar man framlagger obesvarade funderingar 
over ifall man aven i framtiden kan forvanta sig att de ideella foreningama kommer att ta an
svar for badplatser, bibliotek, idrottsanlaggningar, och vad det kommer att innebara for 
kommunen om foreningama valjer att inte ta lika mycket ansvar i framtiden. 

JAMFORELSE MELLAN VERKSAMHETSBERA TTELSERNA AR 
1994. 

Berattelsernas omiang. 

Eftersom namndema i kommunerna haft olika omfattning, en kultur och fritidsnamnd i V ara 
och en kultumamnd i Kristinehamn sa skiljer sig innehallet i dessa bada verksamhetsbe
rattelser nagot. Kristinehamns Kulturnamnds verksamhetberattelse ar ett 9.5 sidor langt 
dokument som beror allmankulturen och biblioteket. Kultur och Fritidsnamndens verksam
hetsberattelse fran Vara ar 4,5 sidor lang och ar darmed kortare an Kristinehamns verksam
hetsberattelse, trots att Varas verksamhetsberattelse avser att redovisa ett storre verksam
hetsomrade an Kristinehamns verksamhetsberattelse. 

Rubriker. 

Ifall man menar att rubrikema i en text skall vara vagledande fOr lasaren, sa kan man fraga 
sig for vern rubrikerna skall vara vagledande? D.v.s. vern kan ana vad texten under rubriken 
behandlar? Rubriksattning ar troligtvis viktigast for de lasare som genom att bladdra i doku
mentet vill skaffa sig en oversikt over dokumentets innehall. I en jamforelse mellan rubri
kema i de bada kommunemas verksamhetsberattelse, har jag upptackt att de rubriker som 
valts i Vara har varit av ganska allmangiltig karaktar, d.v.s att rubrikema har varit lattbe
gripliga, for fler an kommuninvanama i V ara. Rubrikema i Kristinehamns verksamhets
berattelse ar inte av samma allmangiltiga karaktar som rubrikema i Varas verksamhets-
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berattelse. Rubrikema "Mariebergs sjukhusbibliotek", "John Bauer", "Bildarkivet" och 
11Museet ", i Kristinehamns berattelse praglas av en intern karaktar och kraver en viss for
kunskap om sammanhang i kommunen. Dessa rubriker kan paverka kommunens mojlighet 
art bli tolkade, na forstaelse utanfor sitt sammanhang. Brodtexten i verksamhetsberattelsen 
ger dock en storre fOrstaelse for rubrikerna, men foljande fragor blir obesvarade: 
- Vad ar Marieberg for ett slags sjukhus? 
- Vad ar det for slags arkeologiska utgravningar som gors vid Saxholmen ? 
- Vad ar det for slags bildarkiv & vad ar det for slags museum som avses? 

Rubrikema i V ara kommuns verksamhetsberattelse ar dock av sa allmangiltig karaktar att 
den inte avslojar nagonting om vad som egentligen har skett inom verksamheten, vilket i sin 
helhet ger ett anonymt och opersonligt intryck, sa till vida att rubrikema inte hjalper lasaren 
att "lara kanna" verksamheten. 

StOrsta skillnaden mellan verksamhetsberattelsemas rubriksattningen ar att rubrikerna i Vara 
rojer en siffer och resultat inriktad text och rubrikema i Kristinehamns verksamhets
berattelses varslar om en narrativ text. 

Textema i verksamhetsberattelsema. 

Rubrikema i verksamhetsberattelsema klargor alltsa att textema fran de tva kommunema 
skiljer sig at genom att Varas verksamhetsberattelse ar inriktad pa siffror och ekonomi, erne
dan Kristinehamns verksamhetsberattelse ar mer episk. En av orsakema till denna skillnad 
ar troligtvis att man i V ara haft resulatinriktad budget, med indelning i resultatenheter sedan 
1991. Siffror anvands b.l.a till att jamfora verksamheten med tidigare ar. Redovisningen i 
fran V ara ger av ovannamnda orsak, en battre oversikt av matbara resultat an redovisningen 
i fran Kristinehamn. 

De jamforande siffror som redovisas i fran Vara ar : 
- Driftsredovisningen, siffror mellan ar 1990-1994 
- studieforbundsverksamheten, antal studietimmar 
- budgetutveckling 
- bidrag per kurstimma emellan 1990-1994 
- specificerad utlaning 1990-94, nyforvarv 1985-1994, 
redo visas. 

De jamforande siffrorna som redovisas i fran Kristinehamn ar: 
- antalet utlan per enheter 1994 och 1993 
- antalet besokare pa huvudbiblioteket under dessa tva aren. 

Ovriga resultat som redovisas i fran Kristinehamn ar; antalet utlan av den nystartade 
CDskivs- utlaningen och en kostnadsredovisning av Kulturnamndens konstinkop. I 
kostnadsredovisningen for konstinkopen, ingar dock ingen redovisning av priset pa den 
traskulptur som under aret avtackts och placerades pa Jakobsbergsskolan, en tilldragelse 
som omnamns i verksamhetsberattelsen under rubriken "Konst och utstallningar". I en 
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jamforelse av verksamhetsberattelsemas narrativa text, d. v. s. den delen av berattelsema som 
inte ar sifferbaserad, framgar att de narrativa inslagen ar betydligt torftigare och mindre 
upplysande i Varas verksamhetsberattelse an i Kristinehamn. En beskrivning av de 
omnamnda arrangemangen "Slattatorsdag och Jordgubbens dag" saknas i Varas 
verksamhetsberattelse. 

De arrangemang som omnamns i Kristinehamns verksamhetsberattelse ar 111ohn Bauer ut
stallningen", "Konstens vecka", "Kulturhusens dag'', julkonserter, "Poetiska frukostama", 
Bibliotekskvallarna med foredrag, de guidade batturema till de arkeologiska utgravningama 
och konstutstallningama. De arrangemang som uppmarksammas i speciellt i Vara ar oppet
h!llande vid slattatorsdagarna, firandet av "Wara koping 100 arn, "Jubileumsrevy", 
11VagnutsHillningen" och den "Estniska veckan". 

I verksamhetsberattelsen fran Vara ar uppgifter om biblioteksverksamhetema och den ali
man kulturella verksamheten inte samlade utan, blandas med uppgifter om bowlinghallen, 
badanHiggningar och fritidsgardar. Skillnaden mellan upplaggningen pa verksamhets berat
telsema beror val pa att det var en kultur och fritidsnamnd i Vara och en kultumamnd i 
Kristinehamn. 

Det synes som att inriktningen pa de kulturella arrangemangen tycks vara mer strikta, eller 
fin kulturella i Kristinehamn an i V ara. En faktor som pekar mot att Varas kulturutbud ror 
sig i en vidare sfar an kulturutbudet i Kristinehamn, ar de redovisade uppgiftema om att 
Vara bibliotek hAiler oppet, de s.k. slattatorsdagama, Varamarknad, julskyltnings sondagen 
och Jordgubbens dag. Dessa arrangemang ar ju inte i forsta hand instiftats for att ge vara
boma kultur, utan for att utnyttja kommuninvanamas kopkraft. Ovriga kulturella verksamhe
ter som omnamns i Varas verksamhetsberattelse, beskriver storre verksamhetsomraden. De 
omrade som omnamns pa detta satt ar programkultur, barnkultur, konstinkop, utstallnings
verksamhet och lansteater verksamhet. 

Kristinehamns verksamhetsberattelse har en positivare framtoning an Varas verksamhetsbe
rattelse, eftersom inga problem presenteras i Kristinehamns verksamhetsberattelse. I verk
samhetsberattelsen i fran V ara, analyseras utvecklingen av den negativa utlAningsstatistiken 
och under rubriken "Framatblick" spekulerar man i eventuella framtida problem. I Varas 
verksamhetsberattelse har man saledes en problemorienterad framforhallning, som saknar 
motsvarighet i Kristinehamns verksamhetsberattelse. En orsak till att man valt att inte 
skriva om problem i Kristinehamns verksamhetsberattelse, kan vara att Kristinehamns kul
tumamnd fran och med denna verksamhetsberattelse satte punkt for sin nuvarande organisa
tion, eftersom namnden efter nyaret 1994 allierade sig med fritidsnamnden. Den nya organi
sationsformen, kan ha bidragit till att framtida problem kan ha varit svara att identifiera. 
Samtidigt som den stundande strukturforandring rimligen borde ha orsakat behov av bade 
problemorientering och framtidsanalys. 

Verksamhetsberattelsema har olika forhailande till tiden, vilket marks dels genom att man i 
Vara har beskrivit framtida problem under rubriken "Framatblick", samt vid en jamforelse av 
de tidsperspektiv som kommunema anvander for att presentera verksamheternas utveckling. 
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I Kristinehamns beskrivning av verksamhetens utveckling berors aren 1993 och 1994. I Vara 
finns beskrivningar av verksamhetens utveckling vad galler nyforvarv fran 1985, specifika
tion av typer av utlan fran 1989 och specifikation av utlan i de olika enhetema fran 1989. En 
forklaring till varfor just dessa tidsaspekter valts saknas dock. 

I fall dessa stilistiska skillnader mellan verksamhetsberattelsema egentligen har nagonting 
med de bada verksamhetemas problemorientering och framatanda, ar sv!rt att avgora, da 
sattet att skriva kan hero pa olika traditioner, och man kan ju t.ex. vis valja att skriva efter 
ett satt for att det skall se bra ut, utan att det behover motsvara de ambitionsnivaer som 
praktiskt foreligger. 

Ytterligare en skillnad som gar sig gallande, ar att verksamhetsberattelsen i Kristinehamn ger 
en fullstandigare redovisning av seviceutbudet i biblioteksverksamheten an verksamhetsbe
rattelsen i Vara. I Kristinehamns berattelse finns avdelningar dar utbud pa filialema, inom 
"Boken-Kommer"verksamheten, bamverksamheten e t c redovisas. Dylika uppgifter saknas 
helt i V ara verksamhetsberattelse, och det hade kanske varit pa sin plats som komplement 
och forklaring pa de sifferredovisningar och anspn1k pa problemorientering som texten 
signalerar. Jamforelsen mellan verksamhetsberattelsema ger en bild av att Kristinehamns 
verksamhetsberattelse ar inriktad pa att redovisa serviceutbud, medan Varas 
verksamhetsberattelser verkar vara inriktad pa att redovisa resultat av service. 

I Kristinehamns verksamhetsberattelse namns flera personnamn an Varas verksamhets 
berattelse, dar bara ett personnamn namns. Denna faktor tillsammans med den ovannamnda 
skillnaden mellan berattelsemas rubriksattningen, medverkar till att helhetsintrycket av 
verksamhetsberattelsen fran Vara ar mer anonymt och allmangiltigt an verksamhetsberat
telsen fran Kristinehamn. En tankbar effekt av denna skillnad mellan dessa tva verksamhets
berattelser, ar att man tror att Varas verksamhetsberattelse ar mer sann, eftersom det redovi
sade materialet fran denna kommun skenbart har en mer objektiv hallning. 

En skillnad foreligger ocksa ifraga om varderingar av den egna verksamheten. De varde
ringar som ger sig till kanna i Varas verksamhetsberattelser beror bur mycket publik som be
sokt arrangemangen: -Karl-Erik Borgs nyarsrevy varderas med orden valbesokt och upp
skattad - vagnutstallning var valbesokt. Kultur och fritidsnamnden i Vara menar ocksa att 
de ser kulturella utbyten som den estniska veckan som nagonting vardefullt. I Kristineharnn 
varderas utbildningsvikariaten som nagonting vardefullt och viktigt. Servicenivan pa biblio
teket sags ocksa ha hojts med hjalp av att biblioteket haft datoriserad utlaning och katalog. 
Kulturutbudet i Kristinehamn ar enligt verksamhetsberattelsen omfattande med, ett varierat 
programutbud. Som exempel pa lyckade kulturutbud namns "Konstens vecka" i kvarteret 
Vagen, "Kulturhusens dag" och julkonsertema i Olme och Kristinehamns kyrka, samarbetet 
med Lena Loaf, kulturansvarig for skoloma sags vara givande och de "Poetiska frukostama" 
bed oms ha varit uppskattade, e. t.c. 
I en jamforelse mellan helheten av de bada verksamhetberattelserna framgar att Varas redo
visning ar mer preciserad vad galler siffror som galler verksamhetens utveckling i tiden och 
Kristinehamns verksamhetsberattelser ar mer preciserad, eller utforlig, vad galler beskrivning 
av de kulturella handelsema i kommunen under aret. 
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A v verksamhetsberattelserna framg!r ocksa att tre av filialerna i V ara var foreningsdrivna 
och att Kulturnamnden i Kristinehamn foreslagit till budgetberedning att samtliga filialerna 
skall Uiggas ner. Forslaget i Kristinehamn godtogs dock inte av budgetberedningen. Dessa 
iakttagelser tyder pa att filialerna spelar en alit mer perifer roll i biblioteksverksamhetema. 

4. JAMFORELSE A V DRIFTSKOSTNADERNA PA 
BIBLIOTEKEN 1994. 

De skillnader som marks mellan bibliotekens driftskostnader ar inte sarskilt uppseendevack
ande eller sv!rforklarade. Som vantat ar den totala driftskostnaden storst for biblioteket i 
den storre kommunen Kristinehamn. Varaborna betalar dock mer for biblioteksservicen an 
kristinehamnama per person, vilket sakerligen har sin bakgrund i att ett kommunbibliotek ar 
forpliktad att ge viss service, oavsett storlek pa kommunen, vilket i sin tur gor att de fasta 
kostnader per invanare blir lagre desto storre kommunen ar. Eftersom V ara kommun ar 
mindre, 
och darmed rar in mindre kommunskatt an i Kristinehamn, sa kan man ocksa anta att denna 
skillnad mellan kommunens inkomster faktiskt paverkar biblioteksservicens standard. Den 
enda kostnad som ar dyrare for kommuninvanare i Kristinehamn an Vara, ar personalkost
naderna, ovriga kostnader for biblioteksverksarnheten per person, betalar alltsa Varaborna 
mer for. En tankbar orsak till att personalkostnaderna ar dyrare i Kristinehamn, kan vara att 
den uppsokande verksamheten ar mer utarbetad i Kristinehamn och att flera av filialerna i 
Vara drives med hjiilp av ideellt arbete, d.v.s. oavlonad arbetskraft. 

Den storsta skillnaden mellan bibliotekens driftskostnader ar lokalkostnaderna, som ar 
dyrare i Vara p.g.a. att huvudbiblioteket i Vara ar relativt nybyggt, medan lokalkostnaderna 
i Kristinehamns bibliotek troligtvis kan Milas laga, eftersom den byggnad som 
huvudbiblioteket ar inhyst i harstammar fran femtiotalet. 

I specifikationen av kostnaderna for mediainkop, marks att man kopte in fler medier i Kristi
nehamn an i Vara, vilket sakert ar en naturlig foljd av att Kristinehamns kommun har fler 
lantagare att serva, men medianslagen i V ara har varit utsatt for storre nedskarningar an 
Kristinehamn under perioden 1987-1994.52 

52Se sid.41-42 i detta dokument. 
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TabeH 6: Jamrorelse menan driftskostnadema i Vara och Kristinebamns folkbibliotek 1994:u 

Driftskostnader folkbiblioteksverksambetema i Vara och Kristinehamn 1994. Antal kronor. 

Vara 

Driftskostnad 5502 000 

Driftskostnad per invanare 324 

Mediekostnad 516 000 

Mediekostnad per invanare 30 

Personal kostnader 

Personalkostnad 
per invanare 

Lokalkostnader 

1907 000 

112 

2622 000 

Lokalkostnader per invfmare 154 

Kristinehamn 

6218 000 

238 

661 000 

25 

3211 000 

123 

534 000 

20 

5.PERSONAL I BIBLIOTEKSSYSTEMEN 1987-94. 

I Vara var personalresursema oforandrad mellan 1987 och 1989, de efterfoljande aren mins~ 
kade dock personalstyrkan varje ar. Pa biblioteket i Kristinehamn okade personalen aren 
1988 och 1990, medan nedskarningar i personalresursema skedde vatje ar mellan 1991-
1993. 

Det ar framst tjanster for kontorspersonalen som blivit farre. I Kristinehamn bar nedskar
ningama enbart drabbat kontorspersonalen, samtidigt som bibliotekarietjanstema har blivit 
fler. Raknat pa bela personalstyrkan, d.v.s. kontorspersonal och bibliotekarier, sa hade man 
en heltidsanstalld mindre 1994 an 1987 i Kristinehamn. Antalet bibliotekarier hade dock okat 
med tva helarsverk under denna period, och kontorspersonalen bar saledes tappat tre hel
arsverk. 

I Vara bar den totala personalstyrkan minskat med fyra helarsverk mellan 1987 och 1994. 
Precis som i Kristinehamn har personalnedskarningama i V ara , framst drab bat kontors 
personalen, men aven bibliotekarierna. 1994 var det ett helarsverk farre bibliotekarier 
anstallda an 1987 och antalet anstallda kontorspersonalen var tre helarsverk farre. 

53statistiska centralbyr!n, 199Si, s 65. 
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Foljande avsnitt syftar till att redovisa en jamforelse av utvecklingen bibliotekens personal
resurser mellan aren 1987-1994. I tabell 7 nedan, framgar att personalen blivit flirre inom 
bada bibliotekssystemen mellan aren 1987-1994. Personalstyrkan bar minskat kraftigare i 
Vara ani Kristinehamn under dessa Ar. MeHan Aren 1987- 1991, har den mindre kommunen 
V ara haft fler anstallda per capita an den storre kommunen Kristinehamns 
biblioteksorganisation. Fran Ar 1991 har bagge biblioteksorganisationema tappat personal, 
antalet anstallda har dock minskat mest i Vara. 1991 var ocksa det Ar da V ara kultur och 
fritidsnamnd gick samman till en gemensam namnd och kommunen delades in i 
resulatenheter. 

Tabell 7:Jamforelse melJan utvecklingen av antal belarsverk i Vara och Kristinehamns 
folkbibliotekssystem 1987-1994, med specificering mellan kontorspersona1 ocb bib1iotekarier.54 

He1arsverk totalt i Vara och Kristinehamns folkbibliotekssystem 1987-1994 
V ARA KRISTINEHAMN 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

14, *5, a7 

14, *5, 07 

14, *5, 06 

13, *4, a6 
12, *12, o6 

11, *5,05 
8, *4, 04 

8, *4, 04 

*= antalet anstrulda bibliotekarier 

16, *6,010 

17, *6, 010 

17, *7, alO 
18, *8, a9 
17, * 7, 09 
16, *7, 08 

15, *8,0.7 

15,*8, 07 

a = antalet kontorspersonal Orsaken till att antalet till att antalet hel!rsverk i vissa fall i:ir fler fu1 
swnman av bibliotekariema och kontorspersonalen lir att andra 
yrkeskategorier varit anstallda. 

54Statistiska centralbyr~n, 1988a, s 58, 65 

Statistiska centralbyn\n, 1989b, s 50, 56 

Statistiska centralbyrA.n, 1990c, 48,59 

Statistiska centralbyn\n, l99ld, s 52, 58 

Statistislca centralbyrA.n, 1992e, 52, 58 

Statistislca centralbyrA.n, 1994f, s 58,64. 

Statistislca centralbyrfut, 1994g. s 54, 60 

Statistiska centralbyrA.n, l 995h, s64. 
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6. JAMFORELSE MELLAN OPPETIDER PA 
HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER 1987-94. 

OPPETIDER PA BIBLIOTEKEN I VARA. 

Byggnaderna inom Vara biblioteksverksamhet bested 1994 av huvudbiblioteket, filialerna i 
Kvanum, Vedum, Levene, samt de foreningsdrivna biblioteken i Travad, Larv, och HeHis. 
Bokdepositioner fanns pa arbetsplatserna Asko Cylinda och kommunkansliet. 

Biblioteket erbjod ingen Bokenkommer verksamhet, vissa aldre och handikappade fick dock 
bibliotekets service genom att vardpersonal bestailde bocker till sina vardtagare. Under 
detta ar fanns ingen bokbussverksamhet i kommunen. I medeltal var filialema i V ara oppna 
10.6 timmar per vecka. Huvudbiblioteket hade oppet 42 per vecka. 

OPPETIDER PA BIBLIOTEKEN I KRISTINEHAMNS KOMMUN. 

Byggnaderna inom Kristinehamns biblioteksverksamhet bested 1994 av Huvudbiblioteket, 
Bjomeborgs bibliotek, Backhammars bibliotek, Rudskoga bibliotek, Sjukhuset, Marieberg, 
bokbussen. Bokenkommer service gavs regelbundet till ett femtiotal personer. 

Bokbussverksamheten, som ocksa omfattade Storfors och Filipstads kommuner, stannade pa 
90 hallplatser i Kristinehamn. Arbetsplatsutlarung saknades. 
Boken kommer service gavs till ett femtiotal vardtagare. 
Huvudbiblioteket hade oppet 46 timmar per vecka. 
Medeltalet for antal oppettimmar per filial och vecka i Kristinehamn var 10.1 timmar55 . 

JAMFORELSE BIBLIOTEKEN OPPETIDER 1994. 

I en jamforelse mellan oppettidema pa huvudbiblioteken i Vara och Kristinehamn, framgar 
att 
skillnaden mellan huvudbibliotekens oppettider ar anmarkningsvart mycket mindre 1994 an 
1987, da Kristineharnns huvudbibliotek var 58 timmar langre per vecka an Varas 
huvudbibliotek.1994 hade Kristineharnns huvudbibliotek endast oppet 12 timmar langre an 
Varas huvudbibliotek. Trots att skillnaden mellan huvudbibliotekens oppetimmar har blivit 
mindre, sa bar bagge huvudbiblioteken latt farre oppettimmar under de senaste aren. I 
Kristinehamn bar antalet oppetimmar foljaktligen minskat kraftigare. 

551 detta mede!tal ar bokbussverksambeten och de tva sjukhusbiblioteken medrliknade. 
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Skillnaden mellan biblioteksorganisationemas oppetider pa filialema var ocksa storre 1987 
an 1994. 1987 hade filialema i Kristinehamn oppet 53 fler timmar per vecka an filialema i 
Vara. 
1994 var skillnaden mellan antalet oppettimmar pa komrnunemas filialer endast 12 timmar. 
Tva av filialema i Vara, K vanums och Vedums bibliotek, hade betydligt langre oppettider an 
nagon av filialerna i Kristinehamn under aret 1994. Biblioteket i Kvanum var oppet 29 
timmar per vecka, och Vedums bibliotek holl oppet 18 timmar per vecka. I Kristinehamn 
hade filialerna i Backahamrnar och Bjomeborg Hingst oppetid, 5 timmar per vecka. I 
Kristinehamn fanns dock de tva sjukhusbiblioteken och bokbussen, vilket gor att det 
sammanlagda antalet oppettimmar per vecka blir fler i filialerna i Kristinehamn an i V ara. 
Oppettiderna pa huvudbiblioteket i Kristinehamn har varit konstant under perioden, d.v.s. 
huvudbiblioteket bar haft oppet 41 timmar per vecka varje ar mellan 1987- 1994. I Vara bar 
dock oppettidema pa huvudbiblioteket varierat , 1991 da oppetiden var som langst, boll man 
oppet 46 timmar per vecka och 1993 da oppetiderna var som kortast, sa var 
huvudbiblioteket endast oppet 26 timmar per vecka. 

Tabell 8 a; oppettimmar lor huvudbibJiotek ocb filialer i Vara under en vecka 1994.56 

Antal tippetimmar per enhet och vecka sdg 1994 i Vara folkbiblioteks organisation 

Huvudbiblioteket: 4 2 timmar + 6 timmar for tidningslasning 
Kvanums bibliotek 29 timmar 
V edums bibliotek 18 timmar 
Helas bibliotek 2 timmar 
Larvs bibliotek 2 timmar 
Travads bibliotek 2 timmar. 
Sammanlagt antal timmar= 95 timmar per vecka 
* Jamfor tabell 8b; oppetimrnar per vecka i huvudbibliotek och filialer inom Kristinehamns 
folkbiblioteksorganisation. 

56y k . gift am omrnuns reg~strators upp . 
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TabeU 8b; Antal ~ettimmar per ''ecka i huvudbibliotek och filialer inom Kristinehamns 
folkbibliotek 1994 • 

Antal oppettimmar per enbet ocb vecka 1994 i Kri.stinehamns folkbiblioteks organisation "' 

Huvudbiblioteket 
Bjorneborg 
Rudskoga 
Backhamrnar 

46 timmar (sommartid 24 timmar) 
5 tirnrnar 

Antalet oppettimmar totalt 

2 timrnar 
5 tirnrnar. 

rnedraknat sjukhusbiblioteken och bokbussen58 : 107 timmar. 
* JamfOr tabell 10 a; antal oppetimmar per vecka i huvudbibliotek och filialer inom Vara 
folkbiblioteksorganisation 1994. 

Tabell9; Jiimf'Orelse mellan oppettiderna pa hul'Udbiblioteken i Vara ocb Kristinebamn 1987·1994.-''J 

Oppettimmar per vecka 
V ara K.ristinehamn 
huvudbibliotek, totalt alia enhter huvudbibliotek, totalt alia enhter. 

1987 41 116 
1988 41 116 
1989 37 65 
1990 41 116 
1991 48 132 
1992 44 11360 

1993 26 57 
1994 42 95 

57Kri . h k . gift stme amns oiTUlluns reS~strators upp . 
5 8Bokbussen stannade pA 90 ht\llplatser i koiTUllunen. 

59Statistiska centralbyrin I989b, s 51, :i7 
Statistisk.a centralbyrin 1990c, s 49, 54 
Statistiska centralbyran 199\d, s 53, 59 
Statistiska centralbyriin 1992e, s 49, 55 
Statistiska centralbyriin 1993f, s :i9, 65 
Statistiska centralbyrin 1994g, s 55, 61 
Statistiska centralbyran 199 5h, s 65 

60Bokbussverksamheten upphorde i Vara itr 1992. 

