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Abstract  This master thesis is a study of the Swedish Lending Centre for immigrant
literature (ILC), which opened in 1991. The purpose of the thesis is to examine
problems and possibilities in the organization of ILC, which has a number of
powerful stakeholders. In this study focus has been on the development of the
organization,  and especially on the planning of the conversion of the non-
public Lending Centre to a library open to public (to be called the International
Library in Stockholm) that will be inaugurated in May 2000. ILC is
governmentally financed, but incorporated in the organization of the public
library in Stockholm. Other stakeholders, except the Swedish Government and
Stockholm City, are the County of Stockholm, the staff of ILC, and the public
libraries that use the Centre’s long-distance-lending facilities.

In theory of organizations the model of stakeholders (“intressentmodellen”) is
used to analyse the stakeholders’ aims within an organization. Stakeholders
seek to control the decisions and actions of the organization. The needs of the
stakeholders vary, and to understand the behaviour of the organization it is
necessary to understand what stakeholders there are and what their needs are.
We use this model to investigate how conflicts and agreements have changed
over time at ILC and how conflicts have been handled. The model is applied to
explore the organization on three occations, namely when the Lending Centre
was established in 1991, in 1998 when the Centre had been runnig for a few
years, and in 2000 when the International Library is about to open.

We have found that at some occasions conflicts have appeared in the
organization of ILC, especially during the planning of a library open to public.
The stakeholders have different goals and/or needs with the activities of ILC,
and sometimes some stakeholders show little, or no, understanding of the
interests of the other parts. One source of conflict has been how to organize
ILC and the management of it. Despite these conflicts, this form of
orginazation - where a National library is operated by a local authority (the
Stockholm City) - seems to be the most favourable.

Nyckelord invandrare, litteraturförsörjning, intressentmodellen,
organisationsteori, invandrarlånecentralen
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1. Inledning

Första gången vi kom i kontakt med Invandrarlånecentralen (ILC) var vid ett
studiebesök hösten 1997. ILC tycktes då stå inför omfattande förändringar då man
planerade att öppna den slutna lånecentralen till ett publikt bibliotek. Det verkade också
som om verksamhetens organisationsform orsakade en del problem. Detta tillsammans
med det faktum att politiska beslut ligger till grund för och direkt påverkar
verksamheten ledde fram till ämnesvalet för denna uppsats. Uppsatsen kan mycket
allmänt kan sägas handla om ILC från dess tillkomst fram till Internationella
bibliotekets inrättande.

Vi har valt att studera organisationens och verksamhetens utveckling ur ett
organisations-teoretiskt perspektiv. Med hjälp av en modell, intressentmodellen, har vi
belyst och försökt besvara våra frågeställningar. Redan från vårt arbetes början har vi
funnit fler frågor och fler infallsvinklar till detta ämne än vad som redovisats i
uppsatsen, framför allt gäller det de politiska och kulturella aspekterna. Val av
perspektiv och arbetsmetod begränsar dock – kanske som väl är – vad som kan
behandlas i en uppsats av det här slaget.

I detta kapitel redogörs för uppsatsens frågeställning, metod och material, samt aktuella
politiska dokument och lagar som rör ILC:s verksamhet. Avsikten med det sista
avsnittet är att som en bakgrund visa på de allmänna politiska och lagliga
förutsättningarna för verksamheten.

1.1 Invandrarlånecentralen

ILC inrättades i Stockholm 1991 och har liksom lånecentralerna i Umeå, Stockholm och
Malmö till uppgift att tillhandahålla sådan litteratur som folkbiblioteken och
länsbiblioteken inte själva har. Det rör sig om litteratur med relativ låg
utlåningsfrekvens som blir alltför dyr för enskilda bibliotek att hantera. Lånecentralerna
är inte öppna för allmänheten utan böcker beställs via låntagarens lokala bibliotek. ILC
skiljer sig från de andra lånecentralerna främst genom sitt bokbestånd, men också
genom att verksamheten är rikstäckande medan de övriga lånecentralerna betjänar var
sin del av landet (jfr 3.1).

På ILC finns omkring 227 000 böcker på cirka 120 språk, och då ingår inte böcker på
svenska, danska, norska, engelska, tyska och franska.1 Detta kan jämföras med till
exempel den norska motsvarigheten, Deichmanske bibliotek, som har omkring 154 000
volymer på knappt 40 språk.2 Med de många språken är ILC:s samling unik i Europa.
Detta har föranlett idéer och planer på att öppna biblioteket för allmänheten, planer som
nu håller på att förverkligas. I maj 2000 invigs Internationella biblioteket i Stockholm.

                                                
1 Elektronisk resurs: http://www.ssb.stockholm.se/inva/ilc.htm
2 Elektronisk resurs: http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/dfb.html
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att visa på problem och möjligheter i en organisation med
flera starka intressenter genom en fallstudie av tillkomsten och utvecklingen av ILC:s
organisation och verksamhet.  I anknytning till intressentmodellen har vi satt de olika
intressenternas roller vid tre tidpunkter som utgångspunkt för studien: vid ILC:s
tillkomst 1991, i den löpande
verksamheten 1998 och vid Internationella bibliotekets tillkomst 2000. Förändringen i
organisation och verksamhet har varit av särskilt intresse. Viss tyngd kommer därför
läggas vid planeringen och arbetet med att öppna ILC för allmänheten. Följande
delfrågor skall besvaras:

• Hur tecknas intressentbilden för ILC vid tidpunkten för dess tillkomst?
Vilket utvecklingsarbete föregick inrättandet? Kan intressekonflikter skönjas?
Pekar intressentbilden, och i så fall hur, på den framtida utvecklingen?

• Hur tecknas intressentbilden för ILC i slutet av 1998 när huvuddelen av materialet
till denna uppsats samlades in?

Vilket inflytande har de olika intressenterna? På vilka områden kan man tala om
”konflikt” respektive ”harmoni”?

• Hur tecknas intressentbilden för Internationella biblioteket?
Hur har de olika intressenterna påverkat planeringen av det nya biblioteket?
Vilka intressekonflikter kan tänkas uppstå i den nya organisationen?

Begreppet intressent betecknar organisationens parter och förklaras närmare i
teoriavsnittet där även övriga begrepp som förekommer i delfrågorna förklaras.

1.3 Metod

Vi har valt att använda oss av kvalitativa metoder under vårt uppsatsarbete. Enligt
Holme och Solvang har kvalitativa metoder sin styrka i att de ger en helhetsbild av den
undersökta situationen. En enskild händelse kan vid denna typ av studier inte ses som
isolerad från sin omvärld. Att känna till sammanhanget där händelsen har ägt rum och
vilka förhållanden som påverkat just den undersökta situationen är avgörande för att
man skall kunna förstå – eller åtminstone komma närmare en förståelse av det man har
valt att undersöka. Trots att man med kvalitativa metoder bara kan undersöka ett mycket
begränsat urval, i vårt fall rör det sig om ett fallstudium, ger resultatet en helhetsbild,
som t.ex. kan tjäna som jämförelsematerial vid liknande händelser.3 Denna helhetssyn
går även i linje med systemperspektivet ur vilket uppsatsens teoretiska modell är
hämtad (jfr 2.1). Vi vill dock påpeka att vi trots vår målsättning att kunna se en helhet
och ett sammanhang, inte gör några anspråk på att uppsatsen skall vara heltäckande.