46 174 
46 169 
46 169 
46 169 
46 163 
46 163 
46 127 
46 107. 
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7.MEDIABESTAND, UTLANINGSSTATISTIK OCH 
BESOKSSTATISTIK. 

MEDIABEST AND I V ARA. 

Vara kornmuns folkbibliotek fullstandiga mediabestand var 1994: 

* ca. 90 000 volymer, av dessa var 31 372 bambocker. 
* Arsprenumerationer pa tidningar och tidskrifter var 251 eller 123 titlar. 
* Det totala AV mediabestandet var 1492, darav var 475 talbocker, 84 musik fonogram. 
*Antal bocker och AVmedier per invanare var 5.3.61 

Bokbestandet har p.g.a. en omfattande gaUring minskat med 8.59% sedan 1987, da 
bokbestandet uppgick till98.447 volymer. 

Antalet nyforvarv per ar har minskat konstant sedan 1987, da antalet inkopta nyforvarv var 
4867, vilket motsvarar 0.14 medier per invanare.62 1994 var antalet nyforviirv 2596, vilket 
var 0.14 medier per invanare. 1994 registrerades 96 fler nyforviirv an 1993, vilket beror pa 
att man tick 150 volymer gratis EU material. Inkopen av nyforvarv har minskat och stOrst 
var reduceringen av 1993, da man kopte in 34.8% farre medier an 1992. (1992 var antalet 
nyinkopta medier 3999 och 1993 2500).1994 kopte man in 49.5% farre medier an 1987). 

MEDIABESTANDET I KRISTINEHAMN. 

Det sarnmanlagda mediebestandet inom Kristinehamns folkbiblioteks system var 1994: 

* 166045 medier, darav var 49814 medier bambocker . 
* Antalet AVmedier var 4644,darav var 1650 talbocker och 1512 musikfonogram. 
* 3 70 prenumerationer och av dessa fanns 290 olika titlar. 
* Medier per invanare var 6.5.63. 

Vid en jamforelse av det to tala mediabestandet 1993 och 1994 syns att bokbestandet 
minskat med 1420 bocker. Vi forutsiitter att minskningen beror pa en gallring. 
Antalet nyforvarv 1994 var 5750. 1987 var antalet nyforvarv 5560. Mellan aren 1987- 1992 
minskade inkopen av nyforvarv vatje ar. Den storsta minskningen av antalet nyforvarv var 
mellan aren 1989 och 1990, da man kopte in 26.25% farre medier det senare aret. Fran ar 
1992 har antalet mediainkop okat vatje ar och1992 koptes det in 25.5% tler medier an 
1991. 1994 var mediainkopen 41.3% fler an 1993. 

61 Statististika centralbyrin 199 5 i, s 51 
62ibid 
63

ibid 
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JAMFORELSE MELLAN MEDIABESTANDET PA VARA OCH 
KRISTINEHAMNS BIBLIOTEK. 

Nar manjamfor de tva folkbibliotekens nyforvarv mellan 1987- 1994, ar det mest 
anmarkningsvarda kanske att antalet nyforvarv per ar bar minskat mer drastiskt i v ara an i 
Kristinehamn. Gemensamt for de tva folkbiblioteken ar dock att nyforvarven bar blivit farre, 
i Vara var koptes det in 49.5% farre medier 1994 an 1987 och i Kristinehamn var skillnaden 
mellan antalet nyforvarv ovannamnda ar 3.4 %. 

En l6gisk foljd av att Vara bibliotek minskat antalet nyforvarv mer drastiskt an i Kristine
baron, ar att skillnaden mellan bibliotekens bokbestands nyhetsvarde, blivit alit storre. Den 
storre kommunen K.ristinehamn har under bela perioden haft fler nyforvarv an den mindre 
kommunen Vara. 1987 var antalet nyforvarv 683 volymer fler i Kristinehamn ani Vara och 
1994 hade skillnaden mellan de tva kommunemas antal nyforvarv okat sa inkopen var 3112 
volymer fler i Kristinehamn detta ar. 

For att halla bokbestandet aktuellt, kan man ocksa gallra ut gamla bocker, och i Vara biblio
tek bar gallringsarbetet varit mer omfattande an i Kristinehamn. Tillfoljd av gallringsarbetet i 
Vara, minskade bokbestandet varje ar mellan 1987-1993. Ar 1994 var bokbestandet i Vara 
8447 medier fa.rre an 1987. Kristinehamns bibliotek hade ocksa farre medier det senare aret, 
1994 var det 3 157 medier farre an 1987. 

Nar man betraktar skillnaderna mellan hur bokbestanden gallrats, bor man ha i atanke att 
bokbestandet i Kristinehamn innehaller fler medier an Varas bokbestand, och att man i Kris
tinehamn ocksa alltid koper in fler medier. Mediabestandet i Vara minskade mellan 1987-
1994 med 4. 41 %, och i Kristinehamn bar mediabestandet min skat med 1. 87 %. Antal ny
forvarv per invanare var 1994 i Kristinehamn 0.22 och i Vara 0.14. 
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Tabell10; Nyf'On·arvade medier i Vara och Kristinehamns folkbibliotek 1987-1994. 

F6rvarvade Yolymer i Vara och Kristinehamns folkbiblioteks system 1987-1994. 

IAr Vara Kristinehamn 
1987 4867 5560 
1988 4349 7860 
1989 4284 6963 
1990 uppgift saknas 7017 
1991 4122 7017 
1993 2500 5800 
1994 2548 5570 

Tabell ll;Jiimf'Orelse av un•ecklingen av det totala antalet medier inom Vara och Kristinehamns 
· folkbibliotek 1987-199464 

Antal medier totalt i Vara och Kristinehamns folkbibliotek 1987-1994: 

IAr Vara Kristinehamn 
1987 94 146 169 202 
1988 90 149 174 860 
1989 90190 169 551 
1990 84 500 169 373 
1991 90 161 174 533 
1992 85 576 174 355 
1993 uppgift saknas 180 135 . . 
1994 90000 166 045 

UTLANINGST ATISTIKEN I V ARA. 

Utlaningstatistiken for V ara 1994 visar att utlanen minskat i jamforelse med 1993 .Antalet 
utl!nen per kommuninvanare 1993 var 6.7 och 1994 hade utlanen minskat sa till 6.4.l!n per 
inv!nare. Den totala skillnaden mellan dessa tva ars utlamngstatistik visar att utl!nen var 

64Statistiska centralbyrin 1989b, s 51,57 
Statistiska centralbyn\n l990c, s 49, 54 
Statistiska centralbyran 199ld, s 53, 59 
Statistiska centralbydn 1992e, s 49, 55 
Statistiska centralbyran 1993f, s 59, 65 
Statistiska centralbyn\n 1994g, s 55, 61 
Statistiska centralbyran 1995h, s 65 
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6823 farre 1994 an 1993, vilket i procent betyder att antalet utlan minskade med 5. 9 %. 
Under 1994lanade man ut 107 850 medier och 1993 lanades det ut 114 637 medier. 65 66. 

Foljande orsaker till det forminskade antalet utlan utpekas i 1994 ars verksamhetsberattelse: 

* Nedlaggning av vardcentralens bibliotek. 
* Overforing av Travads bibliotek till foreningsdrift 
* Foraldrad facklitteratur 
* Kop och salj systemet har gjort att skoloma utnyttjat bibliotekets tjanster mindre an 
tidigare 
* Den soliga sommaren. 
I 1994 ars specificerade utlaningsstatistik syns att utlanen minskat pa alia bibliotek utom 
K vanums och Larvs bibliotek. 

Vid enjamforelse av utiAningsstatistiken 1987 och 1994, ser vi att utlanen var 5.98% farre, 
eller 0.4lan per invanare fa.rre det senare aret. 
Den basta utlarungs. siffran hade biblioteket 1992, da antalet utlan per invanare uppgick till 
7.167 68 

Tabell12 a; Un'eckling av antalet uth\n inom Vara folkbiblioteks enbeter 1993- 1994"' 

Specifikation av antalet lan inom Vara kommuns folkbibliotek 1993- 199469 

1993 1994 
Huvudbiblioteket 65 943 63 589 
Kvanum 15 138 15 526 
Vedum 19 117 17 058 
Levene 6584 6 441 
Travad 2559 1070 
Larv 1221 1587 
Helas 3008 2552 
Vara sjukhus 1265 -

* JamfOr tabell 12 b Utveckling av antalet utlan per enhet inom Kristinehamns folkbibliotek 1993-1994. 

65Statistiska centralbynin, 1994h, s53 
66statistiska centralbyran, J995i, s 54 
6 7

1991 var det ar som det nya huvudbiblioteket j v ara invigdes. 

68Statistiska centralbyrAn, 1994g, s 54 

69Kultur och Fritidsniimden i Vara., 1995, s 42 
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UTLANINGSST A TISTIKEN I KRISTINEHAMN 

Utlarungstatistiken for 1994 var bra, da antalet utlan var fler an 1993. Mangden utlan per 
invanare var 1994 8.3 medier per invanare och 1993 lanades det ut 7.3 medier per invanare. 

1994 uppgick den total utlarungsiffian till216 875 medier och 1993 var motsvarande siffra 
194 342 medier. Utlanen 1994 okade saledes 11.5% och 0.9lan per invanare och ar, i 
jamforelse med 1993. Pa huvudbiblioteket forbattrades utlarungstatistiken med 20 ooo Ian, 
Backhammar, bokbussen och Adel okade ocksa antalet utlan, ovriga delar av verksamheten 
fick samre utlarungstatistik an 1993. Antalet utlan 1994 var dock 9. 79% farre an 1987, da 
antalet utlan per invanare var 9.2. Den basta utlarungsstatistiken fran perioden 1987-1994, ar 
fran aren 
1987 och 1989, da antalet utlan var 9.2 medier per invanare. 

Tabe11 12 b utvecklin~ av antalet utlan per enhet inom Kristinehamns folkbibliotek 1993-1994* 
Uth\n specificerad per enhet Kristinehamns bibliotek 1993-1994, 

Enhet: 1993 
Huvudbibliotek. 125 985 

Bjorneborg 6883 
Backhammar 5107 
Rudskoga 3056 
Hogliden 3437 
Dagcentraler/ 
servicehus 1910 
Sjukhuset 15 110 
Marieberg 12158 
Bokbussen 20 696 
A del 

(1994 raknades Hogliden och Dagcentraler/servicehus in i adel). 
*Himfor tabe1112 a; utHin per enhet inom Vara folkbibliotek 1993-1994. 

EN JAMFORELSE MELLAN KOMMUNERNAS 
UTLANINGSST A TISTIK. 

1994 
145 695 

5924 
5653 
2254 

13 771 
11 918 
21 933 

9227 

Karaktaristiskt for uthiningen av medier i det svenska folkbiblioteks systemet ar att antalet 
utlan blev farre under attiotalet och att utlanen har botjat oka nagot igen under nittiotalet. 
Sedan 1974 ars kulturutredning sa har skillnader mellan stora stademas och sma 
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kommunernas utlarungstatistik forandrats, vilket framst beror pa att de sma kommunemas 
bibliotek, har expanderat. Pa 70 talet sa var det manga av de sma kommunema, t.e.x Vara, 
som inte hade lika val fungerande folkbibliotekssystem som kommuner med stadsprivilegier, 
som t.ex. Kristinehamn.70 

Mellan perioden 1987- 1994 sa bar utlaningstatistiken i folkbiblioteket i Kristinehamn varit 
battre an utlaningstatistiken i Vara folkbibliotek varje ar. Det sista aret, 1994, sa ekade 
antalet utlan i Kristinehamn med 11.06 %, i Vara minskade utlanen med 4.48% 

Jamfor man istallet kommunernas enskilda utveckling av antalet utlan, ser man att kristine
hamnsborna lanade farre becker 1994 an 1987, medan forhallandet i Vara ar det omvanda,. 
d.v.s. att man lanade fler becker 1994 an 1987. Kristinehamns utlarungstatistik for 1994 vi
sar att det lanades 9. 79% farre medier an 1987. Varas utlarungstatistik visar att lanen var 
5.89% fler 1994 an 1987. 

TabeJI 13: Utlan per invanare i Vara och Kristinehamn folkbibliotek 1987-1994 71 

JiimfOrelse utlan per invaoare Vara och Kristinehamn 1987-1994 

Utlan per inv. Vara 
1987 6.8 
1988 6.7 
1989 6.7 
1990 6.5 
1991 7.0 
1992 7.1 
1993 6.7 
1994 6.4 

?OStatistika centralbyrin 1994h, sid 15. 
71 Statistiska centralbyn\n 1988a, s 56,63 
Statistiska centralbyran 1989b, s 49, 50 
Statistiska centralbyran 1990c, s 47, 53 
Statistiska centralbyran 199 1 d, s 5 1,57 
Statistisk.a centralbyrin 1992e, s 47, 53 
Statistiska centralbyrin 19931; s 57, 65 
Statistisk.a centralbyran l994g, s 53,59 
Statistiska centralbyran 1995h, s 51 

.Kristinehamn 
9.2 
9.1 
9.2 
9.1 
8.8 
7.5 
7.5 
8.3 
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JAMFORELSE MELLAN BESOKSTATISTIKEN PA 
HUVUDBIBLIOTEKEN. 

Antalet besokare pa huvudbiblioteket i V ara beraknades 1994 vara 2328 besok per vecka, 
eller 0. 14 besok per kommuninvanare och vecka. Pa Kristinehamns huvudbibliotek berakna
des antalet besokare under 1994 vara 2700 per vecka, eller 0.10 besok per kommuninvanare 
och vecka. 
Antalet besok per vecka pa huvudbiblioteket i Kristinehamn beraknades 1994 vara 2700, 
vilket ar lika med 0.10 besok per invanare. 72 73 . 

JAMFORELSE MELLAN BESOKSTATISTIKEN PA 
HUVUDBIBLIOTEKEN I RELATION TILL UTLANINGSSTATISKEN 

Jtimforelse av besokstatistikenl992-1994 pa Vara och Kristinehamns huvudbibliotek i 
relation till utlaningstatistiken. 

1992 borjade kommunerna registrera besokstatistiken vid huvudbiblioteken. Besoken mattes 
under tva veckor vintertid. 74Under den korta period som matningama av besokstatistiken 
utforts, ser vi att bada kommunernas bibliotek haft betydligt fler besokare 1994 an 1993. 

I Kristinehamn okade antalet besok mellan 1994 och 1993 med 45.7% och i Vara okade 
antalet besokare mellan samma armed 46.6%. Av nagon anledning saar besokstatistiken for 
1993, anmarkningsvart lag ijamforelse med bade 1992 och 1994. Perioden 1992- 1994 ar 
egentligen for kort for att kunna tolka nagra trender i besokstatistiken. Klart ar dock att an
talet besok akat mer i Vara ani Kristinehamn. Om man ser till skillnaden mellan kommuner
nas invanarantal och besoksstatistiken pa huvudbiblioteket, sa framkommer det att invanarna 
i Vara besaker sitt huvudbibliotek oftare an invanama i Kristinehamn. Orsaken till vara
boma ar mer benagna att besoka sitt huvudbibliotek an kristinehamnama, kan vara att biblio
teket i Vara ar placerat mitt i kopingens centrum pa torget i Vara, medan huvudbiblioteket i 
Kristinehamn ar placerat 10 minuters gangvag fran sjalva centrum. Man kan ocksa tanka sig 
att V ara bibliotek lockar till sig fler besokare, eftersom det fortfarande ar relativt nybyggt 
bibliotek .. Skillnader mellan kommunernas utlaningstatistik, d.v.s. att Kristinehamn IAnar ut 
fler backer an V ara, kan bero pa att kaper in fler nya backer i Kristinehamn, vilket rimligen 
borde ha betydelse for mediemas attraktionsvarde. Antalet nyforvarv i Vara 1994 var 2458, 
eller 0.14 medier per invanare. Nyforvarven i Kristinehamn 1994 var 5700, vilket ar lika med 

72Uppgifter om besok pA filialema saknas. 
73statistiska centralbyrin, 1995i, sl4 

74ibid. 
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0.22 medier per invanare. Att den sammanlagda mediesamlingen ar storre i Kristinehamn an 
i Vara, medverkar kanske ocksa till att utlaningstatistiken ar battre i Kristinehamn ani Vara. 

Tabelll4: Jamf'Orelse menan utvecklingen av besokstatistiken pa Vara och Kristinehamns 
huvudbibliotek 1992-199475Bes6kstatistik; bes6k per vecka i Vara och Kristinehamns huvudbibliotek 
1992-1994 

1992 1993 1994 
Vara 1750 987 2328 
Kristinehamn 2618 1258 2700 

Tabell15 :Jamidrelse mellan antal besok per invanare och vecka i Vara ocb Kristinehamns 
folkbibliotek 1992-1994 

Antalet besok pa Vara och Kristinehamns huvudbibliotek per kommuninvanare 1992-1994 *: 
1994 1992 1993 

Vara 0.14 0.10 0.6 
Kristinehamn 0.10 0.05 0.10. 

* Antalet beslik dividerat rned antalet konununinvAnare . 

. 8.BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN. 

BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I V ARA. 

BARNBOCKERNAS UTLANING. 

Av de bocker som lanades ut 1994, sa var 44% av utlanen barnbocker. Det totala 
bokbestandet i Vara var detta ar 89 189 medier, av dessa var 31 373 barnbocker (=35%). 
Barn under tolv ar hinade i snitt 15 bocker per ar. 

75Statistiska centralbyni.n 1993[, s 59, 65 
Statistiska celllralbyr!n 1994g. s 55,61 
Statistiska centralbyran I995h, s 65 
Statistiska centralbyrin 1993t; s 59, 65 
Statistiska centralbyran 1994g. s 55, 61 
Statistiska centralbynin l995h, s 65 
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Maldokumentet for Varas bibliotek inneh!ller en specificerad malsattning for bam och 
ungdomskulturell verksamheten, som faktiskt upptar storre delen av hela maldokumentet 
(f:Yra av nio sidor). Matsattningen for barn och ungdomskulturella verksamheten lyder: 

Att ge forutsattningar for en varierad och meningsfull kulrur och fritidsverksamhet fur alia bam och 
ungdomar. 
Att ge bam och ungdomar ett kvalitetsutbud som ger stirnulans, rnojlighet till egna aktiviteter och kontakt 
rued de konstnarliga uttrycksforrnerna. 

Delmalen for verksamheten lyder: 

Att stimulera till sadana aktiviteter som sarskilt utveckJar spnTh:et, kanslan och fantasin. 
Att ge alternativ till det kommersiella kulturutbudet. 
Att stimulera till egen skapande verksamhet. 
Att speciellt uppmarksamma eftersatta gruppers behov. 

Handlingsprogrammet for att uppna dessa mal ar: 

Att en permanent bam- och ungdomsgrupp finns, vars uppgift ar att stooja rada namnderna i deras arbete 
med kulturaktiviteter for bam och ungdomar och att besluta om och sarnordna den barn och 
ungdornskulturella verksamheten. 

Att gruppen bestar av representanter fran vardera fritiderksamheten, musikskolan, barnornsorgen, tre repr 
fran skolan sarnt barnbibliotekarien. 

Att ekonorniska resurser sUills till gruppens furfogande genom kultur- och fritidsnamndens 
budget. 

Barnkulturvecka 

Teater 
mojlighet 

Forfattarbesok 
och eller 
konstnarlig 
medverkan i 
skolan 

SkrivarHtger 

Program i fritids
gardarnas verk
samhet 

Filmkvallar 

Vartannat ar arrangeras en barnkulturvecka och del prioriteras skapande 
verksamhet, t.e.x bild, dans, eller musik. 

Vartannat ar prioriteras teater. Alia barn mellan 3 och 16 ar skall cia a 
att se en bamteaterfurestallning. Om mojligt skall aven teater erbjudas 
dessemellan. 

Varje ar :llir arskurserna 2, 5 och 7 ( 1 gang per stadium) genom 
bamkulturens resurser tillsammans med skolans egna. 

Mojlighet :llir kommunens ungdornar att delta i skrivarlager 
genom barnbibliotekariens del i arbetet med dessa. 

Fortsatt satsning pa musikverkstader - tillgang till repetitions
lokaler med utrustning for grupper. 

Skapande verksamhet och t ex konserter, filmfestival, scenframtradande 
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Musik 

Sportlovs 
aktiviteter 

En fortsatt satsning pa barns och ungdomars musikintresse genom 
musikskoleverksamhet, Det ar viktigt att stimulera barns och ungdomars 
musikintresse genom lyssnande, utOvande och utbildning och att samarbete 
cllirvid sker med den kommunala musikskolan. 

Nagot program pa biblioteken i kommunen under sportlovet. 

I maldokumentet finns ocksa en mc\lsattning for sagostundsverksamheten. Dar kan man Uisa 
att sagostundsverksamhet bor finnas pa huvudbibliotek och filialerna i Kvanum och Vedum, 
samt vid efterfragan aven i Levene. Mlildokumentet understryker ocksa att ideella initiativ pa 
foreningsbasis skall stottas. Sagostundernas syfte uttrycks vara att skapa intresse for 
lasningens varde som avkoppling, att stimulera till ord- begreppsbildning, ge nya uttryck, att 
ge upplevelser av farg, form och bild, att aktivera barnens formaga att sjalva ge uttryck for 
upplevelser och tankar i olika former, att ova barnen i att vara tillsammans i grupp sa de lar 
sig ta hansyn till varandra, att trana barnens formaga att lyssna aktivt och leva sig in i det 
berattande med fantasins hjalp, samt att uppmuntra fantasins alia former. 

PROGRAM VERKSAMHETEN FOR BARN OCH UNGDOMAR 

1994 ars bam och ungdornsverksamhet foljde mlildokumentets verksamhetsplan, vilket alltsa 
innebar forfattarbesok, sportlovsaktiviteter och detta ar en teatervecka. I samband med att 
Vara Koping firade 1 00 ars jubileum, visades ocksa en familjeforestallning dar gamla rim 
och ramsor deklamerades. Sagostundsverksamhet bedrevs 12 ganger per terrnin i V ara, 
K vanurn och V edum. Elever pa Alleskolan och Lagmansgymnasiet, kunde fran och med 
detta ar na Vara folkbiblioteks minidator fran sina skolor. I samband med att man 
samordnade datorema mellan dessa skolor och biblioteket, saldes fler bibliotekarietimmar an 
brukligt till skolorna. 
Foljden av indelningen i resultatenheter var dock att samarbetet mellan skolor och 
bibliotekarier minskade. 

BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KRISTINEHAMN. 

BARNBOCKERNAS UTLANING. 

Av de medier som lanades ut under 1994, var 41% av uthinen barnlitteratur. Det totala 
mediebestandet i Kristinehamn var 166 045 medier, av dessa var 49 814 barnbocker 
( =30 %). Barn under tolv ar lanade i snitt 20 becker per ar. 
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PROGRAMVERKSAMHETEN FOR BARN OCH UNGDOMAR. 

Eftersom kultur och biblioteksverksamheten i Kristinehamn saknar mildokument, finns det 
inte nagon skriftlig precisering av mAl eller riktlinjer for barn och ungdornsverksamheten i 
Kristinehamn. Den foljande beskrivningen av barn och ungdomsverksamheten stodjer sig pa 
1994 arsverksamhetsberattelse text och pa uppgifter hamtade fran Nya Kristinehamnsposten. 

Sedan 1991 har huvudbiblioteket en tonarshoma, med tonarslitteratur, fackbocker och 
ungdomstidningar. Tonarshoman var bemannad med personal 27 timrnar per vecka 76 

I verksamhetsberattelsen fran 1994 beskrivs barnverksamheten enligt foljande: 

Alia sexaringar g6r ett studiebes6k pA biblioteket. De 1M en presentation av bur biblioteket fungerar och de 
far ett fOrbindelsekort med sig hem fOr att kunna komma hit med sina foraldrar 
och ta ett eget lanekort. 
Barnbibliotekarien och skolbibliotekarien gor ocksA besok i skolan och de hj!Uper ofta till att plocka fram 
litteratur vid temastudier. 
Sagostund hAlls en gang i veckan vid huvudbiblioteket och i Bj6meborg. 

Under sportlovet anordnades trolleriskola med Roberto, skrivarverkstad med Maj Olander
L6nnqvist och de fran som ville kunde prova p!i att spela schack Wider ledning av medlemmar 
Kristinehamns Schacksallskap. 
Under v!irterminen fick alia 6:or besok av forfattarinnan GWlilla LWldgren. 
Bokprat Mils i Arskurserna 4-6 i Nybble, KArr och B:tckhamrnar. 

Lena Lof, som var kulturansvarig for skoloma, erbjod skolelever att mala i Konsthallens 
"Skaparsal''. Skoloma hade aven en bildustallning i Konsthallen under maj manad. 
Bildustallningen, dar alia skolelever i kommunen hade mojlighet att medverka, hade temat 
jord eld, luft och vatten. I samband med utstallningen upptradde ocksa flera elever i Olme 
kyrka, dar det dansades, sjongs och lastes dikter pa temat jord, eld, luft och vatten 
Konstnarinnan Magdalena Eriksson hade en workshop med barnen pa flyktingforlaggningen, 
resultatet av detta samarbete, stalldes ut i Konsthallens "Skaparsal". Elevema pa hogstadiet 
och gymnasiet hade tillfalle att lyssna pa ett foredrag med konstpedagogen Barbro 
Mehlin.77 

I Kristinehamn och Bjorneborg bolls det barnteatervecka for barn i skolaldern, vilket 
innebar att olika barnteatergrupper gastade orterna under en vecka. 78 79 Det var mycket 
teater for barn och ungdomar i kommunen under aret. Sjatte klassarna fran Djurgardskolan 

76Kristinehamns kulturnAnmd, 1992, s 26 

77 Nya Kristinehamnsposten, 1994-02-09, s A 2 

78Nya Kristinehamnsposten 1994-06..01 , sA 12 

79Nya Kristinehamnsposten 1994-06-13, s A 20 
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satte upp en teaterilirestallning som visades for kommunens mellanstadieelever. 
Hogstadieeleverna fick se en teaterpjas framford av attonde klassarna pa Djurgardskolan. De 
teaterintresserade hogstadieeleverna fran Djurgardskolan uppforde ocksa en 
teaterforestallning for sina hogstadiekompisar. En professionell teaterforestallning framford 
av Mitt i prick teatern fran Stockholm visades for kommunens attonde klassare. 
Lagstadieeleverna fick se teatergruppen Duo Danzeros fran Karlstad. 

Under tva veckor av sommaren sjong tva trubadurer barnvisor i parken framfor biblioteket. 
Dessa trubadurer var anstallda av kulturnamnden. 8° Kommunens musikskoJa var mycket 
aktiva under aret och gjorde flera upptradande. Musikskolans larare tumerade under en 
vecka pa alla kommunens lagstadieskolor, for att locka de yngre elevema till eget 
musicerande. 81 

JAMFORELSE MELLAN BOKLANEN OCH 
UTLANINGST A TISTIKEN I V ARA OCH KRISTINEHAMN~ 

I Vara bibliotek var andelen bambocker av det totala bokbestandet storre ani Kristinehamn. 
I Kristinehamn var andelen barnbocker av det totala bokbestandet 30 % och V ara var 
andelen bambocker av det totala mediabestandet 35 %. Men tittar man pa hur manga 
barnbocker biblioteken hade, sa framgar att Kristinehamn hade fler barnbocker an Vara. 
Kristinehamns barnbocker var 49 814 stycken och Varas barnbocker var 31 372 stycken. 
Tankbart ar att utlaningstatistiken for barnbocker, som varit b~ittre i Kristinehamn ani Vara, 
paverkats av att barnbockema var fler i Kristinehamn. A v bibliotekens totala utlaning sa stod 
barnbockema for 3 5 % av lanen i V ara och for 41 % av lanen i Kristinehamn. 

Tabell 15 visar att servicen till barn pa fritidshem och forskolor fungerat battre i 
Kristinehamn ani Vara. Siffi"or for Vara 8.r 1993, fattas eftersom service till deMa 
anvandargrupp tidigare givits av bokbussverksamheten, som upphort 1993. I Kristinehamn 
har alia barn pa fritidshem och forskolor haft tillgang till uppsokande verksamhet sedan 
1990. 

80Nya Kristinehamnsposten, !994-<l6-17, s A6. 

53 



Tabell 15; JlimfOrelse mellan andelen barn pa fritidshem rb fOrskolor med bibliotekets upps()kande 
verksamhets service 1993-1994 i Vara ocb Kristinebamn8 

Procent av barn pi fritidsbem ocb ffirskolor som haft tillging till bibliotekets uppsiSkande 
verksambet, 1987, 1991, 1993 * 

1987 1990 1993 

Vara 49% 86% uppgift saknas 
Kristinehamn 47% 100% 100% 

• 
De ar som ndovisas ir valda eftersom de representerar de ir som statbtWia untralbyrin presenterar 
statistik om folkblbUotekens uppsobndt verksamhet, tnom den tldsperloden som uppsatsen avser att specfa. 

Orsaker till skillnader mellan utlaningsstatistik av barnbocker, kan vara en skillnad mellan de 
bada kommunemas bam och ungdomsverksamhet. Skillnaden understryks av art indelningen 
av resulatsenheter inom V ara kommun, har medverkat till att skolbiblioteken i V ara kopt 
farre bibliotekstjanster. Viktigt att beakta ar att Ian som ungdomar gor av "vanlig 
skonlitteratur" och facklitteratur, definieras som vuxen litteratur, varfor det inte gar art mata 
i falla det ar bam, ungdomar eller vuxna som lanar dessa typer av backer. 

Bada kommunema anordnade under aret en barnteatervecka, hade sportlovsaktiviteter, 
musikaktiviteter, forfattarbesok och sagostundsverksamhet. Sagostundsverksamheten fanns 
dock pa fler platser i Vara an i Kristinehamn, trots art V ara ar en mindre ort. Den 
konstnarliga verksamhet som bedrevs i Kristinehamns konsthall, saknar motsvarighet i V ara. 
Grunden tiJl denna skillnad kan hero pa att man i Kristinehamn, p.g.a. av Konsthallen och 
konstnarskvarteret Vagen, har en starre fysisk niirvaro och troligtvis ocksa storre kompetens 
inom omradet . 

I enjiimforelse mellan de bada kommunernas bam och ungdomsverksamhet marks att Vara 
har ett mer forankrat syfte med sin bam och ungdomsverksamhet, p.g.a. av det 
maldokument som skrivits angaende bam och ungdomsverksamheten. I Varas 
kulturverksainhet prioriteras ocksa barn och ungdomsverksamheten framfor andra delar av 
verksamheten. Trots Varas 
m!ldokument, ger jiimforelsen intryck av att barn och ungdomsverksamheten ar biittre 
fungerande och mer omfattande i Kristinehamn ani Vara. Tankbart iir att man i Vara valt att 
prioritera barn och ungdomsverksamheten for att man anser att denna service vara 
undermalig. Jag vill harmed inte pasta att jag menar att bam och ungdomsverksamheten ar 
underm!lig i Vara, bara att den vid en jiimforelse med Kristinehamns barn och 
ungdomsverksamhet, uppvisar siimre resultat. Fastslas kan dock art Vara bar ett mer 

82Statistiska centralbyrin J 988a,s 90,91 
Statistiska centralbytin 199Id, s 84,85 
Statistiska centralbyrAn 1994g, s 86,87 
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preciserat syfte med sin barn och ungdomsverksamhet an Kristinehamn. Kristinehamn bar 
med tanke pa den bemannade ungdomsavdelningen, samarbetet med skolorna, och med 
tanke hur manga becker per ar barn lanade, en mer praktisk fungerande barn och 
ungdomsverksamhet an Vara 
!fall den "kulturella" barn och ungdomsverksamhet som har redovisas, bar varit den enda i 
samarbete med Kristinehamns kultumamnd, respektive Varas kultur och fiitidsnamnd , ar 
inte faststa.Ilt. 

9.MALGRUPPEN VUXNA. 

FORKLARING A V DEFINITIONEN "VUXNA" 
Med maJgruppen "vuxna", menar jag kulturarrangemang i kommunen som i sin annonsering, 
eller profilering, vander sig till en bredare o:ffentlighet, och inte ar specialdesignade for 
speciella grupper med sarskilda behov, sa som t.e. x. som barn, invandrare eller pensionarer. 

FORUTSATTNINGAR FOR JAMFORELSEN. 

For att jamforelsen skall :fa nagot varde, bar jag valt att definiera de bada kommunernas olika 
kulturutbud i olika tema. Jag nojer mig dock med att jamfora de verksamheter som bedrivits 
innanfor bibliotekens lokaler, dels for att det ar svart att samla fakta om det totala 
kulturutbudet i kommunerna och dels for att en vidare synvinkel skulle krava en definition av 
vad som menas med kulturutbud och en sadan uppgift tror jag kraver en egen uppsats. De 
tema som jag valt att anvanda ar: - Samhallsinfonnation, - Kulturhistoria, - Scenisk 
verksamhet,- Bokprat, -Konst,-Arbetsplatsutlaning,- Kommersiellt anpassade arrangemang. 

KUL TURVERKSAMHETEN I I KRISTINEHAMN. 

"Poetiska frukostar" erbjods 50-60 gaster sju lordagar klockan 9.00 pa huvudbiblioteket. 
Frukostarna innebar att gasterna tick frukostbuffe och underhaJlning i fonn av visor eller 
poesiupplasning, till priset av en femtiolapp. Arrangemangen var mycket uppskattade och 
valbesokta. 

Pa sjukhusbiblioteket boll vid nagra tillfallen forelasningar for ansta.Ilda dar becker 
presenterades. 

I samarbete med studieforbunden anordnades bibliotekskva.Ilar 10 mandagar under aret. 
Nio av dessa kva.Ilar gavs forelasningar och en av kvallarna var det debatt. EU var tema for 
debatten, liksom for de fiesta av forelasningama. Ovriga amnen som togs upp pa 
forelasningama var: 
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* Kallsortering, med kommunens avfalls-inforamtor, 
* Att forst! sig sjalv och hjalpa andra, med representanter fran S:t Lucasstiftelsen, 
* Liv och konst pa Aland, med museichefen vid landskapsmuseet pa Aland. 
* Sahlstromsgarden, en konstnarsmiljo vid sekelskiftet. 
*Folk, fisk och by i Skagen, med museichefvid hembygdsmuseum i Skagen. 

"Liv och konst pa Aland" samt "Folk och by i Skagen" skedde i samarbete med vanorterna 
pa Aland och i Skagen. 

Arbetsplats utlaning saknades i regelratt benamning, men tva bibliotek fanns ju emellertid vid 
sjukhusen. 

DEFINTION AV TEMAN INOM KRISTINEHAMNS KUL TURVERKSAMHET. 

I mitt definitionsforsok av kulturverksamheten i Kristinehamn, ingar som tidigare namnts, 
inte samtliga av kommunens kulturarrangemang, utan blott de delar av utbudet som 
kulturnamnden valt att belysa i verksamhetsberattelsen. Vi iar anta att dessa arrangemang 
lyfts fram for att de anses ha varit av sarskild betydelse. De ternan som jag funnit det 
Himpligt att deJa in 1994 ars kulturella programverksamhet i Kristinehamn ar: 

* Samhiillsinformation· med bibliotekskvallarna om EU information, samt kallsorterings
information. 

* Kulturhistoria: Foredrag med museichefen for Landskapsmuseet pa Aland och 
museichefen _vid Hembygdsmuseet i Skagen, foredraget om Sahlstromsgarden. 

* Scenisk verksamhet: poetiska frukostar och kommunens deltidsanstallde teaterHirare. 

* Bokprat: med anstallda pa sjukhusbiblioteket. 

KUL TURVERKSAMHETEN I V ARA. 

Den allmankulturella programverksamhetens mAlar enligt verksamhetsberattelsen for 1994: 

Programverksamhetens mat ar att erbjuda kommunens invanare ett allsidigt utbud av musik, teater, 
utstallningar och andra kultul)1tringar. Kultur- och fritidsnamnden bar ett sarskilt ansvar for att "smala" 
och kommersiellt mindre attraktiva kulturprogram anordnas". 

Under aret fanns flertalet utstallningar i bibliotekets utstallningshall. Utstallningarna var : 
"Vykort fran Vara", fotoustiillningen "Wara Koping 100 ar", hantverksutstallning, estnisk 
konst och en konstutstiillning med foredrag med och av konstnaren Jimmy Berggren. 
Arbetsplatsutlaning fanns pa Asko Cylinda och kommunkontoret. 
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Biblioteket holl extra oppet i samband med Vara marknad, Jordgubbens dag, skyltsondagen 
och slattatorsdagama, vid dessa tillfallen brukade det dessutom vara vernissage i bibliotekets 
utstallningshall. 
De amnen som jag valt att inordna Varas biblioteks kulturarrangernang ar arrangemang: 

* Kulturhistoria: med utstailningen Vykort fran Vara, Wara Koping 100 ar, 
Hantverksutstallningen. 

* Konst: Konstens ar 1994, Estnisk konst, vernissage konstutstallning och foredrag med 
konstnaren Jimmy Berggren. 

* Arbetsplats utlaning: Asko Cylinda och kommunkontoreL 

* Kommersiellt anpassade arrangemang· De extra oppethallande som biblioteket hade vid 
kornmersiella arrangemang som Vara marknad, skyltsondagen och sUitta torsdagarna. 

JAMFORELSE MELLAN BIBLIOTEKENS KUL TURVERKSAMHET 
FOR MALGRUPPEN VUXNA. 

En viktig del for bibliotekets verksarnhet ar upplysningsarbetet i bibliotekens 
informationsdisk. Detta arbetets syfte ar att vagleda bibliotekets besokare i 
informationssokning. Upplysningsarbetet i informationsdisken ar kanske den av 
bibliotekariernas arbetsuppgifter som anvandama kanner bast till. 

Tabell 16;Jamrorelse mellau utyecklingen av upplysningsarbetet i Vara och Kristinehamn 1987-1993 
Upplysningsarbete per 10 000 im·anare och timma per vecka 1987, 1990, och 1993 i Vara ocb 
Kristinehamns folkbibliotek83 

Kristinehamn Vara 

1987 11 4 

1990 12 5 

1993 14 7 

"Aren ar valda eftersom det ar de ar som inom tidsperioden som denna uppsats innefattar da, Statistiska 
centralbyrfms undersOkningar om folkbiblioteken avsett uppsokande verksamhet. 

83 Statistiska centralb}'Tiln 1988a,s 90,91 
Statistiska centralb}'Tin 1991 d, s 84,85 
Statistiska centralb}'Tiln 1994g, s 86,87 
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I tabell 16 sid 56 ser vi att upplysningsarbetet var mer frekvent forekommande i 
Kristinehamn ani Vara.1993 var antalet timmar informationsdisken per tusen invanare var 
dubbelt sa manga i Kristinehamn som i v ara. 

Bibliotekens kulturella arrangemang, skiljer sig framst genom att kommunerna bar fokus pa 
olika tema, och att bibliotekens ambitioner ocb verksamhet i det tema84 som man har fokus 
pa, iir ganska utvecklat, medan det finns andra tema, eller kulturomraden, som man av nagon 
anledning valt att inte agna sig at. Denna jamforelse visar att Varas verksamhet framst varit 
inriktad pa utstiillningar och att kulturverksamheten i Kristinehamn framst varit inriktad pa 
foredrag. 

V arfor man valt att koncentrera sig vid foredrag i Kristinehamn och vid konstutstallningar i 
Vara, torde ha ganska naturliga forklaring. Forutsattningarna att exponera utstallningar iir 
battre i Vara an i Kristinehamn. 

I Kristinebamn stad har man istallet en konsthall, dar stadens bildkonst bar sitt sjalvklara 
utatriktade centrum. Att man inte bar forelasningar i V ara, kan bero pa att kopingen Vara, 
inte bar samma inneboende resurser och mojligheter for en forelasningsserie som staden 
Kristinehamn. 

En rimlig orsak tiH Varas koncentrering pa kulturhistoria ar att V ara under detta ar tirade 
1 00 ars jubileum. Bristen pa samhallsinformation i V ara, gor att Kristinehamns 
biblioteksverksamhet ger intrycket av att strava efter ett storre politiskt engagemang an V ara 
kommun. 

Kristinehamns poetiska frukostar, med diktupplasning och visor, ar kontinuerlig scenisk 
verksamhet, · som saknar motsvarighet i Vara. Dessa poetiska frukostar kan ha positivt 
inflytande pa lanestatistiken, da flera av de dessa framtradande haft anknytning till forfattare 
och litteratur, vilket kan tiinkas stimulera till att lasa och lana becker. 

Kristinehamns kommun saknar arbetsplatsutlAning emedan V ara bar arbetsplatsutlaning pa 
tva arbetsplatser. Men aven om biblioteksverksamheten i Kristinehamn inte sjalva valjer att 
definiera sjukhusbiblioteken som arbetsplatsbibliotek, sa fungerar ju dessa bada bibliotek i 
viss grad som arbetsplatsbibliotek. 

Vara har i stOrre utstrackning an Kristinehamn varit lyhord for andra verksamheter an de 
strikt kulturella i sin biblioteksverksamhet, da de utnyttjat arrangemang som V ara marknad, 
Jordgubbens dag, julskyltningsondagen och marknader for att ha extra oppethallande. 

Den kulturhistoriska inriktningen pa programutbudet i Vara, kan tankas haft positivt 
inflytande pa kommuninvanarnas hembygdskansla och identitet, sa till vida att dessa 

84T enl" . d fini . . d k . I ema, tgt mm e tton t etta aptte . 

58 



arrangemang har gett kommuninvanarna en mojlighet att ta en vidare historisk forankring 
tidigare, vilket kan tankas vara positivt for biblioteksverksamhet som t. ex. slaktforskning. 

Den kulturhistoriskt inriktade verksamheten i Kristinehamn har haft en bredare inriktning an 
Varas kulturhistoriska program, sa till vida att Kristinehamns kulturhistoriska program har 
rort sig i en vi dare geografisk sfar, med bl.a .. foredrag om kulturhistoria i Skagen och pa 
Aland. 

Skillnaderna mellan kommunemas kulturhistoriska program, betraktat med Kristinehamns 
EU dominerade samhallsinformation i atanke, bidrager till ge ett intryck av att 
programutbudet i Kristinehamn var mer utatriktad, d.v.s. att man i Kristinehamn i hogre grad 
an i V ara, vander sig mer till varlden utanfor de egna kommungransema i sitt kulturutbud. 
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lO.MALRUPPEN ALDRE, SJUKA OCH 
HANDIKAPPADE. 

FORKLARING A V KAPITLETS INRIKTNING. 

Detta avsnitt kommer att rikta in sig pa bibliotekens stravan efter att na aldre, sjuka och 
handikappade. 

KRISTINEHAMNS BIBLIOTEKS SERVICE TILL ALDRE, SJUKA, 
OCH HANDIKAPPADE. 

Sjukhusbiblioteket hade oppet mandag- fredag 8-17.30. Sjukhusbibliotekets personalen gick 
med bokvagn till sina patienter en gang i veckan. Pa Mariebergs sjukhus bibliotek gav man 
service till personal och anvandare i samma utstrackning som pa sjukhusbiblioteket. 
Mariebergssjukhusets bibliotek servade ocksa Kristineg!rden och Oppnahuset med 
bokdepositioner, som byttes en gang i veckan. 

Ett femtiotal personer tick regelbundet "Bokenkommer"service. Dagcentralen distribuerade 
varannan vecka backer och talbocker tilllantagare. Tre terapi lokaler tick regelbundna besok 
fran biblioteket. 

Boende pa v!rdinrattningarna Hogliden, Servicehuset, Svedjegarden, Skottlanda, 
Vintergatan, Broangen, Drillsnappan och Kolg!rden tick regelbundna besok. Pa dessa 
vardinrattningar fanns ocksa bokdepositioner. 

Antalet talbocker inom Kristinehamns folkbibliotek var 1650, vilket var lika med 0.96% av 
det totala media bestandet. Sammanlagt lanades talbockerna ut 3060 ganger, vilket var 1.5% 
av hela folkbibliotekets totala utlaning detta !r. 

V ARA BIBLIOTEKS SERVICE TILL ALDRE SJUKA, 
HANDIKAPPADE. 

Nagon uppsokande verksamhet, typ "BokenKommer", fanns inte i Vara. Lan till personer 
med hemtjanst forekom genom vardbitradens omsorg. Bokdepostioner fanns pa servicehus, 
v!rdcentraler och servicehus i kommunen (Solg!rden, servicehus, Kedumsgarden, Gud
mundsg!rden, Tornumsg!rden, Stenkilsg!rden, Vidhemsg!rden). 
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Det sammanlagda antalet talbocker inom Vara folkbibliotek var 475, vilket utgjorde 0.52% 
av det totala mediabestandet. Sammanlagt gjordes 1013 utlan av talbocker, vilket motsva
rade 1 % av den samrnanlagda utlaningen. 

JAMFORELSE MELLAN BIBLIOTEKENS SERVICE TILL ALDRE, 
SJUKA OCH HANDIKAPPADE. 

Nar man jamfor bibliotekens service till aldre, handikappade och sjuka, forefaller det uppen
bart, att denna verksamhet fungerar battre i Kristinehamn an i Vara. Detta beror troligen pa 
att det finns ett lanssjukhus finns i Kristinehamn, vilket gor att andelen sjuka ar storre an i 
Vara. 

JAMFORELSE MELLAN BIBLIOTEKENS BOKENKOMMER SERVICE. 

Jarnforelse mellan antalet "Bokenkommer" lantagare i Vara och Kristinehamn 1987-1993. 

Tabell 17: 
Jiimf6retse mellan antalet Bokenkommer lantagare i Vara och Kristinehamns folkbiliotek 1987-
19938' Antal Bokenkommer hintagare i Kristinehamn och Vara 1987, 1990, 1993 

1987 1990 1993 
Kristinehamn 45 48 46 
Vara 13 10 0 

En oppenbar brist i Varas verksamhet ar avsaknaden av Boken Kommer verksamhet. Boken 
kommer verksamhet har tidigare funnits till ett fitallantagare i kommunen, med service till 
de lantagare som sjalva har begart den. Skillnaden mellan antalet Bokenkommer lantagare i 
Vara och i Kristinehamn har varit relativt stor under mellan aren 1987-1993. Antalet 
"Bokenkommer" lantagare i Kristinehamn har i stort sett varit konstant. 

85Statistiska centralbyrin 1988a,s 90,91 
Statistiska centralbyran 1991d, s 84,85 
Statistiska centralbyrAn 1994g, s 86,87 
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JAMFORELSE MELLAN BffiLIOTEKENS TALBOKS SERVICE. 

Jamforelse av andelen talbocker av det totala bokbestandet i Vara och Kristinehamn. 

Tabelll8: Jamf'Orelse menan andelen talbiicker av det to~aJa bokbestandet och andelen utll\n som nr 
talbiicker i Kri~1inehamn och Varas folkbibliotek 1994.8 

Procent talbocker av det totala media bestandet ocb procent av utlan som var talbiicker av den totala 
utlaningen Vara och Kristinehamn 1994. 

% talbocker av det totala bokbestandet 

Vara 0.52% 

Kristinehamn 0.96% 

% utlan av talbocker av 
det tot ala bokbestandet. 

1% 

1.5% 

I tabell 18,ovan, framgar att saval andelen talbocker, som utlanen av talbocker, var storre i 
Kristinehamn an i Vara. 

11. BIBLIOTEKENS MENING. 

FORKLARING A V KAPITLETS INRIKTNING. 

Detta kapitel syftar till att forsoka ia en forstaelse for folkbibliotekens mal, genom att 
studera Vara folkbiblioteks maldokument och genom att analysera vad Kristinehamns 
bibliotekschef menar ar pa folkbibliotekets roll. Skillnaden mellan hur de bada kommunema 
studeras i detta kapitel, kommer sig av att det saknas maldokument i Kristinehamn 
folkbiblioteksorganistaion. 

VARAS MALDOKUMENT. 

Varas maldokument for biblioteksverksamheten ar uppdelad i tva avdelningar. Forsta 
avdelningen presenteras under rubriken "Biblioteket ska" och maJen under denna avdelning 
lyder: 

vara religiost och politiskt obundet och neutralt 

86Statistiska centralbyrAn 1995h, s 50 
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spegla olika asiktsriktningar 

varna om yttrandefriheten och ge manniskor forutsattningar att anvanda den 

ge manniskor del av vart kulturarv och lata dem mota andra kulturer 

motverka kommersialismens negativa verkningar 

ge service at alia, oavsett alder, kon, hemort eller handikapp 

prioritera bam och ungdomsverksamheten. 

Den andra avdelningen av matdokumentet presenteras under rubriken " Darror ar det viktigt 
att" 
Dessa mallyder: 

satsa pa huvudbiblioteket samt filialema i Kvanum, Vedum och Levene. Ovriga 
orter ges bokutlaning genom de fureningsdrivna biblioteken i Helas, Larv och Travad. 

landsbygdens behov tillgodoses, sfirskilt med avseende pa barn, aldre och handikappade 

biblioteket har ett mangsidigt och aktuellt mediabestand, dar bOcker, tidningar, tal och kassetbOcker 
m. fl mediatyper ingar 

biblioteket bar oppetider sa Iangt som mojligt anpassade till brukarnas behov och forutsattningar ge ratt 
service. 

samarbeta med kommunemas skoJor vad galler mediabestand och resurser sa att vi nar kommunens samtliga 
bam och ungdornar 

samarbeta meci aldre omsorgen i kommunen 

erbjuda arbetsplatsutlaning 

biblioteket anvands som kulturellt centrum. 

Maldokumentet innehaller ocksa matdokument och handlingsprogram for barn och 
ungdomsverksamheten. Darefter foljer en forklaring av bibliotekets meidaurvalsprinciper. 
Texten lyder: 

MEDIAURV ALSPRINCIPER. 

Biblioteket ska i storsta mojliga utstrackning tillhandahAlla medier fOr information, studier, kunskap och 
underballning, bade fur vuxna och barn. 

Avgorande for mediaurvalet arden litterara och spratdiga kvaliteten och innehatlets saklighet. Biblioteket ar 
neutralt i politiska och religiosa trngor. Kontroversiella fragor oor inte undvikas utan belysas sa mangsicligt 
som mojligt. Biblioteket tillhandahaller inte medier som spekulerar i rasism, fordornar och vatd, med 
undantag av verk rned speciellt vetenskapligt eller historiskt intresse. 
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Bibliotekets mediabestand ska utg~ra altemativ till det kommersiella utbudet. Underm!liga serietidningar, 
bOcker och medier som inneMller verklighets iorfalskningar, fOrdomsfulla och pa ett negativt 
traditionsbundna varderingar ska inte finnas. Detta bOr beaktas speciellt noga i fclga om barnlitteraturen. 

Urvalet ska grunda sig pa kommunens och bibliotekets struktur, pa lantagares och besokares efterf'n\gan, 
dock utan att franga kvalitets aspekten. 

Litteratur som ej bedoms forenlig med de allmanna kvalitetsprinciperna ska inte heller fonnedlas fran andra 
bibliotek. 

Behov av invandrar- och flyktinglitteratur ior bam och vuxna bOr tillgodoses. Biblioteket ska tillhandaMlla 
ett eget hestand av kommunens mest frekventera sprak samt engelska. 6vriga sprakgrupper forses med 
litteratur genom depositioner fran lansbibliotek, samt bOcker med stor stil. 