Materialet till uppsatsen kommer dels från ett antal kvalitativa intervjuer och dels från
statliga, kommunala och landstingskommunala offentliga handlingar. Med
utgångspunkt i detta material vill vi analysera ILC:s bildande, dess funktion idag och
dess utveckling mot Internationella biblioteket. Intervjuer har genomförts med
representanter för ILC:s personal,

                                                
3 Holme (1996), s. 79ff.
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Stockholms stadsbibliotek, Stockholms länsbibliotek, Stockholms läns landstings
kulturförvaltning, Statens kulturråd samt ILC:s referensgrupp. Vi har även sökt få en
intervju med en person från Stockholms kulturförvaltning, men då blivit hänvisade till
representanten för stadsbiblioteket. Syftet med intervjuerna var både att informera oss
om ILC:s verksamhet och att försöka få fram informanternas personliga åsikter.
Huvuddelen av intervjuerna genomfördes i november 1998, för att sedan kompletteras i
december 1999 och mars 2000.
Vid intervjuerna har vi utgått från en frågemanual (bilaga 3). Denna har dock inte följts
strikt utan ambitionen har varit att låta intervjun få karaktären av ett samtal, om än ett
styrt sådant. Olika frågor har betonats beroende på vem som har intervjuats. Flertalet av
intervjuerna har bandats, i annat fall har vi tagit löpande anteckningar. Vi har valt att i
möjligaste mån hålla informanterna anonyma. Vi redovisar inte intervjuerna i dess
helhet, utan redogör för uppgifter och åsikter som framkommit i intervjuerna genom
citat och i den löpande texten.

Vid kvalitativa intervjuer kommer informanter och frågeställare nära varandra och
intervjusituationen kan vara krävande för båda parter. Frågeställaren bör, utan att påföra
informanten sina egna åsikter, kunna följa upp informantens svar med följdfrågor. Vad
gäller informanten krävs det att han eller hon kan redovisa och argumentera för sina
åsikter. En lyckad intervjusituation präglas av tillit mellan informant och frågeställare.
Det är dock viktigt att vara medveten om att de förväntningar informant och
frågeställare har på varandra kan påverka intervjusituationen och därmed de svar man
får.4 Vi är medvetna om att positiva intryck av ILC:s verksamhet, d.v.s. vår
förförståelse, har präglat vår inställning till de olika informanterna. Naturligtvis har vi
eftersträvat att låta varje informant komma till sin rätt och att förhålla oss kritiskt till allt
material vi har fått in, men vi inser att våra förväntningar kan ha påverkat intervjuerna.
Vi lyckades ibland uppnå den intervjuform av styrt samtal som vi önskade, men i ett fall
blev det särskilt uppenbart att den respekt vi kände inför informanten påverkade vårt
sätt att genomföra intervjun.

Urvalet av informanter sker vid kvalitativa intervjuer varken slumpmässigt eller
tillfälligt utan utifrån den förförståelse man har.5 Vi har efter vår förförståelse valt att
inte intervjua representanter från den politiska nivån, utan informanterna kommer enbart
från förvaltnings- och tjänstemannanivå. Vad gäller tiden för ILC:s bildande ligger det
redan tio år tillbaka i tiden, och vi ansåg det svårgenomförbart att intervjua politiker
som var inblandade i beslutsfattandet vid denna tid. Vad gäller Internationella
biblioteket har beslutsprocessen varit långdragen och till stor del skett under tiden för
vårt uppsatsskrivande. Även om ärendet är en förhållandevis stor händelse i
bibliotekssverige, är det en ganska liten angelägenhet inom Stockholms stad. Vi har
därför antagit att intervjuer med politiker från landstingets kultur- och
utbildningsnämnd och kommunens kulturnämnd inte skulle tillföra vår undersökning så
mycket att det motiverar intervjuer.

Vi har istället hämtat politisk information direkt från nämndernas beslutsprotokoll och
från förvaltningarnas tjänsteutlåtanden. De offentliga handlingar vi studerat härrör från
Stockholms kommun (främst kulturnämnden med förvaltning), Stockholms läns
landsting (kultur- och utbildningsnämnden med förvaltning) och från Statens kulturråd.

                                                
4 Ibid., s. 105.
5 Ibid., s. 101.
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Vi har fått handlingarna dels via de olika förvaltningarnas registratorer, dels via våra
informanter. Holme och Solvang skiljer mellan vad de kallar personliga och
institutionella källor, som i sin tur

delas in i konfidentiella och offentliga källor.6 Våra handlingar är samtliga
institutionella, men består av både offentligt och konfidentiellt material.
Beslutsprotokoll från kommunala och landstingskommunala nämnder samt Statens
kulturråd är offentliga, medan interna utredningar och arkitektförslag räknas som
konfidentiella. Holme och Solvang menar att det i  offentliga beslutsprotokoll ofta finns
för få upplysningar för att man skall kunna få en överblick av hur beslutsprocessen sett
ut.7 Detta stämmer med våra erfarenheter. Beslutsprotokoll är formella och ganska
kortfattade. Där redogörs endast för de beslut som fattats, ofta i enlighet med respektive
förvaltnings förslag. Det har varit svårt för oss att i dem utläsa information angående
diskussioner som rör ärendet, möjligtvis kan detta ibland antydas i eventuella
reservationer. Vi har inte heller via  protokollen kunnat få information angående
förarbetet som ligger till grund för förvaltningsförslagen. Holme och Solvang
rekommenderar att man istället hämtar sådana upplysningar från interna
arbetshandlingar, tidiga beslutsutkast och förslagsutlåtanden.8 Vi har hämtat denna mer
bakomliggande information från intervjuer, tjänsteutlåtanden och interna utredningar,
främst på kommunal nivå. Vi har även haft tillgång till en del arkitektförslag inför
lokaliseringen av Internationella biblioteket.

Uppsatsens teoretiska del utgår från intressentmodellen som beskriver hur olika aktörer
påverkar en organisation (jfr 2.2). Vi vill med hjälp av denna modell försöka analysera
ILC:s organisation under de tio år den har existerat. Vi har valt att inrikta oss på tre
tillfällen i organisationens historia, nämligen dess tillkomst 1991, verksamheten som
den såg ut 1998 då huvuddelen av vårt material samlades in, och planeringen inför
omvandlingen till Internationella biblioteket. Att kvalitativt studera utvecklingen av
ILC:s organisation och verksamhet – d.v.s. att försöka förstå hur olika förhållanden
påverkar ett specifikt sammanhang – genom intervjuer och källstudier, menar vi ger
goda möjligheter till att pröva och applicera den teoretiska modellen. Intervjuerna ger
en bakgrund till de beslut som fattats och en mer detaljerad bild av händelseförloppet än
vad som framgår av beslutsprotokoll och utredningar. De skriftliga dokumenten skapar
en struktur och bekräftar det som sägs i intervjuerna, samtidigt som de väcker frågor att
ställa till informanterna.

1.4 Uppsatsens uppläggning och språkbruk

Det sista avsnittet i detta kapitlet, avsnitt 1.5, ger en viss bakgrund till ILC:s
verksamhet. I nästa kapitel kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter att
presenteras mer i detalj. Därefter följer i två kapitel en redogörelse för ILC:s tillkomst,
dess utveckling och verksamhet fram till 1998. Organisationsstrukturen beskrivs och
analyseras. Det femte kapitlet behandlar Internationella bibliotekets framväxt, från idé
till öppnande. Viss analys kommer att ske löpande men utveckling av analysen och
slutsatser presenteras i kapitel sex.

                                                
6 Ibid., s. 128.
7 Ibid.
8 Ibid.
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Namnet Invandrarlånecentralen och förkortningen ILC används parallellt i texten.
Internationella biblioteket benämns ibland Världsbiblioteket vilket har varit ett
arbetsnamn och sedan 1996 använts i såväl promemorior och politiska utlåtanden som i
dagligt tal. I uttalanden från 1980-talet användes ofta beteckningen Invandrarbibliotek
om ett publikt bibliotek för utländsk litteratur. De olika namnen kan sägas svara för
olika tidsperioder. Det officiella namnbytet från Invandrarlånecentralen till
Internationella biblioteket markerar dock

en förändring av såväl organisationens funktion som struktur, vilket vi återkommer till i
kapitel fem och sex.