Kurslitteratur fOr alla studier k6ps in endast i den utstrackning den kan anses ha intresse ior en storre 
Iantagar grupp. 

Av vastgotalitteratur tillhandaMlls sA nmnga titlar som mojligt om Vara kommun, de viktigast titlarna om 
grannkommunema, samt ~versiktligt om landskapet. Betraffande vHstgotalitteraturen kan den lokala 
ankn)tningen uppvaga brister i kvaliteten. 

Tidskrifts bestandet ska kannetecknas av bredd och kvalite. Kulturtidskrifter ska ha en sjalvklar plats i 
tidskriftsbestandet. Tidskrifter inom alia fackoiil11lden som ar representerade pa biblioteket bOr finnas. 

Dagstidningar, representerande olika politiska aslcldningar, ska finnas pa de st~rsta biblioteken. 

De grundiHggande principema vid inkop av musik-, video- och andra medier ska vara desamma som galler 
vid inkop av bOcker. 

Biblioteket ska folja teknikens utveckling inom informationsomradet och utnyttja den, dels for att effektivt 
formedla information, dels fur att ge besokama en furtrogenhet, som ar vardefull i dagens 
informationssamhlille. 

Biblioteket fOrbeballer sig ratten att avgora om bOcker, tidskrifter och andra media mottagna som gava ska 
inforlivas med bibliotekets hestand eller inte. Mediaurvalsprincipema ska sa langt som mojligt tilUimpas pa 
det befintliga mediabestandet vid gallring och genomgangar. Gallring ska utioras i sa stor utstrackning att 
mediabestandet Mils aktuell och i gott fysiskt skick. Ugfrekvent aldre material bOr inte finnas pa filialerna, 
utan i den man de bar varde, overfuras till huvudbiblioteket. Magasinering bOr inte tillgripas da gallring ar 
motiverad. 87 

SAMMANF ATTNING A V VARAS MALDOKUMENT. 

Under rubriken 11Biblioteket ska11 klargors biblioteksverksamhetens overgripande mal. Dessa 
mal klargor att biblioteket ska satsa pa barn och ungdomsverksamheten, vilket ocksa marks 
av dokumentet, vars huvuddel klargor malsattningar for bam och ungdomsverksamheten. 
Ovriga mal under rubriken " Biblioteket ska" kJargor gor att biblioteket skaJl serva alia 
kommuninvanare med information och medier, samt att den information som finns pa 
biblioteket skalJ vara religios och politiskt obunden, varna om, och ge forutsattningar for 

87lbid, s 8-9. 
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yttrandefriheten. Biblioteket skall ocksa ge manniskor del av 11vart" kulturarv och lata dem 
mota andra kulturer. 
Bibliotekets roll skall ocksa vara att fhimja becker och lasning, samt att motverka 
kommersialismens negativa biverkningar. V ara biblioteks matdokument, kan sagas vara en 
bearbetning av Kulturradets mal med kulturpolitiken i Ny Kulturpolitik 1974. Den enda 
reella skillnad mellan Kultumidets mat och Varas maldokuments, bestar i att det i Varas 
overgripande miil inte postulerar: att kulturpolitiken skall; ge manniskor mojlighet till eget 
skapande, framja kontakt menan manniskor,88eller att mojliggora konstnarlig fomyelse.89 

Under rubriken 11Da.rfor ar det viktigt att" klargors verksamhetens operationella mat, dvs. 
bur de overgripande mal en skall forverkligas. I detta avsnitt uttrycks riktlinjer for 
verksamheten, utan att det egentligen givas nagra direkta anvisningar om vad som praktiskt 
skall goras. Nagra av de operationella mal som namns under denna rubrik; ger riktlinjer for 
bibliotekets relation till olika anvandargrupper, d.v.s. att biblioteket skall samarbeta med 
a.Idreomsorgen, kommunens skolor, erbjuda arbetsplatsutlaning, har papekas ocksa att 
biblioteket strava efter att mota olika anvandargruppers behov, att biblioteket skall fungera 
som ett kulturellt centrum, samt att 
bibliotekets mediabestand, som skall vara mcingsidigt och aktuellt. 

. 
Det fastslas ocksa att man fhimst ska1l satsa pa huvudbiblioteket, filialema i Vedum och 
Levene, ovriga filialer var foreningsdrivna och skall darfor i huvudsak skotas ideellt. Under 
avsnittet som behandlar mediaurvalsprincipema forklarar mediaurvalets kvalitets principer. 
Direkta riktlinjer gives for hur stor del av mediainkopen som skall vara bam och 
ungdomslitteratur. I ovrigt bestams hur man genom mediaurvalet skall mota olika 
anvandares behov. Viktigt for Vara biblioteks mediaurval arden sprakliga och litterara 
kvaliten, men vastgotalitteraturen, inte har lika strikta kvalitetskriterier som ovrig litteratur, 
da man menar att den lokala anknytningen overvager eventuella sprakliga och litterara 
brister. 

For att biblioteket skall kunna vara religiost och politiskt obundet och neutralt skall 
kontroversiella fnigor inte undvikas, utan belysas sa mangsidigt som mojligt. 
Tidskriftsbestandet skall kannetecknas av bredd och kvalitet och kulturtidskriftema namns 
som sjalvklara i bibliotekens tidskriftssamling. Dagstidningar som representerar olika 
politiska riktlinjer skall finnas pa de storsta biblioteken. Avsnittet innehaller ocksa en 
forklaring av bibliotekets grundlaggande gallringsprinciper. Dessutom skriver man att 
biblioteket skall folja den tekniska utvecklingen inom informationsomnidet, fOr att kunna 
utnyttja denna teknik i det egna arbetet, och for att ge besokarna en fortrogenhet i den 
modema informationstekniken. 

SSKulturdepartementet, 1995, s 62-63 

S9ibid 
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MALET MED KRISTINEHAMNS BIBLITOTEKSVERKSAMHET, 
ENLIGT KULTURCHEFEN. 

I K.ristinehamns kommun saknas maidokument, varfor en jamforelse i denna punkt ar 
omojlig. 
I detta avsnitt kommer jag darfor redovisa Kristinehamns kultur och bibliotekscbefs 
uttalande om 
vad bon anser vara bibliotekets roll. 

I den intervju somjag gjorde med Westman menade bon att bibliotekets roll forst ocb framst 
var att varna om de demokratiska rattighetema genom att ge alia kommuninvanarna samma 
mojlighet till informationsintagande. 

JAMFORELSE MELLAN BIBLIOTEKENS UTTALADE MAL. 

Eftersom Vara bar ett maldokument, blir detta biblioteks uttalade mal, givetvis mer 
pretentiosa an Reidun Westmans muntliga asikter om sitt biblioteks viktigaste uppgift. 
Gemensamt for bada biblioteken ar dock en onskan om att varna om de demokratiska 
rattighetema genom att ge alia kommuninvanare en mojligbet till service. I Vara skriver man 
att alla skall ba mojligbet till bibliotek oavsett alder, kon, hemort, eller handikapp, samtidigt 
som speciellt lyfter fram en speciell aldersgrupp, namligen bam och ungdomar. 

Handingsprogram om hur man skall na de andra anvandargruppema saknas i V ara kommun. 
En vasentlig skillnad finns i bibliotekens faktiska service, dar aldre, handikappade, sjuka, och 
till viss man .aven bam, ar mer gynnade i Kristinehamns kommun. 

12. INTERVJUER MED BESLUTSFATTARE INOM 
BIBLIOTEKSYSTEMEN. 

De som intervjuats i Vara ar: socialdemokratiska oppostionsradet Roland Strandberg, 
ordforande i kultur och fritidsnamnden Gunilla Leven, kultur och fritidschefBror Johnsson, 
och bibliotekarie Anna Lena Svensson. De som intervjuats fran Kristinehamn ar: PerAke 
Soderberg, som ar centerpartist ocb representant for oppositionen i kommunalfullmaktige, 
socialdemokratiska kommunalradet Tommy Tenermar, kultur och fritidschef RolfNielsen, 
och bibliotekarie Reidun Westman. 

Intervjuerna har behandlat foljande amnen: 

Bibliotekets roll i sitt samhalle. 
Bibliotekets roll for olika enskilda grupper. 
Skall biblioteket vara fostrande eller pedagogiskt? 
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Vilken service ar minst viktig och darfor enklast att rationalisera bort vid en 
ekonomisk kris? 
Vilken service ar mest viktig att inte skara ner pa i kristider? 
Vad ar det basta med din kommuns bibliotek? 
Vad ar det samsta med din kommuns bibliotek? 
Hur ser ditt drombibliotek ut, om vi tanker oss en evig hogkonjunktur? 

INTERVJUER MED BESLUTSFATTARE I VARA. 

INTERVJU MED ROLAND STRANDBERG, SOCIALDEMOKRATISKT 
OPPOSTITIONSRAD. 

Bibliotekets roll. 

Strandberg menar att biblioteket har en central funktion i den socialdemokratiska 
bildningstanken. Dagens samhalle kraver aUt hogre kunskapskompetens menar Strandberg, 
varfor han anser att det ar viktigt att bildnings och utbildningsnivan i Vara hojs: 

"Utbudet i ett biblioteket skall ge bela spektrat, inte bara speciellt bOcker, det skall vara den naturliga 
motespunkten for manniskor i ett samhalle, bade for kulturen, och inte minst nu nar vi star for detta med IT, 
det maste byggas ut sa att alla som inte bar en egen liten dator skall kunna komma in har90 och ha tillgang 
till IT, till cd-rom och allt det som Jigger i den kommande utvecklingen, och dar tror jag att biblioteken 
kommer att spela en an storre roll an vad det gor i dag. Daremot tror jag att bibliotekets roll som 
referensbibliotek fOr uppslagsbocker kommer att tyna bart. Men for att ligga och Hisa en bok, den tror jag 
inte kommer att forsvinna for manniskor har det behovet." 

For folkbibliotekets framtida overlevnad, menar Strandberg att det kravs nya okonventio
nella grepp. Som exempel pa en okonventionell overlevnadsstrategi, foreslar Strandberg att 
man skulle kunna salja Iotter, av samma karaktar som bingolotter pa biblioteket. Strandberg 
menar att bibliotekets mediaurval hittills varit lite for fostrande. Eftersom vi lever i ett 
demokratiskt samhalle, sa anser Strandberg att man skall kunna lana all sorts litteratur pa 
biblioteket, t.ex. sa menar han att det ar fel att inte forfattarinnan Barbra Cartlands becker 
£inns pa biblioteket, eftersom det trots allt finns ett behov av den typen av litteratur. Strand
berg menar dock att biblioteket inte skall tillhanda halla becker som skrivits i rent kommer
siellt spekulativt syfte, men medger att det kan vara svart att bedoma vilken litteratur som ar 
kommersiellt spekulativ. Strandberg foreslar att man skulle kunna bedoma vilken litteratur 
som biblioteket skall tillhandahatla med hjalp av en bibliotekariestyrelse, dar det forutom en 
bibliotekarie ingar 
politiska representanter som ger sin politiska uppfattning om litteraturen. 

90Intervjuen gjordes pa Vara bibliotek 
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Viktigaste senJicen att ha kvar i kristider, minst viktig service i kristider. 

Strandberg menar att ar viktigt att inte bibliotekets oppetider blir kortare, sa att biblioteket 
blir tillgangligt for sa manga kommuninvanare som mojligt. Om Strandberg skulle tvingas 
att rationalisera bort nagonting fran biblioteket, sa skulle han viilja att skiira ner pa bibliote
kets administrativa rutiner. Han tror ocksa att mycket av de biblioteksrutiner som i dag iir 
personalkravande i framtiden kommer skotas av datorer. 

"I framtiden skall man kunna lana sjalv, rned sarnrna plastkort sorn pa ICA och pa banken. 
Bibliotekariema skall vara nagonstans i bakgrunden, och fylla pa upp pa hyllorna. Jag tror att de som gar till 
biblioteket soker pa kann och de hittar vad de vill ha, hittar de inte kan de lika garna ga till datom och sla 
och .fa reda pa vart boken finns. Bibliotekarien blir viktig om hon blir den gurun sorn behavs fOr datautveck
lingen" 

Fordelar och nackdelar, Vara bibliotek. 
Strandberg menar att bibliotekets placering, pa torget i Vara koping, iir fordelaktig, efter
som denna placering gor biblioteket tillgangligt for manga miinniskor. Den enda brist i bib
lioteket som 
Strandberg ser ar att det inte ar integrerat med skolbiblioteket. 91 

Drombibliotek 

Det viktigaste for Strandbergs drombibliotek, ar att det fungerar som en samlingspunkt, 
att folk tittar in, precis som biblioteket i Vara fungerar, for att titta pa utstiillningar, lana 
becker eller dricka kaffe. Detta drombibliotek besoker aHa kommuninvanare en gang i 
veckan. Strandberg poangterar att han anser att bibliotekets utbud ar viktigare an 
biblioteksbyggnadens storlek. 

INTERVJU MED BROR JOHNS SON, ENHETSCHEF KUL TUR OCH 
FRITIDSFORV ALTNINGEN .. 92 

Bibliotekets roll 

Johnsson valjer att lyfta fram bibliotekets roll i den fungerande demokratin och bibliotekets 
roll for barn. Bamverksamheten iir viktig eftersom den kan lagga grunden for ett kunskaps
intresse, menar Johnsson. 

91 Vara bib1iotek var intregrerat skolbibliotek t.om. hOsten 1991, dA det nya huwdbiblioteket invigdes. 

9 2r maj 199 5 fick jag en tinuna hlng inten:ju med Johnsson. Olyckligtvis spelade tekniken mig ett spratt och denna intervju fastnade aldrig 
pa bandel N agra anteckningar fiirdes aldrig. l ett brev till Johnsson har informerat om vad jag minns av inten:juen och bett bonom dementera 
om det 1lr nAgonting som han inte godkiinner !llarerialet. 
Jag amnar hllr redo visa vad jag minns av inter;jun. 
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Nackdelar Vara bibliotek. 

Den anstrangda ekonomin ar bibliotekets storsta problem, menar Johnsson. For att losa 
framtida ekonomiska problem foresh\r Johnsson att man kunde lagga reklam blad i 
bibliotekets becker. 

Drombibliotek 

Johnsson tyckte att IT var viktigt i drombiblioteket, eftersom IT pa biblioteket ger alia 
manniskor, oavsett alder och yrke, mojlighet att ta del av den exceptionella 
informationskalla som IT tekniken kan erbjuda. 

INTERVm MED GUNILLA LEvEN, MODERAT ORDFORANDE FOR KULTUR OCH 
FRITIDSNAMNDEN.ORDFORANDE 

Bibliotekets roll. 

Leven valde att lyfta fram bibliotekets roll som kulturell motesplats. Biblioteket fostrar 
samhallsmedborgarna pa ett undermedvetet plan, ger henne livsmonster och levnadsregler, 
tror Leven. Spektakulara tillstallningar, som medel for att na presumtiva anvandare, tror 
Leven inte pa, i stallet skall man vid motet med varje enskild lantagare, vara lyhord for 
dennes kompetens och formaga, da behovs inte specialinsatser for olika samhallsgrupper, 
menar Leven. 
Hon sager ocksa att det ar viktigt att forsoka na barn med biblioteksverksamheten, sa att 
dessa lar sig att ta del av kulturen och biblioteksverksamheten. 

"Jag tycker inte om ordet genomsyrar, men jag har inget b~ittre ord, hur man alltsa skall !a tyngdpunkt pa 
undervisningen sa au den genomsyras av det Mr med kultur j olika genrer". 

Leven anser att det ar ett problem att kommunen ar indelad i sa sma enheter, och att denna 
indelning gor att helhets synen pa kommunen forsvinner. Indelningen i resultatenheter bar 
bland annat orsakat att skolorna inte anvander sig av skolbibliotekarier i samma 
utstrackning, som innan kommunen delades in i resultatenheter. For att komma till korta 
med detta problem tror Leven att man kan paverka Iararna sa att dessa borjar forsta vardet 
av att kopa barnbibliotekarie tjanster . 

. "Jag har mina egna teorier om varfor ungdomskulturen ser ut som den gor idag, att det ar fOr att man inte 
haft nagon speciell barnkultur, dar man tranat sig infor vuxenlivet, dar man levt i grupper, vi lever separata 
och det bar medfort det bar pa nagot satt"93 

93Leven llr pedagog tifl yrket. 
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Viktigaste service att ha kvar i kristider, minst viktig. 

Leven foredrar att andra pa rutiner istallet for att ta bort nagon speciell service i kristider: 

"Jag vet inte ifall man kan resonera sa bar, det ar val snarare sa att man far andra sitt arbetsatt lite grann, att 
servicen inte kan ske lika snabbt. Jag tror att folk forstar att man tar vanta. " 

Den viktigaste servicen ar villigheten till service och en utatriktad personalstyrka. Da 
papekar jag att det for mig synes som en paradox att benamna villighet till service nar man 
medvetet later lantagare vanta, men Leven forklarar att hon menar att bibliotekspersonalen 
skall vara villiga till service i sjalva bemotandet mot anvandama. For min del handlar det 
inte om viss service som man tar bort i kristider, fastslar Leven. 

Fordelar och nackdelar med Vara bibliotek. 

Leven ar nojd med den nya biblioteksbyggnaden, och menar att hon personligen inte finner 
nagra brister i biblioteket, men att det vore onskvart om biblioteket fYllde en storre funktion 
i kommuninvanarnas liv. Under senare !r harman ocks! haft problem med att beh!lla 
kvaliten p! bockema, m!got som man forsokt losa genom en trettio procentig hojning av 
mediaanslagen. 

Drombiblioteket. 

Levens drombibliotek ar ett kulturhus: 

"Gor biblioteket till ett kulturhus med en vaning till, musikskolan kanske bOll till dllr, lite skrivarverkstMer, 
konsten i alia genrer skulle vara representerad. Att fa ett levande bibliotek och inte bara trista bokryggar". 

I framtiden tror Leven att IT kommer att en oerhord tillgang for biblioteket, under 
forutsattning att man anvander denna teknik pa ratt satt och i ifragasatter utvecklingen. Vi 
har skrivit en framtidsvision och dar skrev jag att jag skulle vilja se biblioteket som centrum 
for den information som vi ger till v!ra medborgare, berattar Leven. 

INTERVJU MED ANNA LENA SVENSSON, BffiLIOTEKS OCH KULTURCHEF. 

Bibliotekets roll. 

Biblioteket bor vara en oas for fritid och en kalla till kunskap, dar den ensk.ilde medborgaren 
kan utbilda sig, antingen organiserat eller p.g.a. eget intresse, anser Svensson. 
Bibliotekeschefen menar att biblioteket skall vara pedagogiskt, inte fostrande, d.v.s. att 
biblioteket genom att erbjuda medborgaren en mojlighet att finna olika slags litteratur, ge 
henne en mojlighet att lara sig tanka och bli medveten. 
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Svensson sager att biblioteket ar en forutsattning fOr demokratin och yttrandefriheten, och 
tror sjalv att det finns en koppling mellan en kommuns bibliotek, bildnings och 
utbildningsnivan i kommunen. For barn och ungdomar onskar bon att biblioteket skall vara 
en kalla till kunskap och forstroelse, att ungdomar skall kunna ga till biblioteket och soka 
litteratur for sina specialarbeten och sina bankbocker, men att kunskapssokande i biblioteket 
skall vara kravlosare an kunskapssokandet i skolan. 

Mest viktigt, minst viktigt, kristider. 

Den minst viktiga service anser Svensson vara de minsta utlamngstationerna, eftersom 
bokbest~ndet i dessa bibliotek ar for litet for att fungera som grundbibliotek. Svensson 
menar ocksa att uthiningstationema bar for dAlig kontakt med de storre biblioteken for att 
kunna serva sina kunder nog snabbt. 

Mest viktigt anser Svenson grundservicen vara, att det finns ett bokbest!nd som 
tillfredsstaller sa manga som mojligt, dagstidningar, tidskrifter i alla huvudfack, elektroniska 
och bok uppslagsverk, skonlitteratur och facklitteratur som ar aktuell, att biblioteket ar 
oppet varje dag, att det finns vagledande personal och mojlighet att anvanda sig av fjarrlan. 

Fordelar nackdelar, Vara bibliotek. 

Svensson saknar personal i biblioteket. T.ex .. finns det i dag inte en bibliotekarie i disken 
under hela oppetiderna, nagonting som hon anser definitivt borde finnas, eftersom den 
pedagogiskt vagledande delen av litteratursokningar vaxer. Dessutom onskar hon att 
information om bibliotekets servicen kunde na alla grupper i sarnhallet .I dagslaget fattas 
bade tid, pengar och kunskap. Den storsta fordelen med Vara bibliotek anser Svensson vara 
placeringen av byggnaden, mitt pa torget i Vara koping. 

Drombibliotek. 

I Svenssons drombibliotek ar fonstren storre, sa att bibliotekets skyltning kan framhavas, 
onskviirt vore ocksa att byta :Ia mojlighet att skylta om varje vecka. Dessutom viii Svensson 
ha farskare bocker om dataprogram, medicin, ekonomi. Alia medier som finns i sarnhallet 
skall ga att lana pa biblioteket och oppetidema skall vara langre an de nu ar. I 
drombiblioteket finns ocksa en fungerande kundverksarnhet, nagonting som hon menar 
aldrig har funnits i Vara. I kundverksarnheten skulle det finnas bibliotekarier som arbetade 
utatriktat , med uppsokande verksamhet for t.ex. aldringar. 1 drombiblioteket ingar ocksa en 
mer kvalitativ bamverksamhet, med mer personal inom bibliotekets bamverksamhet, och 
med en val utarbetad kontakt sa att kontakten med skoloma okar. 94 Svenssons 
drombibliotek hAiler sig a jour med och drar fordel av den tekniska utvecklingen, for att gora 
samarbetet mellan de olika filialema mer effektiv, sa att alia filialer ar uppkopplade till ett 
gemensamt natverk med en CD-rom bas dar all kommunal information ar registrerad. 

94 Svensson menar att bibliotekets bam och skolverksarnhet inte fungerar p.g.a indelningen i resultatenheter 

71 



SAMMANFATTNING AV INFORMANTERNAS ASIKTER I VARA. 

Samtliga informanter anser att bibliotekets roll ar vik:tig for medborgamas utbildning. 
Strandberg namner att biblioteket bar en central roll i den socialdemokratiska 
bildningstanken, Leven anser att bibliotek ger manniskor levnadsregler, Johnsson menar att 
biblioteket kan ge bam ett kunskaps intresse, och Svensson tror att det finns ett samband 
mellan en kommuns bibliotek och bildningsnivan i konununen. Gemensamt for 
informanternas asikter ar ocksa att de menar att det ar viktigt att satsa pa barn och 
ungdomsverksamheten inom biblioteket. Strandberg, Johnsson och Svensson belyser 
bibliotekets betydelse for demokratin. Strandberg anser att biblioteket tidigare varit lite for 
fostrande, eftersom den demokratiska dimensionen av biblioteket ar att ge medborgarna fri 
tillgang till information. For att valja vilken litteratur som skall finnas pa biblioteket onskar 
Strandberg dock en biblioteksnamnd med politiska representanter som ger sin politiska 
uppfattning om vilka bocker de anser skall kopas in. 

Gemensamt for den service som de icke biblioteksanstallda informantema anser vara minst 
viktig, ar service dar lantagarna kommer i kontakt med bibliotekarier. Leven papekar att bon 
inte vill att service mellan bibliotekarier och lantagare skall rationaliseras bort, men att 
lantagama skall vanta langre for att ra service. Strandberg anser att man i en kris skall 
rationalisera bort bibliotekets rutiner som beror den inre administration. Strandberg tror att 
administrativt arbete i framtiden kommer att kunna skotas enklare med hjalp av datorer och 
att dessa former av arbete darfor kommer att vara mindre personalkravande. Bibliotekschef 
Svensson anser daremot att det i dag redan finns brister i personella resurser och onskar mer 
personal, sa att informationsdisken alltid kan vara bemannad. Minst viktig anser Svensson 
vara de sma.utlaningsstationerna vars standard ar for lag for att kunna fungera som riktiga 
grundbibliotek. 

Strandberg menar att bibliotekets viktigaste funktion ar att gora information tillganglig. 
Leven anser att bibliotekspersonalens attityd, d.v.s. biblioteks personalens 
servicemedvetenhet, arden aspekt som ar viktigast att varna om i kristider. Svensson menar 
att det viktigaste ar att alltid det finns en bibliotekarie i disken nar biblioteket ar oppet, 
eftersom behovet av pedagogisk vagledning vaxer. Svenssons och Strandbergs asikter om 
vilken service som ar mest viktig, star i motsattning till varandra, eftersom Strandberg , i 
motsattning till Svensson, tror att lantagarna i framtiden kan klara pa egen hand, genom att 
leta efter medier "pa kann" eller att soka i datom. Bibliotekarien blir viktig om bon blir den 
guru som behovs for datoms utveckling, och motet mellan lantagama och bibliotekarier ar 
alltsa nagonting som Strandberg tror att man i framtiden kan rationalisera bort. 

Bade Leven och Strandberg vill att biblioteket skall spela en storre roll i kommuninvanarnas 
liv, an det i dag gor. Gemensamt for Strandbergs och Johnssons visioner om bibliotekets 
framtida finansiella mojligheter, ar att de bada soker efter okonventionella och kommersiella 
metoder som lotteri och reklam. 
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Svensson och Strandberg anser att den storsta fordelen med Varas bibliotek ar byggnadens 
placeringen, pa torget i centrala kopingen .. Leven sager att bon tycker att det nya 
biblioteket ar oerhort fint. Byggandet av det nya biblioteket kom till stand genom ett 
enhalligt politiskt beslut, och det synes som Leven, Strandberg och Svensson ar ganska 
stolta over sitt bibliotek. 

De bilder som informantema hade av sitt drombibliotek, speglade olika delar av 
verksamheten, utan att sta i kontrast till varandra, och kan darfor sagas komplettera 
varandra~ I Strandbergs drombibliotek ar det anvandamas utnyttjande av biblioteket som 
star i centrum, Levens drombibliotek ar ett mangkulturellt centrum med modem 
informationsteknik och Svensson drombibliotek karaktariseras av en okad professionalism, 
med bi:ittre skyltning, aktuellare bokbestand i amnen som ekonomi, medicin och data. 

INTERVJER MED BESLUTSFATTARE I KRISTINEHAMNS 
BIBLIOTEKSSYSTEM. 

PER AKE SODERSTROM, CENTERP ARTIST OCH REPRESENT ANT FOR 
OPPOSITIONEN I KOMMUNALFULLMAKTIGE. 

Bibliotekets roll. 

Soderstrom ser biblioteket framst som en symbol for folklig bildning, och han 
ar overtygad om att om att bibliotek kan hjalpa till att hoja manniskors sjalvkansla och av 
denna anledning menar Soderstrom att det ar viktigt att arbeta pa en kontakt mellan barnen 
och biblioteken: 

"Sa de tar lara sig sa tidigt som mojligt, att det bar med bOcker itr skapande och ger nagonting for deras 
sjalvforverkling." 

Bibliotekets formedlande av laskonsten och lasupplevelser, ar en uppgift som Soderstrom 
viii uppmarksamma som sarskilt viktig. Mediaurvalet i biblioteket skall vara neutralt, d.v.s 
icke varderande, vad galler alit forutom vald, som inte skall finnas i nagon form pa bibliote
ket, och det skrivna som finns om vald, skall ta avstand fran vald, sa folk forstar att vald inte 
ar ratt, menar Soderstrom. 

Mest viktig sen,ice, minst viktig service i kristider. 

Det ar svart att ta bort nagonting egentligen, men maste man sa tar man kanske lagga ner de 
sma biblioteken i ytteromradena. Soderstrom menar att om man ar realist, sa det i dagslaget 
inte nagon skarn att ta bort de sma bibliotek som kanske har oppet tva timmar i veckan, nar 
bokbussen anda kommer i samma omrade var fjortonde dag. 
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"Sen ar det som i all kulturverksamhet, det ar personalen som ar dyr, man kan anvanda personal ratt och 
fel. Men jag vill inte saga helt kategoriskt att det ar personalen som man skall dra in })A, men kommer man i 
ett sadant Iage, sa kan det bli sa att man iar disponera om sin personal." 

Bibliotekets viktigaste service anser Soderstrom vara bamverksamheten ocb dagstidning
ama, och han menar art man absolut inte skall skara ner pa bamverksamheten. Om dagstid
ningama sager Soderstrom att de svara ekonomiska tidema bar gjort art dagstidningslas
ningen bar okat, varfor han menar att det ar viktigt att bibliotekets nuvarande dagstidnings 
standard bibehalls. 

Fordelar nackdelar Kristinehamns bibliotek. 
Soderstrom anser sig inte vara kapabel att bedoma brister i biblioteket, och 
sager i samma andetag art det ar fa ldagomal pa biblioteket .En fordel med biblioteket anser 
Soderstrom vara personalen, som ban menar ar bra. Soderstrom poangterar att den kom
munala kommunalainfonnationsservicen ar bristfallig, men menar att detta ar ett problem 
som man haller pa att rattas till. 

Drombiblioteket. 

Soderstroms drombibliotek paminner om det som finns i dag; med tillgang till becker och 
tidningar, men med storre utrymme for musik, och med en teaterscen samt ett centra med 
konst av lokala konstnarer. 

ROLF NIELSEN, ENHETSCHEF KULTUR OCH FRITIDSFORV ALTNINGEN.95 

Bibliotekets roll. 

Nielsen anser att bibliotekets roll ar att vara ett vardagsrum i samhallet. I biblioteket skall 
man kunna hamta information av olika slag, antingen sa laser man en bok eller tidskrift, och 
vill man skall man kunna fa hjalp med att finna de becker och tidskrifter som man behover. 
Nielsen tycker ocksa att man skall kunna se saker, uppleva utstallningar och ra kommunal
information pa biblioteket. Han menar ocksa att biblioteket skall vara pedagogiskt och ins
pirera till fortsatt informationssokande, ge ma.nniskorna en mojlighet att forkovra sig och pa 
sa satt bli rikare manniskor, och art det informationsintagandet som biblioteket erbjuder inte 
skall vara ytligt, utan djupt. 

Mest viktig service, minst viktig i kristider. 

Nielsen ger foljande beskrivning av hur han anser man skall losa rationalisering av biblioteks 
goromat: 
"plocka nagonstans i de knepiga rutiner man har, jag skulle inte Agna tid at att laga bOcker, utan de far val 
vara lite trasiga dA, och skaffa en enkel plastficka att lagga bokdelarna i. Man maste oorja med ad
ministrationen och sluta med bOckerna. Kundema kommer dit for att lana bOcker och de skiter precis i hur 

95Nar jag intervjuade Nielsen hade han innehaft tjinsten som chef fliT kultur och fiitidsenheten j Kristinehamn i 28 dagar. 
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det ser ut bakom hyllorna, allt.sA i de administrativa rutinerna, det struntar de precis hOgaktningsfullt i, 
tOrutsatt att de far en bok med sig hem. Sa tyvm sa far man nog bOija med de arbetsuppgifter som ar Hingst 
fran kunden. Att des sa uppgifter har betydelse far man ju tOru~tta, men det vore olyckligt om man bOijade i 
andra andan och bOijade minska bokbudgeten for att ha rad att sysselsatta personal." 

Bibliotekets viktigaste service anser Nielsen vara att tillgangligora information och media. 

Fordelar, nackdelar Kristinehamns bibliotek. 

Nielsen sager att han tycker att biblioteket ar lite trangt, och att han onskar att det fanns lite 
mer utrymme for information och exponering av sa val bocker och utstallningar. Nielsen an
ser att de 11Poetiska fiukostarna'', ar en fordel for Kristinehamns bibliotek, eftersom det ar en 
typ av verksarnhet, som Nielsen anser vidgar bibliotekets mojligheter. 

Drombiblioteket. 

Om drombiblioteket gav Nielsen foljande beskrivning: 

"Miljon skall vara fridsam for sjiilen, den skall vara inspirerande, man skall inte bli frustrerad bara man 
kommer in genom huset av att en massa intryck strommar emot en, sa att man inte tar frid, utan man skall 
motas av en frid pa biblioteket pa nagot satt, man skall besinna sig, man skall finna fornojsamhet, man skall 
kanna harmoni, man skall kanna giMje, man skall kanna sig valkommen. Jag ser en kombination av 
bibliotek och turistbyra i framtiden. Jag viii veta nagot, jag soker det i pa biblioteket". 

Detta drombibliotek ar ett centrum dar information ar sarnlad, for att manniskor skall for
skonas fran att soka information pa flera stallen. Detta centrum kanske inte heter bibliotek, 
utan mediatek eller infotek, foreslar Nielsen. Darefter papekar Nielsen att man aldrig bor 
trottna i ambitionen pa att fora ut bibliotekets mojligheter till komrnuninvanarna: 

"Jag kanner ibland, att man for enkelhetens skull, vander sig till trogna lantagare.- Kom och lana backer pa 
biblioteket-, skulle ett sadant budskap kunna lyda, da blir de som redan lanar backer pa biblioteket 
medvetna om att-Visst, det kan jag gora, det ar ju dags igen". Jag tanker mig istallet sA skall budskapet 
vara; Kom och spela schack med Sverigemastaren i schack pa torsdagskvall- t.ex." 

TOMMY TENEMAR, SOCIALDEMOKRATISKT KOMMUNALRAD. 

Bibliotekets roll. 

Biblioteket som byggnad, d.v.s. rumrnet bibliotek, tror Tenermar betyder valdigt mycket for 
en kommun. Tenemar menar att Kristinehamns bibliotek har blivit mycket mer an ett stalle 
dar man lanar bocker, att det ocksa ar en plats dar man hamtar information om vad som 
bander i komrnunen och att rummet blivit en viktig motesplats fOr manniskor under den 
okade arbetslosheten. 

Tenemar tycker att konununens biblioteket ar ett neutralt rum, dar folk valjer att soka 
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kommunalinfonnation, istallet for att soka den i de kommunala namnderna. De yngre kom~ 
muninvanarna skall redan i skolan fa lara sig att biblioteket star for det fria ordet, och den 
fria tanken, menar Tenemar. 

Mest viktig service, minst viktig i kristider. 

Nedskarning av service anser Tenemar vara komplicerat dilemma, och anser att det mest av 
alit liknar Moment 22, eftersom det inte ar sa stor ide att ha langa oppetider om man gor 
nedskarningar i mediabudgeten. Tenemar sager att det ar farligt att minska for mycket pa 
oppetiderna, och tycker att man maste gora allt for att gora biblioteket tillgangligt. Skall man 
dra in pa nagonting, sa anser han att man skall minska den inre administrationen sa langt 
som mojligt, for att klara oppettiderna for kommuninvanarna. Dessutom anser Tenemar att 
man skall vara forsiktig med att kalla in vikarier nar ordinarie personal ar sjuk. 

Fordelar, nackdelar, Kristinehamns bibliotek. 
Nackdelarna med Kristinehamns bibliotek ar enligt Tenemar att utrynunet ar for litet, att det 
inte ar speciellt handikappvanligt och att lokalerna pa grund av brist pa fraschhet, ger ett 
dammgratt intryck. Tenemar tycker att det ar bra att Kristinehamns bibliotek blivit ett stalle 
dar man forutom att hina becker, ocksa hamtar information om vad som hander i kom
munen, och att biblioteket under den radande arbetslosheten blivit en viktig motesplats. 

Drombibliotek. 

Tenemar drombibliotek ar likt det traditionella biblioteket, men med en betydligt storre 
informationsresurs, dar myndigheter av alia slag gar att na genom en databank. 
Dessutom onskar han att barnbibliotekareiverksamheten var mer aktiv, och inneholl fler akti
viteter, som. t.ex. teater. I detta drombibliotek ingar ocksa en samgruppering av biblioteket 
och turistbyran. 

REIDUN WESTMAN KULTUR OCH BIBLIOTEKSCHEF. 

Bibliotekets roll. 

Westman menar att bibliotekets roll ar att forsvara de demokratiska rattigheterna genom att 
ge alla manniskor tillgang till fri information, och darfor ar viktigt att biblioteket arbetar for 
att na olika grupper i samhallet. Westman tror att biblioteket automatiskt blir fostrande, men 
hon gillar inte ordetfostrande, eftersom hon tycker att det later pekpinneaktigt. Hennes bib
liotek skall inte vara fostrande pa samma satt som det var forr, da barn inte fick rora vux
enbocker. 
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Mest viktig sen,ice, minst viktig i kristider. 

!fall nagon service var tvungen att forsvinna menar Westman att utlaningstationema kunde 
laggas ner och att bokbussens istallet skulle serva tacka utlaningsstationemas nuvarande 
anvandargrupper. Westman berattar att det varit besparingar under flera ar, och att man 
skurit inom alia omraden, med ett slags osthyvel princip, vilket hon menar har hammat bib
liotekets utveckling. Nu ar det nodvandigt att ta bort nagonting, sa att biblioteket kan ut
vecklas, menar Westman. Hon anser att det ar viktigt att inte minska pa mediaanslag eller 
personalstyrka, att vara med i tiden ar ocksa nagonting som hon menar ar viktigt. 

Fordelar och nackdelar med Kristinehamns bib/iotek. 

I stort sett ar Westman nojd med den verksamhet som biblioteket bedriver. Hon menar att 
biblioteket har en positiv klang i kommunen, att folk tycker biblioteket ar trevligt, och att det 
har en egen atmosfar. Westman menar att den snava budgeten ar bibliotekets storsta brist, 
vilket b.l.a gor att det ar svart att kopa tillrackligt med litteratur till invandrargrupper. 
Westman onskar ocksa att biblioteket kunde ha oppet lite langre pa fredagarna, eftersom det 
ar den enda dagen i veckan som man maste "kora ut " folk fran biblioteket. 

Dr om bi b/ioteket. 

I Westmans drombibliotek ar det fler anstallda, sa att bibliotekets inre tjanst klaras av battre 
ani dag. Under bibliotekets nuvarande arbetssituation, menar Westman att personalen 
nastan gar pa knana. I drombiblioteket finns ocksa alia becker, sa att man slapp ifran fjarr
lan. Bra vore ocksa om utrustningen pa biblioteket var modemare. Slutligen papekar West
man att hon inte tror att det skall vara sa latt, d.v.s. att man far alit man drommer om, och 
hon menar att biblioteket ar nagonting som man skall kampa for. 

SAMMANFATTNING AV INFORMANTERNAS ASIKTER I 
KRISTINEHAMN. 

Bibliotekets roll i sitt samhtille. 

I informantemas bild av bibliotekets roll i sitt samhalle, ar formedlandet av information och 
kunskap i centrum. Soderstrom anser att biblioteket representerar den folkliga bildningen, 
att biblioteket skall formedla lasekonsten och han vill ocksa att bibliotekets medier utttyckli
gen skall ta avstand fran vald. Nielsen lyfter fram bibliotekets roll som informationscentral 
och fastslar att informationsintagandet skall vara djupt, d.v.s. inte ytligt. Tenemar menar att 
biblioteket ar ett stalle dar man skaffar information och lanar backer. Westman anser att bib
liotekets framsta uppgift ar att forsvara de demokratiska rattighetema, genom att ge alia 
kommuninvanare samma mojligheter ta tag pa information. Markbart ar att Soderstrom ar 
den enda av informantema Jagger vikt vid bibliotekets roll som kunskapskalla, d.v.s. den 
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enskilda manniskans bearbetande av information, ehuru Nielsen propsar pa att 
informationsintagandet inte skall vara ytligt, utan djupt. 

Nielsen och Tenemar lyfter fram biblioteket som rum. Nielsen menar att bibliotekets skall 
fungera som ett samhallets vardagsrum. Tenemar anser att biblioteket ar ett neutralt rum och 
en betydelsefull motesplats for miinniskor. 

Minst viktig service, i kristider. 

Som minst viktig service namner alia, utom biblioteks och kulturchefWestman, moment som 
beror personalen. Soderstrom namner ingenting precist, men han papekar att personalen ar 
dyr, och om det ar nodvandigt sa maste kanske personal disponeras om. Vi kan anta att 
denna omdisponering, ifall den skall vara ekonomiskt fordelaktig, innebar att ett antal tjans
ter forsvinner. Nielsen menar att man i en krissituation skall minska pa den inre administra
tionen, och foreslar att lagandet av bocker .skall upphora. Tenemar menar att man i en pres
sad situation, forst och framst f'ar forsoka rationalisera i den inre administrationen. For ovrigt 
menar Tenemar att man tar vara forsiktig med att kalla in vikarier nar den ordinarie perso
nalen ar sjukskriven. 

Westman menar att det ar viktigt att inte dra in pa personalen, eftersom de redan nu befinner 
sig i en stressig arbetssituation. Om Westman skall dra in pa nagonting, valjer bon de minsta 
utlaningsstationema, som bon anser kan ersattas av bokbuss. Soderstrom menar liksom 
Westman att de mindre utlaningstationema skulle kunna ersattas av bokbussen. 

Sen,ice som lir viktigast att varna om i kristider? 

Den mest viktiga service anser Soderstrom vara bamverksamheten och dagstidningama. 
Nielsen, Tenemar och Westman anser att service som beror tillgangligheten av media ar 
viktigast. Tenemar vill sakra mediatillgangligheten genom att varna om oppettiderna, 
Westman vill skydda mediaanslagen och personalstyrkan, och Nielsen sager att bibliotekets 
viktigaste service ar att tillgangliggora media. 

Fordelar med Kristinehanms bibliotek. 

Pa fragan om vad som var fordelaktigt med Kristinehamns bibliotek, uppmarksammade 
Westman, Soderstrom och Tenemar, bibliotekets goda rykte bland kommuninvanama. 
Westman sa att biblioteket hade en positiv klang i kommunen, Soderstrom poangterade att 
det var valdigt lite klagomal pa biblioteket och Tenemar menade att biblioteket blivit en 
viktig motesplats for kommuninvanarna. Nielsen lyfte fram de "Poetiska frukostarna" som 
nagonting positivt, eftersom han menade att denna verksamhet vidgade bibliotekets mojlig
heter. 

Nielsen och Tenemar ansag att biblioteket var for trangt. Nielsen ville ha storre ytor for 
exponering av becker och utstallningar T enemar menade att lokalerna, med sin nuvarande 
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rymd, inte var speciellt handikappvanliga och inte heller speciellt frascha, utan danungraa. 
Det synes som Tenemar och Nielsen efterlyser ett nytt huvudbibliotek. Soderstrom anser sig 
inte kapabel att bedoma brister i biblioteket, men menar att den kommunala servicen fun
gerar daligt. 
Westman anser den snava budgeten som storsta brist, hon onskar ocksa langre oppetider pa 
fredagama. Westmans val att omnamna den snava budgeten som bibliotekets storsta brist, 
innebar ingen precisering av brister i biblioteksverksamheten, utan beror istallet orsaken till 
brister i biblioteksverksamheten, d.v.s. otillrackligt med pengar. 

Drombibliotek 

Av de visioner som gavs av drombiblioteket, sa visade det sig att bade Nielsens och 
Tenemars onskade okade informationsresurser och att turistbyran integrerades med biblio
teket. De tankar som Nielsen gav av drombiblioteket behandlade i forsta hand biblioteket 
som miljo, vilken han menade skulle vara harmonisk, sa att besokaren pa biblioteket skulle 
kunna kanna frid och inspiration. I Soderstroms drombibliotek ar det kulturen som star i 
centrum, med teaterscen och en lokal dar lokala konstnarer kan exponera sin konst. De 
informationskallor som han namner i visionen om sitt drombibliotek ar traditionella; becker 
ocb tidningar.Westmans drombibliotek bar mer personal, och alia bocker. Hon menar ocksa 
att bon inte tror att det skall vara sa bra for att, utan att biblioteket skall vara m1got som man 
kampar for. Kommunalradet och enhetschefen har slaende liknande tankar om bade brister i 
Kristinehamns bibliotek och i sina visonema om drombiblioteket. 

JAMFORELSE MELLAN INTERVJUERNA I VARA OCH 
KRISTIN.EHAMN. 

I jamforelse mellan intervjumatrialet fran de asyftade kommunema, bor man ha i atanke att 
de asikter som bar formulerats, inte nodvandigtvis ar representativt for informantemas 
fullsUindiga medvetenhet om amnet folkbibliotek. De fragor som informanterna fick besvara 
kan ha medverkat till att deras tankar verbaliserades i en viss riktning, deras tankesatt kan 
for tillfallet vara upptagna av speciella tankebanor e.t.c. Detta papekande asyftar till att 
belysa det faktum att eventuella meningsskiljaktigheter som tydliggors i detta materia~ inte 
nodvandigtvis behover betyda att meningsskiljaktigheten egentligen foreligger. 

GEMENSAMMA ASIKTER. 

Samtliga icke biblioteks anstallda informanter, fran bagge kommunema, anser att 
bibliotekets administrativa arbete, ar det omrade som de kan tanka sig att rationalisera, vid 
en ekonomisk kris, vilket i praktiken maste innebara en minskning av personal, om 
rationaliseringen skall vara lonsam. De bada bibliotekschefema anser daremot att 
personalresursema fomarvarande ar otillrackliga och menar att det ar viktigt att inte minska 
antalet personal. 
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De tva bibliotekscheferna och oppositionens representant i Kristinehamn, onskade att stanga 
nagon av de mindre utlarungstationema, ifall nagonting inom verksamhetema tvunget skulle 
rationaliseras bort. 
Bibliotekets roll som kalla for fii tillgang till information, och dess betydelse for bildning 
och kunskapsinhamtandet, belyses av samtliga informanter i bagge kommunerna. 

MOTSTRIDIGA UTT ALAND EN. 

Den for mig mest slaende skillnaden i mellan de intervjuades asikter angaende bibliotekets 
roll, ar att samtliga informanter i V ara lyfter fram bam och ungdomsverksamheten som 
nagonting viktigt och grundlaggande i bibliotekets service. Informantema i Kristinehamn 
ansag ocksa att bam och ungdomsverksamheten var viktig, men gav inte denna 
verksamheten lika mycket uppmarksamhet som informantema i Vara. 

Ytterligare en meningsskiljaktighet ar att informantema i Vara verkar vara mer nojd med 
huvudbibliotekets byggnad an infonnanterna i Kristinehamn. Detta beror forslagsvis pa att 
huvudbiblioteket i V ara ar nybyggt, medan biblioteksbyggnaden i Kristinehamn kommer 
ifran 1950 talet. 

Strandberg och Johnsson i Vara, uttalanden angaende reklam och lotteriforsaljning pa 
biblioteken, tyder pa en stravan efter att finna nya finansiella metoder, uttalanden i samma 
riktning gor sig inte synliga i Kristinehamn. 

JAMFORELSE MELLAN INTERVJUERNA MED DEN POLITISKA 
OPPOSITIONEN.96 

Oppositionen i Vara foretrades av socialdemokraten Roland Strandberg och i Kristinehamn 
av centerpartisten Per Ake Soderstrom. 

Bade Strandberg och Soderstrom ansag att bildningstanken har central betydelse i folkbiblio
tekets roll. Skillnader foreligger dock i hur dessa informantema uttrycker sig nar de talar om 
bildningens varde. Soderstrom tror att biblioteket kan hja1pa till att hoja manniskornas 
sjalvkansla, formedla Uisekonsten och lasupplevelser. Strandberg forklarar att bildningen och 
utbildning blir alit viktigare eftersom dagens samhalle kraver allt hogre kunskapskompetens. 
I en jamforelse av Soderstroms och Strandbergs resonemang runt begreppet folkbibliotek, 
ger Soderstrom intrycket av att ha en mer traditionell syn pa folkbiblioteket an Strandberg. 
Strandberg talade Hinge om utvecklingen av IT och han trodde att bibliotekets traditionella 
roll som referens bibliotek i framtiden skulle vara av ringa betydelse. Soderstrom valde 
framst att belysa bibliotekets roll som fOrmedlare av olika kulturupplevelser. I den om att 
Strandbergs tankar om begreppet folkbibliotek skulle vara mer traditionella an Soderstroms, 
Starkes av Strandbergs uttalanden om att biblioteket i framtiden maste hitta nya okonventio
nella grepp for att overleva som institution. 

960ppositionens representanter i kommunalfullmAktige. 
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Bada informanterna namner att biblioteket ar en viktig del av det demokratiska samhallet 
och de har samtidigt asikter om vilken sorts litteratur som skall finnas pa biblioteket, de an
ser alltsa att biblioteket skall ha en viss censurerande funktion. Strandberg menar att man 
skall bestamma urvalet pa biblioteket med hjalp av politiska representanter, samtidigt som 
han forsvarar ett brett urval pa biblioteket med argumentet att det handlar om demokratiska 
rattigheter och medborgarnas rattighet till fri information. Soderstrom viii att biblioteket 
skall vara censurerat fran vrudsskildringar och han anser ocksa att biblioteket genom sitt 
mediaurval aktivt skall vardera vrud som nagonting forkastligt och felaktigt. 

Den aspekt som Strandberg anser vara viktigast att varna om i en ekonomisk kris ar oppet
tiderna, for att gora biblioteket tillgangligt for sa manga av kommuninvanarna som mojligt. 
Soderstrom anser att bamverksamheten och dagstidningama ar viktigast att varna om i en 
ekonomisk kris. 

Om Strandberg p.g.a en pressad ekonomisk situation skulle tvingas att rationalisera bort 
nagon service, skulle han alltsa valja att minska personalstyrkan, och han tror dessutom att 
bibliotekariens arbete i biblioteket i framtiden kommer att bli alit mer betydelselos. I fall So
derstrom var tvingad att valja bort nagon del av biblioteksverksamheten, skulle han Uigga ner 
nagon av filialema i kommunens ytteromradena, eftersom invanarna som ar bosatta i nar
heten av dessa filialer, anda kan ra service av bokbussen. Soderstrom sager ocksa att man i 
en kris kanske maste "disponera om personal". Gemensamt for informanternas asikter om 
vilken service de kan tanka sig att rationalisera bort, ar saledes att de bada ger vinkar om att 
de anser att personalen pa biblioteken pa nagot satt skall beroras vid en ekonomisk kris. 
lngen av informantema sager dock rent ut att man vid en ekonomisk kris skall avskeda per
sonal. 

Fordelar med biblioteket i Vara anser Strandberg vara huvudbibliotekets placering, som gor 
biblioteket tillgangligt fOr manga manniskor. Soderstrom menar att en av Kristinehamns bib
lioteks storsta fordel ar dess goda rykte och dess personal. Strandberg tycker att det ar en 
nackdel att V ara biblioteket inte ar integrerat med ett skolbibliotek. Soderstrom anser sig 
inte kompetent att bedoma brister i Kristinehamns bibliotek, men menar dock att biblioteket 
brister i sin roll som formedlare av kommunalinformation. 

Politkernas bilder av sitt drombibliotek har det gemensamt att de bada onskar att biblioteket 
som motesplats skall bli mer betydelsefull. I Strandbergs drombibliotek ar det just motes
platsen som ar det viktiga och han onskar att alla kommuninvanarna besokte biblioteket en 
gang i manaden. Soderstroms drombibliotek liknar ett lokalt kulturcentrum, med teaterscen 
och ett centra for lokala konstnarer. En indirekt skillnad i dessa drombilder, foreligger i att 
det i Soderstroms visioner anas ett storre bibliotek an det nuvarande, medan Strandberg 
menar att det ar bibliotekets utbud som ar det viktiga och att storleken pa biblioteket ar 
oviktigt. 
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JAMFORELSE MELLAN INTERVJUERNA MED 
ENHETSCHEFERNA. 