1.5 Politisk bakgrund – några dokument

Vi kommer i detta avsnitt att ge en allmän politisk bakgrund till ILC:s verksamhet. De
dokument som tas upp är integrationspropositionen som kom 1997, Stockholms stads
integrationsprogram från 1998 (reviderat 2000) samt bibliotekslagen från 1996.
Uppsatsen kommer i fortsättningen att vara starkt organisationsinriktad, alltså inte
politiskt inriktad, men vi anser att dessa dokument är relevanta för att ge en bild av
ILC:s funktion i samhället.

1.5.1 Regeringens mål – från invandrarpolitik till integrationspolitik
Sedan andra världskriget har fler utländska medborgare flyttat till Sverige än svenskar
har flyttat utomlands. Fram till 1970 handlade det huvudsakligen om
arbetskraftsinvandring från Norden och övriga Europa. Därefter har
flyktinginvandringen och anhöriginvandringen ökat. Från att ha varit ett relativt
homogent samhälle där invandrarna kom att ses som en särskild grupp med särskilda
behov anser regeringen att dagens samhälle präglas av etnisk och kulturell mångfald.
Denna mångfald bör tas som utgångspunkt för den generella politikens utformning och
genomförande, snarare än att en särskild politik skall föras för invandrarna som grupp.
Detta bör i sin tur leda till stora förändringar i hur den generella politiken förs samtidigt
som invandrarpolitiken till stora delar försvinner. Regeringen föreslår att man i
framtiden istället för invandrarpolitik skall föra en integrationspolitik.

Integrationspolitikens mål skall vara
– lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,
– en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, samt
– en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla
oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.
Det integrationspolitiska arbetet skall särskilt inriktas på att
– ge förutsättningar till individers egen försörjning och delaktighet i samhället,

– värna grundläggande demokratiska värden och verka för
kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, samt

– förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.9

För att nå målen anger regeringen i sin proposition en rad områden där insatser måste
göras för att människor skall få reella möjligheter till inflytande och deltagande i
samhällsutvecklingen. En förutsättning är att människor kan tillgodogöra sig
samhällsinformation.10 En annan handlar om språkkunskaper, utbildning och lärande.

                                                
9 Prop. 1997/98:16, s. 21.
10 Ibid., s. 32.
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Kunskaper i svenska språket är naturligtvis viktigt, men ”barn med annat modersmål än
svenska bör uppmuntras att utveckla detta parallellt med att de tillägnar sig det svenska
språket”11. Den utbildning och kompetens som många invandrare har måste också bättre
tas tillvara. Om kulturen skriver man:

En förutsättning för att individen skall kunna tillägna sig och respektera ett främmande kulturarv
är således att hon har insikt i sitt eget. Kulturen har alltså stor betydelse för individens förståelse
av sig själv och andra. Regeringen anser därför att kulturliv på etnisk grund bör stödjas.12

Vi kommer i uppsatsen inte göra någon bedömning av propositionen i dess helhet, men
den är inget självklart dokument. Utan att vara väl insatt i integrationspolitiken inser
man att formuleringar och utlåtanden måste ha ifrågasatts från olika håll. Det vi vill visa
på är att det som förs fram i regeringens proposition väl motiverar folkbibliotekens
invandrarverksamhet där Invandrarlånecentralen utgör en viktig resurs

1.5.2 Integrationsprogram för Stockholms stad
Stockholm har som ambition att bryta utvecklingen mot ökad social och etnisk
segregation. Ett integrationsprogram som ligger i linje med regeringens proposition
fastställdes 1997. Man har formulerat fem visioner och till dessa knutit inriktningsmål
och effektmål. En av visionerna talar om ”en stad där alla har gemensamma rättsnormer,
gemensamma mötesplatser och tillgång till ett gemensamt språk.”13

 I den förklarande
texten står att:

Det integrerade samhället är inte ett homogent samhälle, där alla människor tillhör samma kultur
och har likadana värderingar. Den mångfald av kulturer, språk och värderingar som finns i
Stockholm idag är berikande, inte bara kulturellt utan också ekonomiskt, under förutsättning att
vi lär oss dra nytta av mångfalden. Detta kräver att staden skapar fysiska och sociala
förutsättningar för möten mellan människor av olika bakgrund. 14

Hur den berikande mångfalden av kulturer, språk och värderingar kan användas och tas
tillvara specificeras inte i 1998 års upplaga av integrationsprogrammet. Biblioteken
nämns inte i något sammanhang. Sedan dess har dock majoriteten i Stockholms
kommunfullmäktige skiftat från socialdemokratisk till borgerlig, och i november 1999
presenterades ett tjänstemannaförslag till ett nytt integrationsprogram. Detta förslag
antogs av integrationsnämnden, är under våren 2000 ute på remiss och beräknas
behandlas i kommunfullmäktige innan sommaren år 2000. I det nya förslaget omnämns
biblioteken som ett exempel på mötesplatser där människor från olika delar av staden
och med olika bakgrund kan träffas och Internationella biblioteket framhålls som ett
viktigt tillskott.15

                                                
11 Ibid., s. 61.
12 Ibid., s. 67.
13 Elektronisk resurs:
http://www.stockholm.se/infoom/integration/mangfald/integr98.htm
14 Ibid.
15 Elektronisk resurs: http://www.stockholm.se/infoom/integration



11

1.5.3 Bibliotekslagen
Invandrarlånecentralens verksamhet stöds numera av två paragrafer i bibliotekslagen,
paragraf fyra och åtta (våra kursiveringar):

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.
Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och
andra regionala biblioteksuppgifter.
För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler.

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.16

Lagen kom till fem år efter det att ILC inrättats och dessa punkter, liksom lagen i dess
helhet, befäster uppfattningar och praxis som rådde tidigare snarare än att påbjuda
förändringar av bibliotekens verksamhet. Vi kommer i kapitel 3 visa att det rådde
enighet om att inrättandet av Invandrarlånecentralen skulle fylla ett behov bland
folkbiblioteken i landet. Bibliotekslagen befäster alltså denna uppfattning.

                                                
16 SFS 1996:1596.
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2. Teoretisk ansats

Den teoretiska modell vi huvudsakligen kommer att använda oss av är
intressentmodellen så som den tecknas av Eric Rhenman (1964) och Erik Johnsen
(1985). Intressentmodellen utgår från systemperspektivet inom organisationsteorin.
Systemperspektivet presenteras mycket översiktligt i kapitlets första avsnitt. Därefter
redogörs för intressentmodellen och kritik av denna, och avslutningsvis motiverar vi vår
användning av modellen.