Kultur och fritidschefi Vara var Bror Johnson och i Kristinehamn var Rolf Nielsen. 
Gemensamt i dessa informanters asikter ar att beida ser biblioteket som viktigt for 
kunskapsutveckling (Johnsson) och for informationsintagande (Nielsen). Beida anser att IT 
skall utvecklas pa biblioteken sa att information blir mer tillganglig fOr sa manga som 
mojligt. Bade Nielsen och Johnson menar att man i en kris iar skara i omraden som beror 
personalen. 

Nagra egentliga motsagelser i dessa informanters uttalanden ger sig inte till kanna. Johnson 
talar dock mer om vikten av bam och ungdomsverksamhet pa biblioteket, medan Nielsen 
under intervjun valjer att lagga vikt vid bibliotekens informationsuppgift. 

JAMFORELSE MELLAN INTERVJUERNA MED 
REPRESENTANTERNA FOR KOMMUNERNAS STORSTA PARTI. 

Bade Tenemar och Leven menar att bibliotekets roll som motesplats ar viktig. Bada 
informantema namner att biblioteket ar centra1t for bamens utveckling. Leven lyfter fram 
bibliotekets uppgift att fonnedla kultur till biblioteket och efterlyser en speciell bamkultur. 
Leven tycker att dagens ungdomskultur ar negativ och orsakad p.g.a. brist pa speciell 
barnkultur. Tenemar ger varken varderingar av ungdomskulturen eller forslag pa nagon 
speciell bamkultur, hans huvudargument for att satsa pa bamverksamheten ar att man skall 
lara barnen forsta att biblioteket star for det fria ordet och den fria tanken. I bilderna av sitt 
drombibliotek ser han dock ocksa att man pa biblioteket erbjuder barnen annat kulturellt 
engagemang an sadana aktiviteter som beror bocker och lasandet. 

Likheter finns i vad dessa infonnanter anser vara viktigaste service att bevara i kristider. 
Leven anser att villigheten till service och en utatriktad personalstyrka ar viktigast. Tenemar 
menar att tillgangligheten till biblioteket ar viktigast och namner da speciellt oppettidema. 
Aven om dessa bada asikter uttryckligen inte stodjer varandra, finns ett samband, da villighet 
till service ar en god forutsattning for att gora biblioteket tillgangligt. 

Vissa likheter finns ocksa i vad Leven och Tenemar menar vara minst viktig service i 
kristider, da bagge infonnantemas forslag innebar forandringar av personalpolitiken. Leven 
vidhaller att bon inte viii ta bert nagon service, men att att anvandare istallet skall ia vanta 
langre for att ia service. Tenemar menar att man i kris iar drain paden inre adminis
trationen sa l!ngt som mojligt och vara forsiktig med att kalla in vikarier nar personal ar 
sjuk. Varken Leven eller Tenemar sager rent ut att man skall avskeda personal vid en 
krissituation, men de atgarder som de foreslar syftar till att spara pengar i omr!den som 
direkt beror personalens arbetsmoment. Den storsta skillnad marks genom att Tenemar vill 
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ta bort vissa arbetsmoment och att Levens forslag kan i sin forlangning sagas innebara att 
man skall ha en mindre personalstyrka utan att arbetsinsatsen minskar. 

Skillnaderna som marks i vad informanterna anser vara fordelaktigt med sitt eget bibliotek 
har framst sin orsak i att V ara bibliotek ar nybyggt och att Kristinehamns bibliotek byggdes 
pa femtiotalet. Leven menar att hon ar nojd med den nya biblioteksbyggnaden och Tenemar 
anser att Kristinehamns bibliotek ar trangt, ofrascht och handikappovanligt. 

Fordelar med Kristinehamns bibliotek anser Tenemar vara att biblioteket har blivit en motes
plats och att man forutom att lana backer, aven vander sig till biblioteket for att hamta 
information om vad som bander i kommunen. Leven anser att en brist i Vara bibliotek ar att 
det ar svart att behalla kvaliten pa bockerna, hon onskar dessutom att biblioteket f)rllde en 
storre funktion i kommuninvanarnas liv. 

I dessa tva informanters drombibliotek, har biblioteket som plats) en storre betydelse an 
nuvarande bibliotek, bade som kulturellt centrum och som informationscentral. Skillnaden 
utgors av att Tenemar i sin beskrivning lagger storst vikt vid bibliotekets uppgift som 
informations- central och Leven Jagger storst vikt vid bibliotekets roll som kulturellt 
centrum. Leven vill gora om biblioteket till ett kulturhus dar konstens alia genrer ar 
representerade, i detta drombiblioteket tror hon ocksa att inforamtionsteknologin kan vara 
ett vardefullt redskap. 
Tenemars drombibliotek liknar det traditionella biblioteket, fast med storre 
informationsresurser. Det kulturella inslag Tenemar namner i bilden av sitt drombibliotek 
behandlar bamverksamheten, som han onskar skall vara mer aktiv och innehalla andra 
moment an de beror backer och lasning, t.ex. teaterverksamhet. 

JAMFORELSE A V INTERV JUERNA MELLAN KUL TUR OCH 
BIBLIOTEKSCHEFERNA. 

Westman och Svensson framhaller framst bibliotekets roll i det demokratiska samhallet. 
Westman menar att biblioteket, genom att ge alia manniskor fri tillgang till information skall 
forsvara de demokratiska rattighetema och menar darfor att det ar viktigt att forsoka na alia 
medborgare i samhallet. Svensson sager att biblioteket ar en av forutsattningarna for 
demokratin och yttrandefriheten. 

Svensson vill inte att biblioteket skall vara fostrande emedan Westman menar att biblioteket 
automatiskt blir fostrande. Svensson anser att biblioteket skall vara pedagogiskt och ge 
medborgaren mojlighet att lara sig finna olika slags Jitteratur, sa att medvetenhet och 
tankande gynnas. Hon menar ocksa att det finns ett samband mellan en kommuns bibliotek 
och utbildningsnivan i samma kommun. 

Bibliotekscheferna har gemensamma varderingar vad galler vilken service som ar viktigast 
att bevara i kristider och vilken service som ar minst viktig. Bade Svensson och Westman 
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skulle ifall de tvingades rationalisera bort migon service, lagga ner de mindre 
utlarungstationema i sina respektive kommuner. Westman legitimerar denna asikt genom att 
forklara att bokbussen istallet skulle tacka utlarungstationema. Svensson legitimerar sin asikt 
genom att forklara att dessa utlaningstationer ar minst viktiga eftersom de ar for sma for att 
fungera som grundbibliotek. 

Mest viktigt att inte skara ner pa i kristider anser bade Svensson och Westman det vara att 
inte skara ner pa personalstyrkan och media-anslagen. Svensson sager ocksa att det ar 
viktigt att ha oppet vruje dag. Westman anser det vara av varde att vara med i tiden. 

13. ANALYS. 

JAMFORELSE A V BIBLIOTEKEN SOM HELHETER. 

VILKA GE:MENSAMMA KONVENTIONER LIKRIKT AR DE TV A 
FOLKBffiLIOTEKEN? 

Nar jag studerat folkbiblioteken i Kristinehamn och Vara, har det varit enklare att upptacka 
likheter an skillnader. Jag har funnit att folkbiblioteken haft sa manga gemensamma nam
nare, sa att det varit mojligt for mig att fOrsta dem genom varandra. Med medvetenhet om 
att en studie av tva folkbibliotek, knappast kan beskriva nagra generella regler for 
folkbibliotekssverige, sa har denna studie givit mig en uppfattning om att folkbiblioteken 
har i landet ar styrda av ganska fundamentala ideer. Biblioteken i Vara och Kristinehamn, 
sparar t.ex .. pengar genom att skara ner service inom samma omraden, d.v.s. genom filial
verksamheten, personal och mediaanslag. 

De storre forandringar som skett i biblioteken, har om an med nagra ars mellan rum, varit de 
samma; hilda kommunema har datoriserat biblioteksadministrativa rutiner och kommunens 
kultumamnder har allierat sig med fiitidsnamndema. 

Likheterna mellan folkbiblioteken, kan bero pa de konventioner som styr folkbiblioteks 
Sverige. En sadan konvention ar de riktlinjer som Statens kulturrad lagt fram for 
folkbiblioteks Sverige. I Kulturunidets kulturutredning kan vi lasa om det ideala 
folkbiblioteket; en skyddare av de medborgerliga demokratiska rattighetema och 
kommunens kulturcentrum. Kulturutredningen ger inga regler, utan riktlinjer, for hur 
biblioteksverksamheten skall se ut. Ordet regel, eller lag, star i motsattning till utredningens 
syfte att uppmuntra kreativitet och nyskapande. Men jag tror att kulturutredningens riktlinjer 
for manga bibliotek fungerar mer eller mindre som en lag. 
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;; HUR HAR KONT AKTEN :MELLAN BffiLIOTEKEN OCR ANDV ANDARNA 
UTVECKLATS :MELLAN 1987 -1994? 

Viktigt for folkbibliotekens utveckling ar hur biblioteken uppfattas av sina anvandare. En 
skillnad mellan folkbibliotekens anvandare ar deras sysselsattning, i V ara ar en ovanligt stor 
del av anvandarna sysselsatta inom jord och skogsbruk, i Kristinehamn ar den offentliga 
sektorn kommunens storsta arbetsgivare. Dessa skillnader mellan kommuninvanarnas yrke
sysselsattning kan sakerligen knytas till att den borgerliga politiken varit tongivande i V ara 
och att det socialdemokratiska partiet vunnit flest roster i Kristinehamn. 

Hur formas opinionens starka uppfattningar om ett folkbibliotek och pa vilket satt skiljer sig 
dessa uppfattningar i Vara och Kristinehamn? For den breda allmanheten tror jag att bib
lioteken framst uppfattas genom den kontakt som de haft med biblioteken. Denna kontakt 
kan innebara alit fran att lagga marke till en biblioteksbok som ligger hemma hos nagon be
kant, till en personlig kontinuerlig kontakt med bibliotekets service. Sannolikheten att man 
Jagger marke till en biblioteksbok hemma hos migon bekant ar hogre i Kristinehamn an i 
Vara, eftersom antalet utlan ar fler i Kristinehamn. Darmed inte sagt, att medvetandet om 
biblioteket ar lagre i Vara ani Kristinehamn. Utlarungstatistiken visar att antalet utlan okat 
mer i Vara an i Kristinehamn under den period som denna uppstats tacker, ett tecken som 
pekar pa medvetenheten och nyttjandet av biblioteket har vaxt mer i V ara an i Kristinehamn. 
Dessutom har huvudbiblioteket i Vara, haft fler besokare an huvudbiblioteket i Kristine
baron, trots att utlaninstatistiken i Vara varit samre. Kanske beror detta pa att den uppso
kande verksamheten fungerat battre i Kristinehamn, sa att antalet besok pa huvudbiblioteket 
darfor inte haft lika stor betydelse for utlarungstatistiken i Kristinehamn som i Vara. Den 
hogre besoksfrekvensen i Varas huvudbibliotek kan ocksa kan bero pa att Varas bibliotek ar 
nybyggt och placerat mitt pa torget i V ara. Den nya byggnaden och dess placering, borde 
ha astadkommit att kommuninvanarnas medvetenhet om folkbiblioteket natt ett slags rena
ssans. Nar det nya huvudbiblioteket invigdes 1991, paverkades utlaningstatisken positivt, 97 

och 1992 fortsatte utlanen att oka nagot, for att sedan bli farre for vart ar, och 1994 var an
talet utlanen farre an 1990. Vad kommer det sig att utlarungstatistiken i Vara blivit samre 
under senare ar? I Kultur och fritidsnamndens verksamhets berattelse for 1992 kan man lasa 
att en forminskad personalstyrka i kombination med nya arbetsuppgiftema, medfort att 
arbetssituationen blivit stressig. I 1993 ars verksamhetsberattelse skriver man att det utar
made biblioteksbestandet utgor ett problem for verksamheten. 

Annu en mojlig bidragande orsak till utlaningstatistikens nedatgaende trend, kan vara att det 
nybyggda huvudbiblioteket under de forsta aren, dragit till sig fler, nyfikna nya lantagare, 
men att biblioteket, i det langa loppet, inte har kunnat mota dessa lantagares behov, och att 
man darfor f6rlorat denna lantagargrupp. Orsaker till att denna anvandargrupps behov inte 
kunnat motas, kan hero pa att bokbestandet inte varit tillrackligt uppdaterat och att 
bibliotekets personal, p.g.a. den stressiga arbetssituationen inte klarat av att vara tillrackligt 

9? Stati~-tiska centralbyrln, 1993g. s 42. 
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tillmotesgaende. I stallet for att vanta pa fjarrlan, kanske h\ntagarna valt att sjalva besoka 
stadsbiblioteken i Skara eller Lidkoping. 

Ytterligare en faktor som kan tankas haft betydelse for att utlaningstatistiken forsamrats, 
kan vara att bibliotekets samarbete med skolorna under perioden blivit allt samre, p.g.a. av 
att indelningen av resultatenheter har gjort att skolorna numera tar betala for biblioteks
tjanster. De tre filialerna som overgatt i foreningsdrift kan ocksa tankas haft negativ inverkan 
pa lanestatistiken, eftersom de ideella foreningarna rimligtvis borde vara rnindre profes
sionella, vad galler de mer avancerade bibliotekssyssloma. 

De positiva utveckling som gor sig tydlig i Vara, med tanke pa det nya huvudbiblioteket och 
den datoriseringen av biblioteksadminstrativa rutiner, kan vid en ytlig betraktelse ge sken av 
att folkbiblioteket enbart utvecklats positivt. Men samtidigt som dessa atgarder verkstallts 
har bibliotekets mediabestand, personalresurserna och filialverksamheten blivit alit samre for 
vart ar. Faktum ar att forsamringen av bAde mediaresurser, personal forsamrats mer i Vara 
an i Kristinehamn. 

De forsamringar som skett i Vara, maste vara fraga om medvetna prioriteringar, eftersom 
man valt att minska anslagen for vissa delar av verksamheten, samtidigt som man givit 
okade resurser fOr andra delar av verksamheten, eftersom pengama kommer fran samma 
budget. 
Prioriteringen av ett nytt huvudbibliotek och datorisering kan sagas ha orsakat att brister i 
mediabestandet, den uppsokande verksamheten och personalresurserna. Att denna 
resursfordelning har kunnat legitimeras, kan hero pa att man enligt Statens Kulturrads 
normer faktiskt var i behov av ett nytt huvudbibliotek enligt Kultumamndens 
verksamhetsberattelse fran 1988. Det symbolvarde som huvudbibliotekets placering , d.v.s. 
centralt i Vara, innebar for kommuninvanama, kan ha medverkat till att medvetandet om 
biblioteksverksamheten aven koncentrerats till huvudbiblioteket. Nya inslag i verkligheten 
kraver en modifiering av verkligheten, vilket i sig innebar att man behover anvanda mer 
uppmarksamhet pa det som ar nytt for att det skall kunna anpassas till den tidigare 
verkligheten. De nya handlingscykler som inrattandet av det nya huvudbiblioteket innebar, 
kanske har gjort att man inte haft varken tid eller rad att utveckla mediabestandet, den 
uppsokande verksamheten och personalstyrkan. Bristema i V ara biblioteks uppsokande 
verksamheten kan aven forklaras med att denna service inte heller tidigare varit speciellt 
utvecklad. 

I Kristinehamn har den uppsokande verksamheten utvecklats, personalstyrkan har starkts, 
emedan filialverksamheten bar drab bats av nedskarningar. Den uppsokande verksamheten 
har alltid varit mer utvecklad i Kristinehamn, vilket troligtvis ocksa har gjort att man i Kristi
neharnn, inte lika latt som i V ara, kunnat negligera den uppsokande verksamheten i Kristi
nehamn ani Vara. Den uppsokande verksamheten som bedrivits med fran sjukhusbib
lioteken, har kanske bidragit till att denna typ av verksamheten har haft en storre forankring i 
biblioteksverksamheten i Kristinehamn. Det faktum att bokbussen i Kristinehamn aven har 
servat anv~ndare i ·storfors och Filipstad kommuner, kan ha gjort att den konstellation som 
bussverksamheten utgjort, varit starkare i Kristinehamn ani Vara. I Vara upphorde bokbuss-

86 



verksamheten med motivet att de fiesta av bokbussens foma anvandare slutat att anvanda sig 
av bokbussen. I tabelll2 a pa sidan 45 i detta dokument, ser vi att utlaningsiffroma for 
Bokbussen i Kristinehamn minskat avsevart mellan aren 1993- 1994. 

I denna jamforelse tydliggors det ocksa att de minskade mediaanslag och samre personalre
surser, inte nodvandigtvis behover betyda samre utlaningsstatistik. I Vara har ju utveck
lingen vad gal1er bade personal och mediaanslag varit samre an i Kristinehamn, medan anta
let utlan har okat mer i Vara an i Kristinehamn. 

Under den period som utlaningstatistiken okat i Vara och minskat i Kristinehamn, kan vise 
att det varit storre forandringar i Vara. Under 1987 paborjades datoriseringen av bibliotek
sadministrativa rutiner i Vara och 1991 fick man ett nytt huvudbibliotek, kommunen delades 
in i resultatenheter och kultur och fritidsnamnden blev ett. I Kristinehamn paborjades datori
seringen av hiblioteksadministrativa rutiner 1993 och kommunen delades in resultatenheter 
forst efter jamforelse periodens tidsaspekt98. Att utvecklingen pa m!nga satt fortskridit 
snabhare i V ara an 
i Kristinehamn, kan hero pa den medvind man haft i v ara, eftersom det faktum att nagonting 
gar bra, innebar att man inte behover forsvara och legitimera sitt handlande i samma 
utstrackning som nar nagonting gar daligt, och behover man inte forsvara, sa finns det mer 
energi kvar till utveckling. 

En orsak till att datoriseringen av biblioteksadministrativa rutiner inte paborjades i 
Kristinehamn forrann 1993, och att indelningen i resultatsenhter var ett faktum forst 1995, 
kan hero pa att det varit en borgerlig majoritet i kommunfullmaktige under aren 1990-94. 
Eftersom kommunen traditionellt varit socialdemokratiskt, kan denna kortvariga forandring i 
kommunens politik, medverkat till att utvecklingen varit trogare. Det tillfalliga borgerliga 
styret i Kristinehamn kan haft fullt upp med att orientera sig i den existerande verkligheten, 
och forandringar kan darmed ha forsvarats. 

En orsak till att neddragningam varit storre i Vara, an i Kristinehamn, ar kanske att V ara 
kommun har farre invanare, och darfor har mindre inkomster, vilket kan gora att 
besparingarna, i en krissituation, maste bli mer omfattande. 

For ovrigt verkar det som de utvecklingsmojligheter som uppmarksammats och diskuterats 
inom biblioteksverksamhetema ffi:imst handlat om tekniska och ekonomiska aspekter, d.v.s 
om hur man skall spara pengar och om utvecklingen av den datoriserade 
informationssokningen. Den personliga kontakten mellan anvandare och bibliotekspersonal 
verkar inte ha utvecklats namnvart mellan 1987-94. I Kristinehamn har forvisso antalet 
bibliotekarier okat med tva helarsverk. I Vara har antalet personal blivit annu farre, 1994 var 
det sex personal farre an 198799 

98Indelningen j resulatenheter skedde i Kristinehamn ar 1995. 
99Se sid 37 detta dokument 
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VILKA PROBLEM AR TYDLIGA INOM VERKSAMHETERNA? 

Det problem som man valt att tydliggora i Vara och Kristinehamn har ett samband, sa till
vida att problemen beror omsUindigheter som man kan sagas vara offer under, pa sa satt att 
det varit problem som man inte kunnat losa med hjalp av de ekonomiska medel som man 
tilldelats. 

Nagra psykologiska problem, som t.ex. oenighet inom personalgruppema, namns inte nagon 
av verksamhetsberattelsema. Jag har inte uppfattat nagra signaler som tyder pa att nagra 
psykologiska problem fOrelegat. Men min egen erfarenheter sager mig dock att det ar ia 
grupper som fungerar utan kontroverser. Den negativa utveckling som varit tydlig i Kristi
nehamn, har framst berort mediabestandet, filialverksamheten och lanestatistiken. De prob
lem som man valt att omnamna i Kristinehamns verksamhetsberattelsen har berort anslag for 
mediabestandet och ekonomiskt stod till kulturella arrangemang. Lanestatistiken har man 
valt att omniimna nar den utvecklats positivt. Det faktum att biblioteksverksamheten haft en 
ekonomiskt kampig tid, samtidigt som att utlaningstatistiken sjunkit, kan sagas ha utgjort en 
fara for biblioteks-verksamhetens trovardighet gentemot sin kundkrets , vilket kan tankas ha 
medverkat till att biblioteket agerat i sjalvforsvar, vilket i sin tur kan ha hindrat organisa
tionen fnin att vara sjhlvkritisk. De ekonomiska problem som funnits i biblioteksverk
samheten har man forsokt losa genom att lagga ner alia filialer, utom sjukhusbiblioteken, 
nagonting som inte beviljats av budgetberedningen. Forsoket att losa de ekonomiska prob
lemen genom att lagga ner filialer, kan bero pa att filialernas verksamhet inte varit sa 
utvecklad, och darfor inte heller sa central i Kulturnamndens verklighetsuppfattning om 
biblioteksverksamheten. 

I Varas verksamhetsberattelse fran 1994, marks en viss problem och framtidsorientering. 
I Kristinehamn saknas problemorientering i 1994 ars verksamhetsberattelse. En orsak till art 
verksamhetsberattelsen for 1994 saknar problemorientering, kan vara att biblioteksverk
samheten i Kristinehamn faktiskt utvecklades positivt detta ar, med tanke pa att utlarungsiff
roma steg, bibliotekets datorisering kom i gang, forsoket med utl!ning av CD skivor slog val 
ut och de "Poetiska frukostama" kan sagas ha tatt ett erkannande i och med att skadespelare 
fran den svenska nationalscenen Dramaten beslot sig for att gynna detta arrangemang genom 
att ge en gratis forestallning. Att man varit mer kritisk:t analyserande i V ara, kan vara en ef
fekt av att detta bibliotek, med tanke pa senare ars forsamrade utlaningsstatistik, haft storre 
anledning att lyfta fram kritiska aspekter. 

I Vara har man valt att losa det ekonomiska problem som de mindre utvecklade filialerna 
utgjort, genom en nedlaggning. Nedlaggningama har sedermera inneburit att verksamhetema 
ateruppstatt i foreningsdrift . Foreningsdriften har likheter med den tidiga borgerliga filan
tropiska bildningsverksamheten och aven med den nuvarande borgerliga poltikens intresse 
for att privatisera kommunala och statliga inrattningar. De fOreningsdrivna filialema i V ara, 
kan darfor sagas ha en av sina forutsattningar i kommunens politiska struktur. 
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VILKA MAL HAR VERKSAMHETERNA? 

En orsak till att man varit mer kritiskt analyserande i Vara, an i Kristinehamn, kan hero pa 
att verksamheten i V ara haft ett maldokument att mata sin verksamhet emot. Maldoku
mentets ambition att ge aUa kommuninvanare service, oavsett kon, hemort, eller handikapp, 
kan sagas ha misslyckats, da bibliotekets uppsokande verksamheten till skolor och gles
bygdsbor forsamrats kraftigt. 

Trots att bibliotekets service till skoloma forsamrats, sa kan man anda saga att organisatio
nens formaga att forverkliga de mat som beror barn och ungdomsverksamheten bar varit 
storre, an formagan att forverkliga mal som beror andra verksamhets omraden. Att man 
lyckats bast med bam och ungdomsverksamheten, kan hero pa att detta verksamhetsomrade 
haft ett speciellt handlingsprogram att halla sig till. Men det faktum att bibliotekets kontakt 
med skolbam, blivit aUt samre, ar motstridigt med verksamhetens mat att speciellt prioritera 
barn och ungdomsverksamheten. For ovrigt sa innebar manga av ordvalen i maldokumentet, 
som t.ex .. :- prioritera, -satsa pa,- stimulera, att precisa praktiskt forankrade syften ar ganska 
svartolkade. 

I maldokumentets mediaurval principer kan man lasa vilka kvalitetsregler som galler for bib
lioteket. Om mediaurvalet skriver man att den sprakliga kvaliten och inneh!llets saklighet ar 
avgorande vid mediainkopen. Denna princip star egentligen i motsattning till bibliotekets 
malsattning att spegla olika asikts riktningar och att varna om yttrandefriheten. 

Vad som varderas som sakligt, kvalitativt, eller spekulativt, ar beroende av bedomarens 
subjektiva verklighets uppfattning. For att undvika fundamentalistiska tolkningar av doku
mentet, d.v.s. att dokumentet ger utrymme at att man tolkar varden som kvalite och sak
lighet, som oforanderliga och bestamda varden, anser jag att det varit pa sin plats att man 
skrivit nagonting om att dessa bedomningar ar varderande och foranderliga. 

Biblioteksverksamheten i Kristinehamn saknar helt matdokument. Detta kan medfora att 
samtliga som berors av biblioteksverksamheten, sa val anvandare, personal och ansvariga 
politiker, inte har nagon klar bild av bibliotekets syften. Avsaknaden av maldokument gor 
ocksa att verksamheten i praktiken skyddar sin verklighet, eftersom man genom att inte 
klargora bibliotekets syften, omojliggor konstruktiv kritik av bibliotekets uppgifter. 