2.1 Systemperspektivet

Systemperspektivet växte fram på 1930-talet delvis i reaktion mot den rationalistiska
skolan där organisationen ses som ett medel eller instrument, helt konstruerat och styrt
av det mänskliga förnuftet. Organisationens struktur och användningen av personella
och materiella resurser är här planerad i detalj för att uppfylla ett bestämt mål, till
exempel att producera en viss vara. Höjdpunkten av rationalism kan sägas vara fabriken
med det löpande bandet där människan och maskinen utgör en högeffektiv enhet.17

Utifrån systemperspektivet ser man istället på organisationen som ett öppet system. Att
systemet är öppet innebär att organisationen påverkas av omvärlden, och omvänt att
organisationens olika delar påverkar sin omvärld. Med system menas en av flera
element organiserad, komplex helhet. Det är en bred term som innefattar såväl
solsystemet som den mänskliga kroppen, samhälleliga infrastrukturer och enskilda
organisationer.18

Organisationen liknar enligt ett av systemperspektivets synsätt en organism som efter
sina förutsättningar på bästa sätt anpassar sig efter den omgivning den lever i. Detta
synsätt visar tydligt kopplingen mellan systemperspektivet och funktionalismen.19

Funktionalismen är en samhällsteori som bygger på att samhället består av sinsemellan
beroende element. Elementen fyller olika funktioner och upprätthåller tillsammans
samhällsstrukturen (systemet). Detta är dock möjligt bara om det råder konsensus om
vissa föreställningar och normer, d.v.s. om det finns en minsta gemensamma nämnare,
bland samhällets medlemmar. Samhället påverkas av såväl yttre förändringar som av
förändringar mellan elementen, och strävar ständigt efter att upprätthålla balans mellan
de olika elementen.20

Enligt funktionalismen väljer individer att samverka när de anser att detta är det mest
fördelaktiga för dem själva. Det är när man får ut mer av samverkan än av att göra ett
arbete själv, eller när arbetsinsatsen väger mindre än det resultat man får ut. ”Grunden
för deltagande i det sociala systemet är alltså förväntan om en positiv individuell

                                                
17 Abrahamsson (1989), s. 75f. Till rationalismens företrädare hör Frederick W. Taylor
(d 1915).
18 Johnson, Kast & Rosenzweig (1973), s. 4.
19 Abrahamsson (1989), s. 99. Även Johnson, Kast & Rosenzweig (1973), s. 11.
20 Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker (1991), s. 32, 42ff.
Teorin om att samhället utgörs av en normativ gemenskap och att en balansskapande
process hela tiden pågår, f.a. genom socialisation, har utvecklats inom
strukturfunktionalismen av Talcot Parsons (verksam från slutet av 1930-talet).
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bytesbalans.” 21 Denna idé om en positiv bytesbalans är avgörande för många
systemteoretiker, bl.a. för Rhenman och Johnsen, vilket vi återkommer till i nästa
avsnitt. Den målrationalitet som organisationen enligt rationalisterna är uppbyggd kring
menar systemperspektivets företrädare inte existerar. Snarare finns en mängd olika mål,
kanske lika många som det finns individer i en organisation, och dessa kan ofta vara
motstridiga. Till exempel kan ägarna till ett företag och de anställda ha mycket olika
målsättningar med sitt engagemang i företaget. Det finns inom systemperspektivet
skilda uppfattningar i frågan om man kan eller bör tala om några gemensamma mål i en
organisation. För att organisationen skall fortleva krävs dock att det råder en viss
konsensus bland dem som ingår i organisationen.22

2.2 Intressentmodellen

Intressentmodellen har sina rötter inom systemperspektivet och har i Sverige utvecklats
av bland andra Eric Rhenman. Inom intressentmodellen ser man, liksom inom
systemteorin, organisationer som öppna system som påverkas av omgivningen likaväl
som de själva påverkar sin omgivning. Påverkan sker i första hand genom
organisationens intressenter. Termen intressenter kan beteckna både individer och
grupper; exempelvis ägare, anställda, styrelse, kunder, stat och kommun. I de flesta fall
är intressenterna frivilliga medlemmar av organisationen. Intressenterna ställer krav på
organisationen för att få sina egna behov tillgodosedda, liksom organisationen ställer
krav på intressenterna för att dess mål skall kunna uppnås och verksamheten överleva.23

Intressentmodellen behandlar bland annat hur intressenterna ser på sin medverkan i
organisationen och hur organisationen kan överleva med många ibland motstridiga
intressen. Figur 2.1 visar ett tankeschema för modellen.

Figur 2.1 Intressentmodellen efter Rhenman.24

                                                
21 Abrahamsson (1989) s. 99, efter Talcot Parsons (1951).
22 Ibid., s. 106. Även Rhenman (1964), s. 39.
23 Rhenman (1964), s. 27ff.
24 Ibid., s. 28.
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2.2.1  Eric Rhenman
Företagsdemokrati och företagsorganisation av Eric Rhenman gavs ut 1964 på uppdrag
av Svenska Arbetsgivarföreningen och i samarbete med företagsekonomiska
forskningsinstitutet vid Stockholms handelshögskola. Vid denna tid pågick en
samhällsdebatt om arbetslivs-demokrati, vilket har satt sin prägel på Rhenmans bok.
Förarbetet till medbestämmandelagen (SFS 1976:580) hade ännu knappast påbörjats,
men diskussioner pågick om hur en demokratisering av arbetsplatsen skulle kunna
fungera. Rhenman skriver i sitt förord att syftet med boken är att visa att dessa frågor
även kan beskrivas utifrån organisationsteoretiska utgångspunkter.25 Han framhåller
också att de olika parterna vad gäller medinflytande i arbetslivet utifrån sina
utgångspunkter angriper problemet på skilda sätt, vilket kan leda till svårigheter vid
genomförandet av demokratisering.26

Rhenman inleder sin bok med att diskutera vad begreppet mål innebär, och skiljer då
mellan begreppen funktion och mål. Med funktion menar han de objektiva
konsekvenser organisationens verksamhet får för ett större system. Han ger ett exempel
där organisationen LKAB:s funktion för det större systemet Sverige bland annat är att
den förbättrar handelsbalansen. Mål knyter Rhenman till de föreställningar
organisationsmedlemmar eller utomstående betraktare har om önskade följder av
organisationens verksamhet. Eftersom mål enligt denna definition knyts till en individ
eller grupp är det viktigt att alltid ange vems mål man syftar till. Rhenman ansluter sig
till systemteoretikernas syn att det är komplicerat, för att inte säga omöjligt, att tala om
en organisations mål. Det kan visserligen inom en organisation finnas vissa mål som det
till stor del råder enighet om bland intressenterna, men att tala om dessa mål som
organisationens mål är enbart en teoretisk hjälpföreställning. Dessa organisationens mål
behöver inte heller ha någon större likhet med den enskilde individens mål. Funktion
och mål kan inom en organisation vara likartade, men de kan också skilja sig åt och
ibland till och med vara motstridiga.27

Rhenman definierar begreppet intressenter som ”de individer eller grupper som är
beroende av företaget för att förverkliga sina egna personliga mål och av vilka företaget
är beroende för sin existens”.28 Kännetecknande för intressenter är att de ställer krav på
företaget och att företaget i sin tur ställer krav på intressenterna. Dessa krav kan vara
ekonomiska, exempelvis de anställdas krav på lön, men de kan också vara av annan art.
Rhenman menar att intressenterna utifrån sin uppfattning om organisationens mål
skapar sig förväntningar om i vilken grad deras egna krav kan tänkas uppfyllas i
framtiden. Intressenterna kan alltså välja att stanna kvar i organisationen även om deras
krav inte för ögonblicket blir tillgodosedda. Detta beror naturligtvis på hur angelägna
kraven är, men också på om det finns några andra alternativ för hur intressenten kan
uppfylla sina krav. Rhenman menar därmed att intressenterna principiellt är frivilliga
medlemmar av organisationen.29