Tankbart ar aven att bibliotek, har en narmast arketypisk symbolisk funktion i manniskornas 
medvetande, vilket skulle kunna betyda att ett maldok:ument fOr ett folkbibliotek endast blir 
en byra.k:ratisk manifestation av sjalvklara uppgifter. Trots att man i Kristinehamn saknade 
ett maldok:ument, sa var service till s.k. svaga grupper och barn och ungdomar mer omfat
tande i Kristinehamn ani Vara. BibliotekschefWestman i Kristinehamn menade att biblio
tekets roll var att forsvara de demokratiska rattighetema, genom att ge alla medborgare fri 
information. I denna uppsats bar jag valt att likstalla denna asikt med Kristinehamn.s folkbib
lioteks maL Mojligt ar att man i Kristinehamn valt att inte skriva nagot maldok:ument, efter
som de ideal som verksamheten stravar emot, ligger langt ifr~m vad verksamheten med de 
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faktiska ekonomiska resurserna kan uppbringa. Den ekonomiskt svara situationen som 
kommunen befinner sig i, kan ha medverkat till att verksamheten finner det svart att tanka 
langsiktigt, d.v.s. att utveckla en langsiktig plan eller malsattning, eftersom bristen pa pengar 
kan tankas innebara att man har fullt upp med att losa den kortsiktiga praktiska planeringen. 

VILKA SKILLNADER MARKS I BffiLIOTEKENS PROGRAMVERKSAMHETER? 

Kulturutbudets programpunkter har i V ara varit tamligen traditionella, eftersom det till 
storsta del en berort kulturhistoriska ternan. Programverksamheten i Kristinehamn fargas 
ocksa av s.k. traditionella kulturarrangemang. De "Poetiska fiukostama", ar i och for sig en 
ny foreteelse, men den ar uppbyggd av valkanda bestandsdelar: - scenisk framstallning, mat 
och en kultur-intresserad publik. Med tanke pa att man i 1974 Ars kulturprogram skrev att 
man skulle forsoka hava gamla bestamningar av vad kultur ar for nagonting, sa kan man 
kanske tycka att dessa kommuners kulturprogram ar bakatstravande. Om man istallet be
tanker att yttre former for kultur som teater och poesi, varit bestaende under tusentals ar, sa 
tar man kanske ett annat perspektiv pa hur mycket man kan forandra under en tjugoars pe
riod. En kommuns kulturutbud formas ocksa av de enskilda medborgarnas initiativ, krav och 
behov, och bor val sa gora om kulturutbudet verkligen avser att engagera manniskoma, 
varfor statliga ambitioner om konstnarlig fomyelse, blir underordnade. 

Troligt ar ocksa att kommunemas lagkonjunkturer paverkat kultursatsningar. Tankbart ar att 
alit for traditionella och vagade kultursatsningar inte prioriteras, eftersom arrangemang som 
inte uppskattas kan medverka till att kulturen och de kulturansvarigas anseende minskar. 
For att legitim era den kulturella verksamheten och sakra de ekonomiska resursema, ar det 
darfor troligt att man i en ekonomisk kris foredrar att satsa pa kulturarrangemang som man 
vet kommer att motas av uppskattning. 

Kulturverksamheten i Vara saknade det nutidsorienterade samhallsinformativa tema som 
fanns i Kristinehamn. En orsak till denna brist i Varas programutbud, kan hero pa kommu
nens politiska stabilitet. Det faktum att kommunen alltid haft en borgerlig majoritet, kan be
tyda att man betraktar kommuninvanarnas politiska asikter, som nagonting stabilt och 
oforanderligt. Overhuvudtaget ar de nutidsorienterade inslagen i Varas kulturutbud fa, vilket 
kan hero pa att kopingen firat 100 Ars jubileum, och att man kanske darfor funnit det 
Ui.mpligt att uppmarksamma bygdens kulturhistoria. Tankbart ar att hristen pa 
nutidorienterade programpunkter, hor samman med kommunens demografiska profit. Man 
kan tanka sig att kommunen hade en sjalvklarare och mer prestigefylld roll i det gamla jord
brukarsamhallet, an i den teknologiska varldsordning som nu blir alltmer dominerande, 
varfor man kanske finner det starkande att uppmarksamma framg!ngar fran det forflutna. 

Framtidsorinterade inslag i biblioteksverksamheten kan ge en vink om kommunemas framat
anda. Jag har valt att tolka all barn och ungdomsverksamhet som framtidsorienterade inslag, 
med motivet att denna verksamhet, om den uppnar onskvarda effekter, kan ha utdelning i 
framtiden. Givetvis sa kan programverksamhet som ar riktad mot andra malgrupper fa ut-
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delning i framtiden, men det ar anda under barn och ungdomstiden som de fiesta av oss ar 
som mest foranderliga. 

Det framtidsorienterade inslag som ar lattast att lagga marke till i V ara, ar den malbe
stamda barn och ungdomsverksamheten och de visioner som kommunen visar vad galler 
IT.l00 Visionerna om IT kan harora fran en ambition att skaffa sig en plats i det tekno
logiska samhallet. 

I Kristinehamn ar framtidsorienterande inslag tydliga i den samhallsinformativa program
verksamheten och i barn och ungdomsverksamheten. TydUgast marks kanske verksamhetens 
framtidsorientering i foreHisningsserien "Bibliotekskvallar," som ju fungerade som ett 
forum for EUfragor. 

I Kristinehamns Kulturnamnds verksamhetsberattelse, kan man lasa att kulturutbudet i Kris
tinehamn var omfatt-ande och varierat, oeh at-t kristinehanmarna erbjods ett rikt kulturliv. 
Eftersom dessa varderingar, ar en form av sjalvreflektioner, blir det svart att bedoma ifall de 
ager nagot gehor utanfor institutionen, sarskilt med tanke pa att verksarnhetsberattelsen 
saknar problemorientering och sjalvkritik. Att t.ex. de "Poetiska frukostarna" varderades 
som nagonting positivt, av de femtiotalet personer som haft mojlighet att bar mojlighet att 
narvara vid valje arrangemang, sager ju egentligen ingenting om hur majoriteten av kristine
hamnarna uppfattat 1994 ars kulturliv. Daremot kan man saga att John Bauer utstallningen 
var ett valbesokt och uppskattat arrangemang, da utstallningstiden fick fOrlangas p.g.a. pub
liktryck. 

I Varas verksamhetsberattelse for 1994 kan man lasa att kulturarrangemang var valbesokta 
och uppskattade. Ifall nagonting ar valbesokt ar matbart. Vad som ar uppskattat ar inte lika 
sjalvklart, och man kan fraga sig pa vilket satt arrangemangen var uppskattade, var det fraga 
om uppskattning for att det hande nagonting i kommunen, eller var det 
kulturarrangemangens budskap? 

I tabellerna 4 och 5 pa sidan 22-23 ser vi att kommuninvanarna i Kristinehamn betalar mer 
for biblioteksservicen i Kristinehamn ani Vara. I Tabell 8, sidan 36 i detta dokument, som 
specificerar kostnaderna for biblioteksverksamheterna, syns att alia utgifter, forutom 
kostnaderna for bibliotekslokalerna, ar dyrare i Kristinehamn an i Vara. Den hogre 
kostnaden for bibliotekslokalerna i Vara ar uppenbar, da huvudbiblioteket i Vara ar nybyggt. 

V AD HAR INFORMANTERNA ATT SAGA OM FOLKBIBLIOTEKEN? 

Gemensamt for samtliga informanter fran bade Vara och Kristinehamn, ar att de legitimerar 
biblioteksverksamheten genom att poangtera bibliotekets roll i det demokratiska samhallet. 
Genom att starka iden om att samhallet erbjuder fri information, sa legitimerar de politiska 

lOOvara kultur och fritidsnamnd, l995e, s 44. 
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representanterna sin egen roll som folkvalda av en medveten valjarkar. Bilden av biblioteket 
som en forsvarare av de demokratiska rattighetema bygger pa att mediaurval och expo
nering av medier, endast skulle vara en konsekvens av den demokratiska idealismen, och 
darmed ocksa opaverkad av andra idealistiska konspirationer. 

Oppositionens representant i Kristinehamn, Per Ake Soderstrom och oppostionsradet i Vara 
Roland Strandberg framfor asikter om att biblioteket skall forsvara de demokratiska rattig
hetema, samtidigt som de ger uttryck for att bibliotekets mediaurval skall censureras. 
Strandberg klarlagger dock att han tycker att biblioteket skall ha ett bredare urval an det i 
dag har, och menar att biblioteket i dagslaget har ett alit for snavt litteraturutbud. Den litte
ratur som Strandberg vill att biblioteket skall ta avstand ifran, ar den rent kommersiellt spe
kulativa litteraturen. Samtidigt menar Strandberg att politiska representanter skall vara med 
och bedoma vilken slags litteratur som biblioteket skall inneha. I Strandberg uttalande syns 
ocksa att han inte klassar forfattaren Barbara Cartlands bocker som kommersiellt speku
lativa, en ganska kontroversiell asikt med tanke pa att denna forfattare ar en av den s.k. 
kommersiella litteraturens mest kanda ansikten. 

Per Ake Soderstrom menar att biblioteket skall tillhandahalla all slags litteratur, med ett 
undantag: - Den litteratur som behandlar vald skall ta avstand fran vald. Dessa tva politiska 
representanter viii med andra ord, vara med och paverka den verklighet som lantagarna 
skaffar sig igenom biblioteket. Hur de legitimerar detta kan, jag inte svara pa, men en tanke 
ar, att de anser sig ha en viss kansla for kvalitet. Soderstrom legitimerar troligtvis sin asikt 
om att vald inte skall forekomma pa biblioteket, med att samhallet i dag befinner sig i en 
alltmer vatdsbenagen situation. Genom att inte tillata biblioteket att distribuera medier med 
vaidsteman, viii Soderstrom forsoka motverka valdsyttringar i samhallet. 

Jag tror att litteratur och andra konstformer, speglar samhallet, varfor jag menar att man inte 
kan paverka samhallsutvecklingen genom att censurera konstnarliga uttrycksmedel. 
Ifall det framgangsrikt produceras och saljs medier med spekulativt vAld i olika former, 
maste det framst hero pa att var varldsordning skapar konsumenter till dessa typer av me
dier. 

Soderstrom asikt om att biblioteket skall ta avstand fran vatd, innebar forutom att biblioteket 
far en censurerande funktion, aven ett problem eftersom mycket av den s.k. goda litteratu
ren, som exempelvis Homeros Illiaden, Dostojevskijs Brott och Straff, som innehaller vald 
utan att uttryckligen ta avstand ifran sadana former av sysslor. Det som i manga samman
hang definieras som god litteratur, kannetecknas tamligen ofta av en avsaknad av svart /vita 
moraliska bedomningar om vad som ar ratt och fel. 

92 



V AD AR BAKGRUNDEN TILL BffiLIOTEKARIERNAS OCR DEICKE BIBLIOTEKS
ANST ALLDA INFORMANTERNAS ASIKTER OM V AD SOM SKALL PRIORITERAS 
RESPEKTIVE RATIONALISERAS BORT VID EN EKONOMISK KRISSTAUTION? 

Nar jag intervjuade bibliotekscheferna, tydliggjordes det att jag och dessa tva infonnanter, 
forsvarade samma verklighet, d.v.s. bibliotekariernas arbetsmarknad. !fall detta intresse 
sammanfaller med samhallets egentliga syften, anser jag mig inte kapabel att bedoma. Men 
jag tror att medvetenheten om det hot som en ekonomisk kris innebar for bibliotekarierna, 
kan framja negativ stress, vilket i sig skulle kunna bidraga till att den faktiska arbetssituatio
nen blir mer pressad, p.g.a. av det irrationella moment som negativ stress innebar. Jag tror 
ocksa att man i en ekonomisk kris, dar en stor del av manniskans praktiska verklighet hotas 
att paverkas destruktivt, ofta valjer att forsvara sig genom att folja en retorik som forklarar 
hennes oumbarlighet. Detta betyder dock inte att jag misstanker att bibliotekarierna ljuger 
nar de forklarar att deras arbetssituationer ar stressade. Helt klart ar dock att de politiker 
och enhetschefer som intervjuades, hade en belt annan verklighet pa bibliotekariernas fram
tida roll i samhallet, an jag och bibliotekscheferna. 

Jag fonnodar att de icke biblioteks anstallda infonnanternas verklighet framst dominerades 
av ekonomiska verklighet, dar de sag bibliotekariernas loner som en stor utgift. Pa fragan 
om vilken service som de icke biblioteks anstallda informanterna ansag som minst viktig i 
kristider, svarade alia icke biblioteksanstallda informanter, att goromat som paverkar biblio
tekariemas arbetsuppgifter, i en kris borde ses over, eller rationaliseras bort. Bibliotekarierna 
menade i motsatt till de ovriga informanterna, att bibliotekspersonal redan i dagslaget var for 
!a, och att man sag bibliotekspersonalen som nagot som var extra viktigt att varna om i kris
tider. 

De arbetsuppgifter som icke biblioteks anstallda informanter ansag ligga i skottpunkten for 
nedskarningar, var framst den inre administrationen. Den inre tjansten pa ett bibliotek, arden 
delen bibliotekariernas arbetsuppgifter som syns minst, och ar for ganska manga manniskor 
ocksa holjda i ett dunkel. Den inre administrationen befinner sig saledes i periferin av manga 
manniskors verklighetsuppfattning om bibliotek, och blir darfor kanske ocksa minst viktig. 
Det finns ganska manga yrkesverksamheter vars uppgifter ar tamligen diffusa for den breda 
allmanheten, men som anda bibehatler sin trovardighet i samhiillet. Att den administrativa 
delen av bibliotekariemas arbetsomrade utsatts for misstro, kan ha ett samband med att bib
Iiotekariema inte sjalva framhaller och marknadsfor dessa arbetsuppgifter. Om man skall be
gara att nagon forstar vad man sysslar med, bor man ocksa inse att forsta steget for att 
uppna onskvard effekt, ar att aktivt arbeta med att gora sig forstadd. 

Kultur och fiitidschefNielsen i Kristinehamn och oppositionsradet Strandberg i Vara, var de 
av informanterna som var mest frisprakiga i fraga om personalnedskiirningar. Nielsen ansag 
t.ex. att man kunde sluta med att laga bocker och istallet forvara trasiga bocker i plastfickor. 
Detta uttalanden tyder pa att Nielsen inte tror att anvandarna paverkas av bockernas 
estetiska utformning. Denna asikt star pa satt och vis i motsattning till de estetiska krav som 
Nielsen har pa bibliotekslokalernas inredning, vilken han anser skall vara lugn och 
harmonisk, for att besokaren skall kunna kanna frid och besinna sig. 
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Strandberg menar att biblioteksbesokaren i framtiden inte skall behova nagon assistans av 
av bibliotekariema. Strandberg menar att bibliotekariemas framtida roll skall vara att fylla 
upp bocker pa hylloma, och att hon blir viktig forst om hon blir den gurun som behovs for 
datautvecklingen. Detta uttalanden tyder pa att Strandberg har en d!lig uppfattning om bibli
otekariemas yrkeskompetens och bibliotekariemas arbetsuppgifter. Hur skall man t.ex .. 
kunna bedriva den av Vara bibliotekets prioriterade bamverksamheten med hjalp av datorer? 

Det synes som alia informanterna lagt storst vikt vid de delar av verksamheten i omraden dar 
bibliotekens syften varit tydliga; i bamverksamheten, i bibliotekets roll som forsvarare av de 
demokratiska rattigheten till fri information och bibliotekens framtida roll i det stundande 
informationssamhallet. 

Bibliotekschef Svensson i Vara, anser att bam och ungdomsverksamheten skall innebara ett 
kravlosare och lustfylldare kunskapsintagande. Kommunalradet Tenemar i Kristineharnn 
menar att man skall satsa pa bam och ungdomsverksamheten for att lara barn att biblioteket 
star for det fria ordet och den fria tanken. 

T enemars och Svenssons syn pa hiblioteksverksamheten kan tolkas som att de anser att barn 
och ungdomsverksamheten skall bygga pa viss frivillighet. Kultumamndens ordforande 
Leven i V ara , menar att barn och ungdomskulturen ser ut som den gor i dag for att det inte 
finns nagon speciell barnkultur som tranar barnen infor vuxenlivet. 

Flera av informanterna har valt att lagga vikt vid folkbibliotekens framtida roll som IT cent
rum, vilket sakerligen har ett samband med den uppmarksamhet som IT ront i medier under 
de senaste aren. Jag tolkar vurmandet for IT som framvuxen ur den kommersiella intres
senas behov av att finna en ny marknad. For att overtyga att IT ar nagot nodvandigt har 
dessa marknadskrafter valt att appellera till kunskapssamhallets ideal. 

Det synes som samtliga informanter valt att framhalla delar av verksamheten som varit 
uppenbara succeer, och valt att nedtona delar av verksamheten som inte varit sa fram
gangsrika. I Vara talades det t.e.x. ganska mycket om den nya biblioteksbyggnaden. 

Informantema i Vara uttryckte mer kritiska synpunkter, an informantema i Kristinehamn. 
Denna skillnad vad det galler kritiskt granskande av verksamheterna, marks ocksa i verk
samhetsberattelsema, dar man i Vara i mycket hogre grad an Kristineharnn, agnar sig at 
kritiska 
analyser. Att man varit mer kritisk i Vara, an i Kristinehamn, kan bero pa att det nya huvud
biblioteket i V ara, har gjort att funderingar om bibliotekets utvecklingsmojligheter har 
vitaliserat. Den uppenbara stolthet som informantema i Vara kande for sitt nya huvudbib
liotek, kan ocksa ha bidragit till att det kants lattare for informantema att belysa sadant i 
verksamheten som varit mindre bra. Ifall man vet att man gjort nagonting bra, borde det 
rimligen ocksa vara enklare att erkanna sina svagheter. 
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Markbart ar att de enda tillfallen som informanterna valjer att prata om filialer i verksam
heten, ar pa fragan om vilken service de skulle ta bort om nagonting var tvunget att rationa
liseras bort. 
Min uppfattning ar att samtliga informanter nar de talade om biblioteket, genomgaende 
asyftade huvudbiblioteken. Hotar dessa verklighetsuppfattningar filialverksamheterna? Har 
dessa kommunernas filialverksamhet en sadan marginell betydelse? I sa fall, varfor? Beror 
denna negativa syn pa filialverksamheterna, pa att de intef\juades kunskaper om filialerna ar 
bristande? 

En uppenbar skillnad marks mellan intef\jumaterialet fran V ara och Kristinehamn, genom att 
informanterna i Vara visar en oppnare attityd till framtida finansiella kallor. Enhetschef 
Johnsson menar att han inte har nagra som heist skrupler att i framtiden lagga reklamblad i 
bockerna. Oppositionsradet Strandberg staller fragan om varfor man inte skaffar finansiarer 
till biblioteket med hjalp av lotteriverksamhet.. Jag tror att man i Vara bar lattare att tanka 
sig att anvanda sig av mer kommersiella metoder an i Kristinehamn, for att man i motsats till 
Kristinehamn, bar en borgerlig politisk tradition. Den borgerliga klimatet bar i de fore
ningsdrivna biblioteken skapat en delvis icke kommunalt finansierad biblioteksverksamhet. 
Biblioteksverksamheten i Vara har ocksa anpassat sig efter den konunersiella marknaden da 
de hallit extra oppet pa biblioteket for att utnyttja kommersiella arrangemang som t.ex. Vara 
marknad och skyltsondagen. Det faktum att det redan finns ett konunersiellt samband knutet 
till biblioteksverksamheten tror jag gor att man har lattare for att skapa visioner om en 
framtid med annu storre samband mellan biblioteksverskamheten och det kommersiella. 

Forslaget om reklamblad, anser jag hotar bibliotekets matsattning att vara neutralt. I dessa 
asikter kan man se en villighet att radikalt forandra bibliotekens overlevnadsstrategi. Men 
hur komrner ett bibliotek med lotteri och reklamblad i bockerna se ut? Kommer denna typen 
av atgarder att forandra bibliotekets status? I 1995 ars kulturpolitiska mal skriver man 
ingenting om att motverka negativa kommersiella effekterlOl, sa som i 1974 ars kulturpoli
tiska mat. I de nya maten star det heller ingenting om att varna om neutraliteten, vilket det 
dock gor i varas biblioteks maldokument. Ar det mojligt att i framtiden anvanda sig av 
kommersiella finanskallor for folkbiblioteken? Enligt min tolkning, kan man inte anvanda sig 
av dessa typer av finanskallor, da de star i motsattning till det femte av 1995 ars kulturpoli
tiska mal, som fastslar att kulturen skall vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 
samhallet102. I fall man for att sakra bibliotekets finanser, maste anvanda sig av annonsorer 
blir biblioteket en bunden och osjalvstandig institution.Men ar sjalvstandighet och obun
denhet, verkligen forenligt med overlevnad? Och har dessa begrepp overhuvudtaget nagra 
praktiska och verkligt trovardiga referensramar? 

Ytterligare ett argument emot reklamblad i becker, ar att om man skall fOrsvara de demok
ratiska rattigheterna, genom att ge alla manniskor tillgang till fri information, sa skall 

101Kulturutredningen 199S, s 8S 
102ibid. 
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manniskan sjalv kunna ia valja vilken information hon vill ta del av, atminstone pa folkbib-. 
Iioteket. 
Det ar val ra som fortfarande vidhaller att ett mediaurval pa ett bibliotek, skulle kunna vara 
helt neutralt och opartiskt, men sa lange biblioteksanvandaren sjalv valjer vilken information 
hon skall ta del av, har hon atminstone en storre chans vfuja sig emot eventuellt underlig
gande manipulativa intressen, an om hon patvingas reklam. Eller kanske ar det tvartom, om 
biblioteket mer arligt gar ut med att man inte ar neutrala, sa kanske besokamas medvetenhet 
och kritiska tankande utvecklas? 

De hinder som jag ser for fOrsaljning av Iotter av samma typ som bingolotter, beror pa bur
vida man valjer att definiera bingo som kultur eller en renodlad kommersiell verksamhet. De 
flesta huvudbibliotek bedriver i redan dag aterforsaljning av arrangemang som teaterfore
stallningar, konserter, forelasningar och dylikt. Ar bingo kultur? Ar det bibliotekets roll att 
formedla all slags kultur? Ifall man inte menar att biblioteket skall formedla all slags kultur, 
gar man egentligen emot den ofta asyftade principen att biblioteket, genom fritt informations 
flode skall varna om yttrandefrihet och fri information, for att skydda de demokratiska 
rattighetema.I slutandan handlar det om ifall man tror pa det demokratiska samhallet eller ej. 

Fragan om informantemas drombibliotek stalldes tor att forsoka ia en uppfattning om 
vilka visioner informantema hade om den kommunala biblioteksverksamheten. Drommar kan 
foda mer kreativa ideer, an det som vi kallar rationellt tankande, eftersom drommar, atmin
stone ibland, kan bortse fran faktiska problem. 

Jag fragade informantema hur deras drombibliotek skulle se ut, om vi Ievde i en evig hog
konjunktur med obegransade ekonomiska resurser. De olika bilder som gavs av drombiblio
teket, var inte motsagelsefulla. Samtliga av informanterna gav uttryck for visioner som for
svarade Kulturradets idealistiska bild om bibliotekets roll som informationscentral och kultu
rellt centrum. BibliotekschefWestman i Kristinehamn trodde att man inte skulle ha det sa 
bra, d.v.s. att man skulle ha obegransade ekonomiska resurser, eftersom hon ansag att 
biblioteket var nagonting man skulle kampa for. Westmans synpunkter bygger troligtvis pa 
de praktiska erfarenheter som Westman har av biblioteksarbetet i Kristinehamn. 

Om man tanker sig att bibliotekets verklighet ligger langt ifran den utltimata drommen av ett 
bibliotek, sa :finns det kanske helt enkelt inte nagra erfarenheter som en drom om ett 
onskebibliotek kan relatera till. Att dromma om ett perfekt bibliotek kan da dessutom tankas 
ge en alltfor negativ bild av den egna verksamheten och allt for vidlyftiga drommar, kan 
darfor stoppas p.g.a. en inre censur. Jag tror att det i en kris ar positiM att lyfta fram vad 
som ar bra, eftersom en koncentration pa det otillrackliga kan gora att man glommer att 
utveckla det som ar bra. 
Detta i sin tur, kan medverka till att de politiska beslutsfattarna och bibliotekets anvandare 
tar en alit mer negativ verklighets uppfattning om biblioteket, vilket kan resultera i sarnre 
anslag och farre biblioteksanvandare. Men Westman menade att hon i sitt bibliotek ville ha 
tillgang till alia bocker, sa att man slapp fjarrlan och sa onskade hon att biblioteket fick en 
modemare utrustning. 
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Bibliotekschefen i Vara, Anna Lena Svensson, hade i motsatts till Westman ganska stora 
drommar om ett drombiblioteket. Att Svensson var skickligare pa att verbaliserade drommar 
an Westman, kan bero pa att biblioteksverksamheten i Vara varit under forandring de 
senaste aren. Denna forandring kan ha bidragit till att legitirnera dromrnar om det ideala 
biblioteket. De icke biblioteksanstallda informantema hade inga problem att ge drombilder 
av biblioteket. Detta kan bero pa att dessa informanter, med tanke pa att de inte ar biblioteks 
anstallda bar en mer diffus bild, och darmed ocksa rnindre praktsikt verklig och mer dromlik 
bild av biblioteksverksamheten. Den informant som gav den rnest utforliga bilden av 
drombiblioteket var enhetschefNielsen i Kristinehamn, som ocksa var den informant som 
haft minst med biblioteksverksamheten att gora, eftersom han bara innehaft sin tjanst i 28 
dagar vid intervju tillfallet. 