                                                
25 Ibid.,  s. ix.
26 Ibid., s. 6.
27 Ibid., s. 21f.
28 Ibid., s. 28.
29 Ibid., s. 28f.
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Organisationens intressenter är beroende av varandra, eftersom en intressents beteende
påverkar övriga intressenters möjligheter. Detta beroende beskriver Rhenman som
tudelat. För det första är intressenternas insatser i organisationen positivt beroende av
varandra på det sättet att de bör samordnas för att kunna utnyttjas effektivt. Denna
samordning ligger i intressenternas intresse. För det andra är intressenterna negativt
beroende av varandra genom att de krav de ställer på organisationen delvis är
motstridiga. Rhenman exemplifierar detta genom att beskriva hur företagsägarnas krav
på vinst strider mot de anställdas krav på höga löner och kundernas krav på låga priser.
Relationerna intressenterna emellan karakteriseras alltså av att de på en gång har
gemensamma och motstridiga intressen. De gemensamma intressena leder till
strävanden mot samverkan och samordning, medan de motstridiga intressena medför en
svårighet, och i vissa fall ett hinder, för samverkan.30

Intressenternas motstridiga intressen leder till vad Rhenman kallar intressekonflikter. En
intressekonflikt blir ofta betydelsefull först när parterna är medvetna om den.31

Intressekonflikter kan enligt Rhenman ses som både positiva och negativa. Till de
negativa effekterna hör att parterna i allmänhet upplever konfliktsituationen som
obehaglig. Den skapar dessutom negativa attityder och aggressioner mot motparten,
speciellt om man har svårt att förstå den andra partens motiv och därmed betraktar hans
beteende som inriktat på att försvåra de egna möjligheterna att nå vissa mål. Parterna
kan även i en konfliktsituation vålla varandra eller tredje man skada. Till de positiva
effekterna räknar Rhenman den ökade gruppsammanhållning inom intressentgrupperna
som ofta blir följden av en konflikt.32

För att organisationen skall kunna överleva är det nödvändigt att man, trots
intressekonflikterna, uppnår och upprätthåller samverkan. Rhenman kallar denna
ständigt pågående process mot samstämmighet för konfliktutjämning.
Konfliktutjämning innebär inte att själva konflikten försvinner, utan endast att
samverkan uppnås trots närvaron av motsatta intressen. Intressenternas intressen är
sällan konstanta i ett längre tidsperspektiv. Detta innebär att en organisations omvärld är
föränderlig, och att även i en situation där samverkan tidigare upprättats kan
konfliktutjämning på ett senare stadium misslyckas. Rhenman gör en viss åtskillnad
mellan de mindre intressekonflikter, som i stort sett ständigt uppstår i en organisation
och som kan hanteras med den mer vardagliga konfliktutjämningen, och vad han kallar
en akut konflikt. En akut konflikt är en allvarligare konflikt som innebär ett hinder för
eller avbrott i samverkan mellan parterna. Den kan ta sitt uttryck i strejk eller andra
sanktioner från intressenternas sida. Den akuta konflikten kan ses som ett utslag för att
konfliktutjämningen misslyckats, men den kan även ses som ett led i
konfliktutjämningen då den genom att klargöra konfliktens natur bidrar till lösning av
konflikten: ”Det kan vara mycket svårt, kanske t.o.m. omöjligt för parterna att
övertygande visa för varandra hur högt man värderar vissa mål, på annat sätt än genom
att visa att man är beredd att ta det obehag som är förenat med utnyttjandet av
sanktioner.”33 Akuta konflikter ses av Rhenman som mindre allvarliga än en samverkan
baserad på den ena partens överlägsenhet.34

                                                
30 Ibid., s. 38.
31 Ibid., s. 39.
32 Ibid., s. 52f.
33 Ibid., s. 52.
34 Ibid., s. 52f.
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När det gäller konfliktutjämning tilldelar Rhenman företagsledningen en medlande roll.
För att kunna förverkliga sina egna mål måste ledningen ta hänsyn ta hänsyn till de krav
de olika intressenterna ställer på organisationen, och fungerar därmed som mäklare och
medlare mellan intressenterna.35 Ledningen ses också som en försvarare av företagets
framtida existens mot intressenternas krav.

Den viktigaste orsaken är att företagsledningen inte bara är en intressent utan även fungerar som
mäklare mellan övriga intressenter. […] Företagsledningens roll blir i stor usträckning att uttolka
situationens krav och genomföra en sådan balansgång mellan intressenternas ofta motstridiga
anspråk, som även gör det möjligt för organisationen att bevara och öka sina resurser och
sålunda överleva.36

Företagsledningen intar alltså en särställning i organisationen och Rhenman vänder sig
emot den som han menar traditionella uppfattningen om motsatsförhållandet mellan
arbetstagare och arbetsledning. Detta illustreras i figur 2.2.

Figur 2.2 Uppfattningen om motsättningen mellan arbetsgivare och anställda ersätts
här av ett synsätt som ser företagsledningen som försvarare av företagets vidare
existens mot intressenternas krav.37

2.2.2  Erik Johnsen
Erik Johnsen var under 1980-talet professor i företagsekonomi och ledningsmetodik vid
Handelshögskolan i Köpenhamn. I sin bok Ledningsprocessen i företag, förvaltningar
och organisationer (1985) ägnar han ett avsnitt åt intressentmodellen.

Johnsen menar att när några intressenter enas om samarbete inom en organisation
innebär det två saker. Dels skapar intressenterna genom sin egen insats en bidragsström
till organisationen. Dels alstrar de genom sin samverkan en belöningsström tillbaka till
sig själva. Denna belöningsström kommer varje enskild intressent att värdera enligt sina
egna förväntningar och krav, samt sina möjligheter att bidra. Om inte den så kallade

                                                
35 Ibid., s. 29-30
36 Rhenman (1967), s. 37f.
37 Ibid., s. 36.
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bidrags- och belöningsbalansen är i jämvikt kan intressenten komma att lämna
organisationen. Johnsen menar att intressenten i denna bidrags- och belöningsström har
en dubbelroll. Som bidragsgivare är han nämligen en del av organisationen, medan han i
rollen som belöningsmottagare har ett liv utanför verksamheten, exempelvis i familj och
fritid.38

Johnsen utvecklar Rhenmans enkla mall över intressentmodellen till att också innefatta
ett konflikt- och harmonifält, vilket illustreras i figur 2.3.

Figur 2.3 Intressentmodellen efter Johnsen.39

I harmonifältet återfinner man intressenternas gemensamma uppfattning om
verksamhetens mål samt hur verksamheten skall bedrivas. Det är detta som Rhenman
betecknar som samverkan. Varje intressent och intressentgrupp har dock även sina egna
mål och problem, och de individuella lösningarna på dessa skapar konflikter med övriga
intressenter. Detta illustreras av konfliktfältet. Konfliktfältet ändras ständigt beroende
på att intressenternas mål och problem ändras, både som en följd av intressenternas
egna utveckling, men också som en följd av att intressenterna måste anpassa sig till krav
utifrån.40

För att se hur förhållandet mellan organisationens intressenter eventuellt förändras över
tid gör Johnsen vad han kallar en igår-, idag, imorgonanalys, där intressenterna och
deras relationer till varandra studeras utifrån en tidsaspekt. Med hjälp av denna
intressentanalys kan man se vilka intressenter som varit aktuella i organisationen och i
vilket förhållande de stått till varandra. Bidrags- och belöningsflöden samt harmoni- och
konfliktfältens eventuella förändringar kan analyseras.41 Vi kommer inte att använda oss
av detta detaljerade analysschema, men väl av principen att jämföra intressentbilder
över tid.