Den storsta skillnaden mellan bibliotekariema och ovriga informanters synpunkter pa 
biblioteksverksamheten synes vara att bibliotekariema vill varna om den manskliga faktom i 
biblioteksverksamheten, d.v.s. sitt eget arbete, ernedan ovriga inforrnanter verkar vara mest 
intresserad av att lyfta fram den tekniska utvecklingen, d.v.s. IT utvecklingen. Denna skill
nad kan bero pa att informantema haft olika kallor till deras kunskap om biblioteket. Biblio
tekariema bygger sakerligen sina asikter pa den praktiska verklighet som de moter genom 
sitt arbete pa biblioteket, medan de ovriga informantema troligtvis bygger sina asikter pa 
ekonomiska aspekter. Orsaken till att deicke biblioteksanstallda informantema viii skara ner 
pa personal kan tankas bero pa att personalen ar ekonomisk kostsamt och att dessa infor
manters kunskaps om bibliotekariemas arbetsuppgifter ar bristande. Min uppfattning ar att 
dessa bada folkbibliotekssystem komrner utvecklas framst pa ett tekniskt plan, eftersom det 
verkar vara ett omrade som man ar beredd att satsa pengar pa, medan filialer och personal
styrkor samtidigt kornrner att fa klara sig med alit rnindre ekonomiska medel. 

Min slutsats ar att uppsatsens material ger sken av att folkbibliotekstanken ar starkare an 
de ideologiska meningskiljaktigheter som finns i Vara och Kristineharnns folkbibliotek. En 
viktig faktor for att folkbibliotekstanken kunnat vaxa sig stark ar troligtvis iden om att 
folkbiblioteken skall forsvara de demokratiska rattighetema genom att ge alia manniskor fri 
tillgang till information. Hur ett folkbibliotek skall se ut bar med andra ord blivit en 
konvention, med avsikt att uppratthalla vart styrelseskick. En fordelar att 
folkbibliotektanken ar sa stark ar att folkbibliotekssverige ar oversiktligt och kontrollerbart. 
En nackdel med en sadan stor och utbredd ide ( eller konvention) som 
folkbibliotekessverige, ar kanske att den kan vara trog och svarforanderlig. For att 
nagonting skall k:unna fortsatta att leva, ha en funktion i sin samtid, och inte bara vara en 
dod symbol, sa kravs det ett standigt nyskapande. 

97 



15. SAMMANFATTNING. 

I denna uppsats har jag forsokt att ta reda pa skillnader och likheter vad betraffar folkbib
lioteksverksamheterna i Kristinebamn ocb Vara under !ret 1994. For att uppna detta syfte 
har jag gjort en jamforelse, vars syfte bar varit att forsoka forst! vilka tank:ar som ligger 
bakom biblioteksverksamheterna i Vara ocb Kristinebamn under !ret 1994. Jamforelsen har 
gjorts dels genom att studera de urkunder som dessa verksamheter producerat mellan aren 
1987-1994 och genom att intervjuer med beslutsfattare inom bibliotekssystemen. 

Min ambition med denna uppsats bar varit att forsoka gora nagra av orsakerna till biblio
tekens utveckling synliga och tolkningsbara. Orsaken till att jag valt V ara och Kristine
barons kommuner beror pa attjag anser att kommunernas invanarantal, mellan 15-30 000, 
gor att biblioteksorganisationerna ar begripliga ocb undersokningsbara. De fiesta svenska 
kommuner har dessutom ett invanarantal mellan 15-30 000 invanare. Att kommunema bar 
skilda politiska traditioner, d.v.s. att Vara ar en borgerlig kommun, ocb Kristinehamn en 
socialdemokratisk kommun, gjorde ocksa att jag fann det intressant att jamfora dessa tva 
kommuner, da jag ville ba svar pa i fall dessa tva kommuners skilda ideologier, paverkat 
bibliotekens utveckling. 

Uppsatsens kapitel 1 ar uppsatsens inledning. Dar forklaras uppsatsens syfte, metod, ocb hur 
kommunerna valts, enligt ovan. Kapitlet presenterar i kortbet hur uppsatsen ar uppbyggd 
ocb redogor for tankama bakom uppsatsens disposition. Jag forklarar att jag valt att jam
fora bibliotekens service till - barn ocb ungdom, - aldre sjuka och handikappade, - allman
heten vuxna, och att anvandargruppen invandrare inte jamfors , da jag menar att service till 
denna anvanargrupp var ganska likartad pa de tva biblioteken och darfor kandes onodig. 

I arbetet med uppsatsen har det uppst!tt vissa problem, vad galler kommunernas urkunder, 
eftersom det varit omojligt att hitta verksamhetsberattelser fran Kristinebamns kulturnamnd. 
Uppsatsens bakgrundsavsnitt, somjamfor verksamheternas utveckling mellan aren 1987-
1993, baseras darfor pa verksarnhetsberattelser i fran Vara och pa arsberattelser i fran 
Kristinehamn. 

I inledningskapitlet under rubriken "Yttre faktorer", omnamns olika organisationer som kan 
tankas paverka ett lokalt folkbibliotek, som t.ex. bibliotekshogskolorna, Sveriges Allmanna 
biblioteksforening, och Statens kulturr!d. Darefter foljer ett kort referat av 1974 !rs kultur
utredning och dess betydelse for folkbibliotekens utveckling: 
Utredningen innebar att folkbiblioteken fick en aUt mer central roll i det lokala kulturlivet 
ocb att gamla bestamningar av vad kultur var for nagonting uppluckrades. 

Forandringarna som skedde inom det svenska folkbiblioteksvasendet efter 1974 var: 

* Allt fler folkbibliotek fick utbildad personal 
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* Den uppsokande verksamheten okade for att na "svaga grupper". 
* Barn och ungdomsverksamheten utvecklades, sa att nyforvarven i dag kommit att besta av 

40% bambocker. · 
* Datateknik har utvecklats for att underlatta informationssokning .. 
* Uppgifter om utbildningsomraden har okats. 
* Uinsbiblioteken har byggt ut, som stod fur folkbiblioteken 
* Service av utlaning av andra medier an bocker har okat.103 

Efter 1974 sa har ocksa antalet filialer blivit fiirre. Ytterligare en skillnad en effekt av 1974 
ars kulturutredning ar att skillnaden mellan de sma kommunemas bibliotek och de stora 
kommunemas bibliotek har minskat, vilket ocksa syns i utliiningstatistiken, 1976 var antalet 
utlan flest i de tre storstaderna. I dag ar det dock sa att utlaningstatistiken ar i sarklass samst 
i storstaderna. · 

I V ara och Kristinehamn, syns att slciUnaden mellan dessa bada folkbiblioteksorganisationer 
minskat sedan 1974, vilket fhimst beror pa att Vara folkbiblioteksorganisation under denna 
period befunnit sig i ett uppbyggnads skede. 

I uppsatsens andra kapitel presenteras kommunernas genom en kort beskrivning narings ut
veckling, politik och med hjalp av referat fran Kultumamndema, respektive Kultur och fri
tidsnamnderna, mellan ar 1987-1993: 

Vara kommun ar lantbruks dominerad kommun som 1994 hade 16 981 invanare. Samma ar 
arbetade fortfarande 11 % av de yrkesutovande invanama med jordbruk. Kommunens poli
tiska tradition ar borgerlig. I kommunfullmaktige finns ocksa ett lokalt parti: Partiet Opoli
tisk Kommunal Sparsamhet, vars ideologi framst gar ut pa att spara pengar inom den 
offentliga sektorn. 

Kristinehamns kommun, ar tillskillnad fran Vara kommun, en typisk arbetarkommun. 
Naringslivet har utvecklats framst genom jamhandel och sjofart. 1994 da invanare antalet i 
kommunen var 26 074, arbetade dock 41% av de forvarvsarbetande inom den offentliga 
sektorn. Den offentliga sektom var da den storsta arbetsgivaren i kommunen. 

Kommunens politiska majoritet har och ar dominerad av det socialdemokratiska paritet. I 
1991 ars val tick kommunen dock borgerlig majoritet, men socialdemokraterna atertog 
makten i 1994 ars val. 

I jamforelsen mellan kommunernas verksamhetsberattelser och arsberattelser mellan 1987-
1993, framgar att verksamheten i Kristinehamn varit mer omfattande och beskrivande vad 
ga.ller andra verksamheter an sadant som direkt beror bibliotek eller bocker. Verksamhets
berattelsema fran V ara ger stort utrymme till att spegla utvecklingen av sektorns bam och 
ungdomsverksamhet, och att doma av den uppmarksamhet som denna verksamheter f'ar, kan 

103scb, 1994h,s JJ 
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man art anta service till denna malgrupp anses som mer viktig an service till andra ma.I
grupper. 

Trots att verksamheten i Vara, haft mer uttlade ambitioner vad galler barn och 
ungdomsverksamheten an i Kristinehamn, sa bar skolbibliotekarietimmarna minskat i V ara, 
medan denna service expanderat i Kristinehamn. 

Positiva dynamiska forandringar bar skett pa bada kommunemas huvudbibliotek. Huvudbib
lioteket i Kristinehamn bar renoverats och i Vara invigdes ett nytt huvudbibliotek 1991. In
fonnationsservicen bar okat pa bada biblioteken. 

De skillnader som marks vad galler bibliotekens uppsokande verksamhet, tyder pa att Kristi
nehamn haft battre service inom detta verksamhetsomrade. "Bokenkommer" service" har 
under denna period okat i Kristinehamn. I Vara bar "Bokenkommer"servicen "aldrig varit 
organiserad och endast funnits periodvis for ett ringa antal kommuninvanare som sjalva be
gart denna hjalp. I Kristinehamn bar service till aidre och handikappade forstarkts genom 
depositioner pa vardcentralen. I Vara forlorade flera av kommunens aldre och handikappade 
sin enda kontakt med biblioteks verksamheten nar bokbussverksamheten lades ner. 

En expansiv forandring i den uppsokande verksamheten i Vara har markts i och med attar
betsplatsutlaning aterupptogs pa en arbetsplats. Arbetsplatsutlaning saknades i Kristinehamn 

Trots att Kristinehamn ar en storre ort an Vara, pabotjades datorstod for biblioteksadrninist
rativa rutiner sex ar tidigare i Vara (1987) an i Kristinehamn (1993). 

Antalet Ian per invanare har under den granskade perioden varit hogre i Kristinehamn an i 
V ara. Utlan har dock okat mer i V ara an i Kristinehamn. 

I bada kommunerna syns dock att antalet besokare med aren blivit fler pa biblioteken. 
Bagge kommunerna har under perioden drabbats av nedskarningar i mediaanslagen. Och i 
flera verksamhetsberattelsema fn1n de tva kommunema skriver man att man p.g.a. de 
minskade mediaanslagen, bar problem med att uppratthAIIa onskvard standard pa bibliote
kens medier. 

F orandringar har skett i bada kommunernas filialverksamhet. I Vara har filial en i Arentorp 
och bokbussverksamheten upphort. Filialema i Helas och Larv har overgatt i foreningsdrift. 
I Kristinehamn bar filialema i Visnums Kil och Nybble upphort. 

I uppsatsens tredje kapitel "Biblioteksverksamhetema 1994", foljer en redovisning av verk
samheternas olika enheter och en genomgang av kommunernas verksamhetsberattelser fran 
1994. Kapitlet avslutas med enjamforelse av biblioteksverksamhetsberattelserna. Verksam
hetsberattelsen fran Kristinehamn beskrivs med hjalp av de faktiska rubrikema i urkunden; 
Huvudbiblioteket, Boken kommer, Bamverksamheten, Bokbussen, Sjukhusbiblioteket, 
Marieberg, Allmankultur, John Bauer, Kulturutbudet, 
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Egna arrangemang, Saxholmen, Konstutstallningar, Bildarkivet/museet, Kulturstipendium 
och 
Bilagor. Redogerelsen fran Vara, beskrivs pa samma satt, d.v.s. med hjalp av urkundens 
rubriker sam ar. Ekonomisk oversikt, Resultatsbeskrivning, Verksamhet och viktiga handel
ser, Allmankulturell verksamhet och Framatblick. 

Kapitlets avslutande jamforelse behandlar framst skillnader mellan verksamhetsberattel
semas karaktar. De skillnader sam presenteras inriktar sig framst pa att fOrseka belagga att 
Varas verksamhetsberattelse har en resultat och problemorienterad inriktning och att verk
samhetsberattelsen fran Kristinehamn ar mer narrativ. 

Det fjarde kapitlet jamfor bibliotekens driftskostnader for 1994. Av denna jamforelse fram
gar att skillnadema mellan bibliotekens kostnader ar naturliga, d.v.s. att kostnaderna ar 
sterre i den sterre kommunen. Lokalkostnadema ar dock dyrare i Vara, vilket beror pa att 
huvudbiblioteket 
i Vara flyttade in i nya lokaler 1991 . 

I uppsatsens femte kapitel heter 11personal i bibliotekssystemen 1987-94". I detta kapitel 
framgar att personalstyrkan blivit iataligare i bagge bibliotekssystemen. Antalet personal i 
Vara var fjorton 1987 och atta 1994. 1994 var det en bibliotekarietjanst mindre an 1987 och 
kontorspersonalen hade minskat med tre personer. I Kristinehamn har personalen minskat 
med ett helarsverk mellan 1987- 1994 .Personalnedskarningarna i Kristinehamn har enbart 
drabbat kontorspersonalen, vars arsverk var tre fii.rre 1994 an 1987, bibliotekariemas tjanster 
har under samma period okat med tva helars verk. 

Det sjatte kapitlet heter" Jamforelse mellan eppetidema pa huvudbibliotek och filialer 1987-
94". 
I detta kapitel framgar att skillnadema mellan eppettidema pa huvudbiblioteken var anmark
ningsvart mycket mindre 1984 an 1987. Det tidigare aret var huvudbiblioteket i Kristine
hamn oppet 58 timmar langre per vecka an Varas huwdbibliotek. 1994 hade man endast 
eppet 12 timmar langre per vecka pa huvudbiblioteket i Kristinehamn an pa huvudbiblioteket 
i Vara. Den minskade skillnaden beror framst pa att eppettidema pa Kristinehamns bibliotek 
minskat kraftigare an i Vara. Skillnaderna mellan filialernas oppetider har forandrats enligt 
samma monster; 1987 var filialerna i Kristinehamn oppet 53 fler timmar per ani Vara, och 
1994 hade skillnaden minskat sa att man endast hade oppet 12 timmar mer per vecka pa 
filialema i Kristinehamn. 

I det sjunde kapitlet redogers for skillnader i biblioteken mediabestand, utlarungsstatistik och 
besoksstatistik. A v detta kapitel framgar att inkepen av nyforvarv har minskat mer i V ara an 
i Kristinehamn. Vid en jamforelse av kommunernas utlaningstatistik ser man att kristine
hamnarna l!nade 9.79% farre becker 1994 an 1987, medan man i Vara lanade 5.89% fler 
becker 1994 an 1987. Trots att utlanen per invanare och ar var fler i Kristinehamn ani 
Vara, sa besekte varaboma sitt huwdbibliotek oftare an kristinehamnama. Detta samband 
spekuleras bero pa att besekarna pa Vara bibliotek i sterre utstrackning an i Kristinehamn, 

101 



gar till biblioteket i andra arenden an att lana bocker, eller att fler av Vara bibliotekets beso
kare lamnar biblioteket i oforattat arende. 

Attonde kapitlet innehaller en jamforelse mellan kommunemas bam och ungdoms
verksamhet. 
A v denna jamforelse framgar att V ara, till skillnad fran Kristinehamn, har ett maldokument 
for bam och ungdomsverksamheten, men att servicen till denna anvandargrupp trots alit ar 
mer omfattande i Kristinehamn. Sedan Vara kommun delades in i resultatsenhter 1991, har 
dessutom servicen till skolelever forsarnrats. Vid en jamforelse av bur stor procent av folk
bibliotekens sammanlagda utlaning som utgors av bamlitteratur, visar att denna procentsats 
ar nagot stOrre i V ara an i Kristinehamn. 44 procent av utlanen i Vara var 1994 bam
litteratur ocb i Kristinehamn var det 41 procent av utlanen som var barnlitteratur. 

Nionde kapitlet, med rubriken "Malgruppen vuxna", har som ambition att ja.mfora den delen 
av kommunemas kulturarrangemang som bedrivits innanfor folkbibliotekets lokaler. Slut
satsen av denna fraga ar att kommunemas verksamheter i huvudsak skiljer sig genom verk
samhetema haft sin tyngdpunkt inom olika omraden. I Vara har man framst inriktat sig pa 
konstutstallningar och kulturhistoriska arrangemang. Vara bibliotek bar ocksa presenterat 
sin verksamhet vid kommersiella arrangemang som julskyltningssondagen och marknader. I 
Kristinebamns kulturutbud aterfinns ett samhallsinformativt tema som belt saknas i v ara. 
Det kulturhistoriska temat i Kristinehamn hade en bredare inriktning an i Vara, eftersom 
detta tema i V ara framst behandlat lokala forhallande. Att man valt att koncentrera sig runt 
lokal kulturhistoria i V ara, beror med all sakerhet pa att man under !ret 1994 firade 100 irs 
jubileum i Kopingen. 

Uppsatsens tionde kapitel jamfor bibliotekens service till aldre, sjuka och handikappade. 
Jamforelse slutsats ar i korthet att denna service fungerat battre i Kristinebamn ani Vara. 

Kapitel nummer elva, jamfor biblioteksverksamhetemas mal. Eftersom biblioteks
verksamheten i Kristinehamn saknar maldokument ja.mfors Varas maldokument med 
Kristinehamns kultur ocb bibliotekschefs muntligt uttryckta asikter om folkbibliotekens roll. 
Maldokumentet i Vara ar i mangt och mycket en bearbetning av Kulturradets mal med 
kulturpolitiken i Ny kulturpolitik 1974. Den enda reella skillnad mellan Kulturradets maJ 
och Varas maJdokuments mal, bestar i att det i Varas overgripande mal inte postuleras att 
kulturpolitiken skall ge manniskor mojlighet till eget skapande, och framja kontakt mellan 
manniskor, eller att mojliggora konstnarlig fomyelse. 

Kulturchefen i Kristinehamn menar att bibliotekets roll ar att varna om de demokratiska 
rattigheterna genom att ge ana kommuninvanare samma mojlighet till information, vilket pa 
satt ocb vis ar sammanfattning av Ny kulturpolitiks kulturmai. Trots att V ara bar ett maJ
dokument, sa ar servicen till aldre, sjuka, handikappade, och i viss man aven bam, battre i 
Kristinehamn an i V ara. 
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Kapitel nummer tolv, inneh!ller en intervju med bibliotekschefema, representanter for det 
storsta paritet i kommunen, med enhetschefema for fOrvaltningama och med representanter 
for oppositionen i kommunfullmaktige. I detta kapitel jamfors de olika representantema fran 
kommunema med varandra, d.v.s. intervjun med bibliotekschefen i Kristinehamnjamfors 
med 
intervjun med bibliotekschefen i Vara e.t.c. Det mest anmarkningsviirda i detta kapitel ar att 
det finns en distinkt skillnad mellan bibliotekschefemas syn pa biblioteken och ovriga infor~ 
mantemas syn pa bibliotek. Dessa skillnader torde grunda sig att informantema skaffat sig 
kunskap om biblioteket pa olika vis. De fiesta av de icke biblioteks anstallda informanterna 
vill vid en kris minska antalet personal, medan bibliotekariema menar att biblioteksperso~ 
nalen redan ar for ringa till antalet. I intervjumaterialet marks ocksa att man onskar att bib~ 
lioteket i framtiden, med IT hjalp, skall ia en storre betydelse som informationscentral. Av 
intervjumaterialet att doma, sa ar skillnaden mellan politiska partiers syn pa bibliotekens 
ideologiska roll, obetydlig. 

Kapitel nummer tolv iir uppsatsens avslutande analys som avser att jamfora "biblioteken 
som helheter11

• Jamforelsen gors med hjalp av foljande fragor: 

-Vilka konventioner likriktar de tva folkbiblioteken? 
~ Hur har kontakten mellan biblioteken och anvandama utvecklats mellan 198 7 ~ 1994. 
~ Vilka problem ar tydliga inom verksamhetema? 
- Vilka mal har verksamhetema? 
- Vilka skillnader marks i bibliotekens programverksamheter? 
- Vad har informanterna att saga om folkbiblioteken? 
- Vad ar bakgrunden till bibliotekariemas och de icke biblioteks anstalla informantemas 
asikter om vad som skall prioriteras respektive rationaliseras bort vid en ekonomisk kris
situation? 

Fragan som avser att besvara vilka konventioner som likriktar de tva folkbiblioteken, 
skriver jag att de konventioner som styr folkbiblioteket iir starka, och att kultutredningens 
riktlinjer for folkbiblioteken, fungerar mer eller mindre som en lag. 

Pa fragan som avser att besvara hur kontakten mellan biblioteken och anvandare utvecklats 
mellan 1987-1994, konstateras att personalresursema i biblioteken forsamrats, filialverksam
heten forsamrats, samtidigt som biblioteken utvecklats sina tekniska informationssoknings 
mojligheter. 

Som svar pa fragestallningen om vilka problem som iir tydliga inom verksamhetema, konsta
teras att verksamhetema brottas med ekonomiska problem. Det framgar ocksa att Varas 
bibliotek, haft mer problemorienterad framfOrhatlning an Kristinehamn, men att bada biblio
teken valt att koncentrera sin problemmedvetenhet runt problem som de varit offer under, 
och som de darfor inte kunnat losa under de faktiska forhatlandena. 

For att besvara fragan vilka mat som verksamhetema, konstateras att Vara har ett utforligt 
matdokument presenterar en text med bestamda kvalitets kriterier, som dock saknar insikten 
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om att kvatite och saklighet ar forandertiga varderingar. Varas, matdokumentjamfors med 
Kristinehamns bibtiotekschefReidun Westmans uttalande om att bibliotekets roll ar att for
svara de demokratiska rattighetema genom att ge alta manniskor fri tillgang till information. 
Trots att man i V ara har mer precisa rikttinjer for bur alta kommuninvanare skalt kunna fa ta 
del av biblioteksservicen, sa ar service till s.k. svaga grupper, barn och ungdomar mer omfat
tande i Kristinehamn. 

De storsta slcillnader som marks i bibliotekens programverksamhet ar att Varas program 
framst kannetecknats av lokal kulturhistoria och konstutstallningar, medan programverk
samheten i Kristinehamn haft ett samhallsinformativt tema som saknat motsvarighet i V ara. 

Som svar pa fragan om vad infonnanterna har att saga om folkbiblioteken, uppmarksammas 
att alia infonnanter legitimerar biblioteksverksamheten genom att poangtera bibliotekets roll 
i det demokratiska samhallet. Tva av informantema, oppositionens representanter i kommu
nema, menar att biblioteket bade skall forsvara de demokratiska rattighetema och vara cen
surerande. Soderstrom menar att biblioteket skall censurera vatd, och Strandberg sager att 
litteraturutbudet pa biblioteket skaU valjas ut med hjalp av politiska representanter som sager 
sin politiska mening om litteraturen. 

I nasta fraga som avser att bevara vad som ar bakgrunden till bibliotekariernas och de icke 
biblioteks anstallda informanternas asikter om vad som skall prioriteras respektive rationali
seras bort vid en ekonomisk krissituation, fors en fyra sidor lang diskussion och analys av 
informantemas uttalanden. Slutligen konstateras att den storsta skillnaden mellan biblioteka
riernas och ovriga informanters asikter om biblioteksverksamheten, ar att bibliotekariema viii 
varna om den manskliga faktom inom biblioteksverksamheten, d.v.s. sitt eget arbete, erne
dan ovriga informanter verkar vara mest intresserade av att lyfta fram den tekniska utveck
lingen. Denna skillnad antas bero pa att informantema har olika kallor till sin kunskap om 
biblioteket, och att bibliotekariema bygger sin verklighet pa sitt dagliga arbete, och ovriga 
informanter antas bygga sin verklighet framst med hjalp av ekonomiska fakta. 

Slutligen konstateras att uppsatsens material ger sken av att folkbibliotekstanken ar starkare 
an de ideologiska meningsskiljaktigheten som finns i Vara och Kristinehamn. 
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Bilaga 1. Intervjufh1gor. 

Fn\gestallningar som fungerat som underlag for intervjuema. 

A Vilket ar bibliotekets ar bibliotekets roll i sitt samhalle? 

B. Vilken betydelse har biblioteket for barn. ungdomar, arbetslosa, sjuka och handikappade, 
invandrare, och "vuxna"l04. 

C. Vilken service ar minst viktig, och darfor lattast att rationaliseras bort i en krissituation ? 

D. Vilken service ar mest viktig och som darfor inte tar rationalisera bort i en krissituation? 

E. Skall biblioteket vara pedagogiskt eller fostrande? 

F. Vilka ar de storsta fordelar med din kommuns bibliotek i dag? 

G. Vilka ar de storsta nackdelama med din kommuns bibliotek i dag? 

H. Hur ser ditt drombibliotek, om vi tanker oss att vi befann oss i en evig hogkonjunktur? 

l 04Med wxna menar vi hlir den del en av befolkningen som lir l'lver 18 Ar och inte tillhOr nagoo av de Ovriga malgmppema 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i B.:>nis ar en nation ell hogskola. Studenter kom~ 
mer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges in om 
ornradena bibliotek och infurrnation, textil, teknik, pedago
gik s~rrit data och ekonomi. 

Hogskolans Ioka.!er Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundacl . .:s Hogskolan i BorAs, men de textila ut• 

bildningama har sitt ursprung annu liingre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning ocil utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
h.liradsbygden och i andra delar av Iandet och utlandet. 

I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Bonis sedan 1972. 
I manga Ar var bibliotekshOgskolan i Boras landets enda 

specialhogskola fOr bibliotekarier, men genom universite
tens och hOgskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar Atta termi
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- C.'ch 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten~ 
skap ges vid G5teborgs universitet. 
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