                                                
38 Johnsen (1985), s. 60f.
39 Ibid., s. 63.
40 Ibid., s. 64.
41 Ibid., s. 66.
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2.3 Kritik mot intressentmodellen

Intressentsynen anses bygga på ett harmoniperspektiv där samtliga intressenter a) förutsätts ha
jämbördig ställning, b) förutsätts få ett rimligt utbyte av sin medverkan och c) antas interagera
utifrån en gemensam syn på organisationens mål, verksamhet, fördelning av vinst m.m.
Dessutom brukar intressentmodellen ofta betecknas som alltför statisk.42

Citatet sammanfattar de vanligaste angreppspunkterna vid kritik av intressentmodellen
och får utgöra ramen för följande avsnitt. Den kritik som framförs mot
intressentmodellen kan många gånger gälla för hela systemperspektivet och vice versa.
Därför kommer diskussionen ibland att specifikt gälla intressentmodellen, ibland blir
den mer övergripande. Bengt Abrahamsson (1975, 1989) hör till dem som starkt
kritiserat intressentmodellen och det organisationsteoretiska systemperspektivet och de
kommande avsnitten bygger till stor del på hans kritik.

Intressentmodellen är en modell, och kan därför endast ge en konstruerad bild av
verklighet-en. Arbnor och Bjerke skriver att ”varje systemmodell är bara en aspekt
bland många möjliga av ett reellt system.”43 De skriver också om vad de kallar
relativitetsprincipen för system, nämligen att varje komponent inom ett system kan
utvecklas och göras till ett nytt system och att varje system är en potentiell komponent i
ett större system. Detta innebär att vi väljer var vi vill lägga fokus i vår modell eller vårt
system, d.v.s. vi väljer nivå av inzoomning. Arbnor och Bjerke talar om detta som
förstoringsnivåer (fig 2.4). Om man väljer en låg förstorings-nivå får man en detaljrik
modell, medan det omvända gäller vid en hög förstoringsnivå. De exemplifierar detta
genom att beskriva hur organisationen LO vid en hög förstoringsnivå varit i stort sett
intakt under de senaste decennierna. Vid en lägre förstoringsnivå har enskilda
fackförbund tillkommit, utgått och slagits samman medan det vid en ännu lägre
förstoringsnivå ständigt tillkommer och utgår enskilda medlemmar.44

Figur 2.4 Förstoringsnivå efter Arbnor & Bjerke.45

                                                
42 Söderström (1983), s. 38f.
43 Arbnor & Bjerke (1994), s. 130
44 Ibid., s. 131.
45 Ibid.
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2.3.1 Harmoni
I flera av de följande avsnitten tas aspekter av harmoniperspektivet upp, men det finns
kritik som riktar sig mot hela den idé om harmoni- och balanssträvan som genomsyrar
såväl systemperspektivet som intressentmodellen, delvis beroende på att ideologiska
föreställningar kan kopplas till de beskrivna förhållandena. I intressentmodellen talas
om konflikter, men ett större hot än konflikterna i sig själva är att systemet –
organisationen eller företaget – skulle hamna i obalans. Obalans leder i längden till att
organisationen upphör att fungera, liksom ett biologiskt system slutar att fungera om
balansen rubbas för mycket. Grundtillståndet är alltså harmoni och systemets resurser
används till att bevara detta tillstånd när systemet påverkas av inre eller yttre
förändringar.

Denna i grunden funktionalistiska beskrivning verkar för att bevara status quo och
hämmar utvecklingen, menar de som ser samhället ur ett konfliktperspektiv.
Konfliktperspektivet hör samman med en dialektisk grundsyn, vilket förenklat innebär
att förståelsen av världen börjar i de motsatser och inneboende motsättningar – t.ex. gott
och ont, liv och död, rikedom och fattigdom – som världen är uppbyggd av. Förändring
och utveckling är beroende av de motsättningar och konflikter som uppstår när motsatt
verkande krafter möts. Konflikten är central och harmoni- och balanssträvan blir
därmed en felaktig utgångspunkt för konfliktorienterade teoretiker. Dessa idéer har både
konkretiserats och utvecklats inom marxistisk teori och används idag på mycket
skiftande sätt – som analysinstrument och metod såväl som vid politisk
historieskrivning.46

2.3.2 Intressenternas ställning
Kritik riktas mot att intressentmodellen ger intryck av att ”samtliga intressenter har en
jämbördig ställning i organisationen.”47 Ett exempel är figuren där alla cirklar som
representerar de olika intressenterna ritas lika stora (fig. 2.1). Detta kan försvaras med
att det just är en förenklad modell och ingen detaljerad verklighetsbeskrivning, men
man kan även komplicera figuren genom att föra in relationer eller relationsfält och
därigenom få den något mer verklighetslik. Vi ser i fig. 2.3 hur Johnsen har lagt in
harmoni- och konfliktfält. Ett annat alternativ är att man mellan intressenterna ritar in
relationspilar, som talar om förhållandena dominans, underläge, samarbete eller
konflikt.48

Ett annat exempel, där intressenterna ges en jämbördig ställning, är vid användningen
av begreppet ”medlem” om individer i organisationen. Abrahamsson kritiserar dels att
medlemskapets formella aspekter inte skiljs från de informella, och dels hur detta
används för att stödja harmoniperspektivet.

”Medlem” implicerar att man deltar frivilligt och ger stöd åt den organisation i vilken man ingår.
Så förhåller det sig inte alltid. Den formella anställningen (det objektiva ”medlemskapet”) bör

                                                
46 Morgans (1999), s. 312ff.
47 Söderström (1983), s. 38f.
48 Bruzelius & Skärvad (1995), s. 81f.
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skiljas från graden av det stöd och den uppslutning man ger organisationen i fråga (subjektivt
”medlemskap”).49

Det frivilliga stöd åt organisationen som antyds med beteckningen ”medlem” döljer det
faktum att organisationen medvetet drivs av någon huvudman för att uppnå vissa syften.
Att anställda eller andra berörda inte alltid stöder dessa syften är uppenbart, ”inte minst
när huvudmannen finner att arbetskraften är för dyr och bestämmer att somliga nu inte
längre bör vara ”medlemmar”, utan lämpligen kan friställas”.50 Abrahamsson intar alltså
en rationalistisk och konfliktorienterad ståndpunkt, vilket för oss tillbaka till frågan om
intressenternas medverkan i organisationen grundas i harmonisträvan eller om det finns
en underliggande konfliktsituation. Oavsett ideologisk hemvist bör dock medlemskapets
formella och informella sidor lyftas fram. Jämfört med Rhenman tar Johnsen i större
grad hänsyn till denna problematik i sitt resonemang om intressentens dubbelroll.51

Kritik riktas också mot den neutrala, medlande roll som företagsledningen tilldelats i
intressentmodellen. Rhenman har en klar uppfattning om företagsledningens
särställning i detta avseende, men kritiker hävdar att företagsledningen inte har en
medlande roll i organisationen utan snarare representerar "de kapitalistiska ägarna".
Detta av två orsaker: Företagsledningen är den av intressenterna som i första hand
utsätts för kontroll, och därmed i högre grad styrs, av ägarna. Företagsledningen och
ägarna delar dessutom ofta samma normer och värderingar. Observationer av företag
pekar på att företagsledningen i en del fall kan vara mycket dominerad av en
intressentgrupp, t.ex. ägaren, så som kritikerna föreskriver. I andra fall kan
företagsledningen i enlighet med intressentmodellen ha rollen som medlare, medan den
ibland äger en betydande självständighet gentemot övriga intressenter.52

2.3.3 Intressebalans
Ett grundläggande drag i intressentmodellen, vilket också går i linje med
funktionalistisk teori, är att ”samtliga intressenter förutsätts få ett rimligt utbyte av sin
medverkan”53. Det handlar om att den belöning man får värderas minst lika högt eller
högre än det man bidrar med, och det gäller för såväl enskilda individer som för
organisationen i stort. Med intresse-balans avses dels bidrags- och belöningsbalans, dels
maktbalans. Abrahamssons kritik mot tesen om bidrags- och belöningsbalans är att den
är alltför generell. Allt en intressent gör kan tolkas i termer av bidrag och belöning, och
begreppen preciseras inte så att de på något sätt blir empiriskt mätbara.54 Abrahamsson
kritiserar för övrigt systemperspektivet i dess helhet för att dess strävan att uttrycka sig
generellt leder till en vag begreppsapparat.55

En förutsättning för att bidrags- och belöningsbalansen skall kunna upprätthållas är att
maktbalans råder mellan de olika intressenterna. Kritiker menar att maktbalansen i sig
själv inte är så intressant som var i organisationen denna balans upprättas. Genom att
fokusera på själva balansen legitimerar man vissa maktförhållanden istället för att
                                                
49 Abrahamsson (1989), s. 135.
50 Ibid., s. 136.
51 Johnsen (1985), s. 61.
52 Bruzelius & Skärvad (1995), s. 85. Kritiken hämtad från Göran Therborn (1971).
53 Söderström (1983), s. 38f.
54 Abrahamsson (1989), s. 134.
55 Ibid. s. 121.
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kritiskt granska dessa. För att tydliggöra hur maktbalansen upprättas borde studier
inriktas på den historiska kontra den aktuella maktsituationen och på företagsledningens
tolkningar av vilka intressentkrav som kan anses legitima.56 Abrahamsson går ett steg
längre i sin kritik och menar att man inom systemperspektivet förnekar maktaspekten
genom att undvika att tala om den.

Det undviker eller negligerar maktaspekter. I den mån dominansförhållanden diskuteras strävar
perspektivets företrädare att se dessa förhållanden som arrangemang i vilka den ena parten frivilligt
underordnar sig den andres auktoritet. Permanenta motsättningar har ingen plats i
systemperspektivet.57

2.3.4 Gemensam syn
Problemet med ”att intressenterna antas interagera utifrån en gemensam syn på
organisationens mål, verksamhet, fördelning av vinst m.m.”58 berörs bland annat i
diskussionen om begreppet medlem. Kritikerna hävdar att man formellt kan höra till en
organisation utan att dela de målsättningar och värderingar som ligger till grund för
organisationens existens. Det finns det organisationer där man kan tala om
tvångsrekrytering (som fängelser och militära förband),59 men även som anställd i ett
företag kan man vara permanent missnöjd med sin situation och ändå stanna kvar i
organisationen. Olika omständigheter, inte minst ekonomiska, kan begränsa en individs
möjligheter att t.ex. säga upp en anställning. Talet om valfrihet blir meningslöst om
valet står mellan att ha en inkomst för försörjning och att stå utan arbete och
försörjningsmöjligheter, vilket kan vara tänkbart i tider av hög arbetslöshet. Fortsätter
man att föra resonemanget utifrån ett konfliktperspektiv är det också tänkbart att det i en
situation med djupt missnöjda arbetare så småningom skulle uppstå en konflikt som
resulterar i olika förändringar för organisationens parter.

Intressentmodellen förnekar å sin sida aldrig förekomsten av konflikter. Rhenman talar
om konfliktutjämning som en ständigt pågående process av jämkning mellan olika
intressenters intressen. Förespråkarna för intressentmodellen menar dock att det måste
finnas en minsta gemensam nämnare bland dem som ingår i en organisation – ett
harmonifält där verksamheten kan äga rum. Är en anställd missnöjd med mycket men
ändå stannar kvar i ett företag, kan man utifrån tesen om bidrags- och belöningsbalans
anta att det finns tillräckligt goda skäl för individen att göra detta val. Alternativet att
lämna finns alltid men väljer man att stanna så accepterar man också de villkor som
gäller, d.v.s. man intar en viss gemensam syn med övriga intressenter. Driver man tesen
om alla parters frivilliga deltagande i en organisation till sin spets, blir frågan vad som
egentligen menas med ”gemensam syn”? I en situation där t.ex. de anställda har ett
obefintligt inflytande, kan man förmodligen finna en minsta gemensam nämnare långt
ner på den mänskliga behovsskalan. Man kan tänka sig att det finns någon slags
”människovärdesgräns” för vad en individ kan acceptera.

                                                
56 Bruzelius & Skärvad (1995), s. 84.
57 Abrahamsson (1989), s. 137.
58 Söderström (1983), s. 38f.
59 Abrahamsson (1989), s. 137.
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2.3.5 Statisk modell
Intressentmodellen betecknas ofta som alltför statisk. Den visar en organisations
intressentstruktur vid en given tidpunkt och anger varken riktning framåt eller bakåt i
tiden. Enligt Abrahamsson betonas hur organisationen fungerar i dagsläget på bekostnad
av faktorer som tillkomst- och utvecklingshistoria, vilka förklarar organisationens roll
och ställning och även påverkar framtida utveckling.60 Rhenman uppmärksammar i
andra upplagan av sin bok modellens statiskhet även om han inte knyter an till historien
på det sätt som Abrahamsson anser nödvändigt:

En viktig invändning har dock gjorts och är i hög grad berättigad. Min beskrivning är alltför
statisk. Föränderligheten, företagsledningens ”hoppande uppmärksamhetsfokus” och framför allt
det stora företagets möjligheter att inte bara tillgodose utan även aktivt påverka intressenternas
krav (skapa behov och ”avskaffa” behov) framgår inte på ett tillfredsställande sätt i min
framställning. Tyvärr känner jag mig ännu inte i stånd att här göra mycket mer än medge
beskrivningens ofullständighet.61

Modellen är statisk och kan inte direkt svara för hur förändringar sker. Den kan ändå
användas som analysinstrument över tid vilket Johnsen visar med sin igår-, idag-,
imorgonanalys (jfr 2.2.2). Genom att betrakta intressentstrukturen vid olika tidpunkter i
förhållande till vissa strategiska mål, kan man få en bild av organisationens historiska
utveckling och kanske också hjälp att planera framtiden.

2.4 Intressentmodellens användbarhet

Vi kommer att applicera intressentmodellen på ILC:s organisation vid tre tidpunkter i
dess utveckling: när ILC bildades 1991, när verksamheten pågått i några år – d.v.s. vid
den tidpunkt då flertalet av intervjuerna gjordes, och under planeringsprocessen inför,
samt Internationella bibliotekets kommande organisationsstruktur. I det sista fallet finns
inte verklighetens facit att jämföra med eller anpassa sig efter; den bild som tecknas blir
hypotetisk. Anledningen till att vi har valt intressentmodellen som redskap för att belysa
ILC:s organisation är främst att den som utgångspunkt har alla de parter som på olika
sätt ingår i en organisation och hur de relaterar till varandra. Frågor om mål och
funktion och om intressekonflikter görs tydliga i intressentmodellen. För att visa på hur
olika synsätt kan ligga till grund för organisationsteoretiska resonemang har vi tagit upp
mer djupgående kritik som leder till frågor om grundsyn och värderingar, men
intressentmodellen fungerar för oss som ett instrument som ger indikationer om
förhållanden. Vi vill alltså inte ta ställning till den kritik som riktar sig mot hela
systemperspektivet inom organisationsteorin – som menar att konflikt- och
maktaspekter snarare än harmoni- och balanssträvan är avgörande för organisationers
utveckling – utan använder oss av intressentmodellen för att lokalisera eventuella
konfliktområden.

Att intressentmodellen är en förklaringsmodell som belyser vissa förhållanden bättre
och andra mer bristfälligt framgår av kritiken i avsnitt 2.3. Sakkritiken mot
intressentmodellen är – eller har till stor del varit – berättigad, men vi anser att
intressentmodellen genom att den har utvecklats och modifierats ändå är användbar på
många sätt. Att i modellen beskriva styrkeförhållanden mellan de olika intressenterna
tar till exempel bort skenbilden av alla intressenters lika ställning. Genom att applicera

                                                
60 Ibid., s. 129.
61 Rhenman (1967), s. 204.
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modellen vid olika tillfällen under en tidsperiod får man ett jämförelsematerial som
åtminstone delvis luckrar upp modellens statiskhet. Tesen om bidrags- och
belöningsbalans kan som Abrahamsson säger gälla för i princip allting (jfr 2.3.3), men
vi tror att man genom termer som bidrag och belöning ändå kan få fram mönster i vissa
förhållanden. Vi har utgått från Rhenmans tidiga beskrivning av intressentmodellen och
använder oss i huvudsak av Johnsens modifieringar, men vi kommer också själva att
modifiera modellen för att kunna använda den på vårt material. Intressentmodellen
beskrivs vanligen med utgångspunkt i ett medelstort företag. ILC skiljer sig från den
”exempelorganisation” som teorierna byggts upp kring, dels genom att inte vara ett
företag men framförallt genom att vara en liten organisation.

Vi inser och anser, i enlighet med Arbner och Bjelke, att ett system är en konstruktion
av verkligheten. Relativitetsprincipen innebär att de olika beståndsdelarna i systemet
kan utvecklas till nya system. Omvänt kan ett system inordnas som en beståndsdel i ett
större system. Betraktaren avgör vilken förstoringsgrad som väljs. Vi har valt att
fokusera på ILC:s, senare Internationella bibliotekets, organisation. De övriga
intressenterna behandlas enbart i sin relation till ILC. Vi kommer därför inte att närmare
beskriva de interna intressekonflikter och den konfliktutjämning som naturligtvis
förekommit inom de olika intressentgrupperna. Vår förstoringsgrad vad gäller ILC:s
organisation är således förhållandevis låg, medan vi vad gäller övriga intressenter har
valt en högre förstoringsgrad.
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3. Invandrarlånecentralens framväxt

Frågan om inrättandet av en lånecentral för utländsk litteratur togs upp i de utredningar
om lånecentrals- och depåverksamheten i landet som lades fram under 1980-talets andra
hälft. En tidvis het debatt påverkade förslagen om möjliga förändringar, men behovet av
en invandrarlånecentral tycks ha varit oomtvistat – de skiljaktigheter som fanns gällde
det praktiska genomförandet. I detta kapitel redogörs först för tre rapporter från Statens
kulturråd angående lånecentraler och depåbibliotek samt invandrares och språkliga
minoriteters litteraturförsörjning. Därefter redovisas de förslag som Stockholm och
Botkyrka lade fram om möjligheterna att placera ILC i respektive kommun. Det
skriftliga materialet kompletteras av information och synpunkter som framkommit i
våra intervjuer. I det sista avsnittet diskuteras intressentbilden vid tiden för ILC:s
tillkomst.

3.1 Effektivisering av lånecentralernas och depåbibliotekens verksamhet

Det har sedan 1960-talet funnits lånecentraler vid länsbiblioteken i Malmö, Stockholm
och Umeå. De tjänar bland annat som länk mellan folkbiblioteken och
forskningsbiblioteken, lånar ut litteratur som inte finns tillgänglig på folkbiblioteken
och förmedlar lån till och från utlandet.62 Lånecentralerna ansvarade tidigare för en del
litteratur på invandrar- och minoritetsspråk i enlighet med en ansvarsfördelning mellan
kommun, län och lånecentraler utarbetad 1972 av dåvarande skolöverstyrelsens
bibliotekssektion, d.v.s. kulturrådets föregångare. Ansvarsfördelningen byggde på
följande kvantitativa mått:

Fler än 100 inv. inom
en språkgrupp i
kommunen

Fler än 100 inv.
inom en språkgrupp i
länet, men färre än
100 i kommunen

Färre än 100 inv.
inom en språkgrupp
i länet

Kommunbibliotek

Länsbibliotek

Lånecentraler

2 band/inv.

0,8 band/inv.

0,2 band/inv.

–

2,8 band/inv.

0,2 band/inv.

–

–

3 band/inv.

Figur 3.1 Ansvarsfördelning för litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.63

Lånecentralerna hade dessutom särskilt ansvar för ett antal språk: de europeiska språken
fanns huvudsakligen i Malmö, de utomeuropeiska språken i Stockholm och de samiska
språken i Umeå.64 Depåfunktioner växte fram på 1970-talet vid flera länsbibliotek, men
det var först 1983 som riktlinjer för depåverksamhet vid de tre lånecentralerna
fastställdes av kulturrådet.65 Under mitten av 1980-talet granskades lånecentralerna och
depåbiblioteken och alternativ gavs till förändringar som skulle effektivisera
verksamheten.
                                                
62 Lånecentraler och depåbibliotek i Sverige (1986), s. 6.
63 Det mångspråkiga biblioteket (1986), s. 48.
64 Ibid., s. 47f.
65 Ibid., s. 13f.
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3.1.1 Lånecentraler och depåbibliotek i Sverige
I början av år 1986 lade Statens kulturråd fram en rapport, Lånecentraler och
depåbibliotek i Sverige, som beskrev verksamheten vid Sveriges lånecentraler och
depåbibliotek. Två alternativ presenterades för en ändrad organisation av
lånecentralverksamheten, nämligen:

1. Hela verksamheten koncentreras till ett enda bibliotek.
2. De tre lånecentralerna bibehålls, men specialiseras istället för att ha en

geografisk ansvarsfördelning.

Det första alternativet skulle innebära att man i landet hade en folkbibliotekscentral
bestående av lånecentral, referenscentral, depåbibliotek samt invandrarbibliotek. I det
andra alternativet föreslås Malmö bli periodika- och referenscentral, Stockholm
lånecentral för utländsk litteratur och Umeå skulle handha svenskt tryck samt vara
depåbibliotek. 66

I beskrivningen av Stockholms lånecentrals verksamhet vid mitten av 1980-talet
framhålls dess omfattande utlåning av invandrarlitteratur i form av både enstaka lån och
depositioner.67 Denna lånecentral anses därför, om lånecentralerna skulle specialiseras,
vara bäst lämpad att ansvara för litteratur på invandrar- och minoritetsspråk. En av
kulturrådet sedan tidigare föreslagen tjänst om en invandrarkonsulent skulle kunna
knytas hit och lånecentralen föreslås också få ansvar för förmedling av utländsk
litteratur utöver invandrarspråken. Enda undantagna språkgrupp är de samiska språken,
som skulle handhas av länsbiblioteket i Umeå.68 I utredningen föreslås också ett
alternativ till att en av de dåvarande lånecentralerna specialiseras mot
invandrarlitteratur, nämligen inrättandet av ett särskilt invandrarbibliotek. Det skulle
vara ett självständigt, publikt bibliotek och i organisation likna Talboks- och
punktskriftsbiblioteket. Folkebibliotekernes Invandrerbibliotek i Danmark tas som
förebild.69

3.1.2 Det mångspråkiga biblioteket
I propositionen Om litteratur och folkbibliotek  fick Statens kulturråd i uppdrag av
regeringen att göra en översyn av folkbibliotekens service till invandrare och språkliga
minoriteter.70 Under våren 1986 genomfördes därför en omfattande undersökning av
kommun- och länsbibliotek samt lånecentraler, och resultatet presenterades i rapporten
Det mångspråkiga biblioteket. Återigen föreslås att en lånecentral för inköp och
medieförsörjning av utländsk litteratur skall inrättas.

Till de frågor som tas upp till diskussion hör bland annat begreppet ”invandrarspråk”.
Vad som avses med invandrarspråk anses för bibliotekens del vara en praktisk fråga
som måste avgöras utifrån lokala förutsättningar. Den uppdelning som görs i SAB:s

                                                
66 Lånecentraler och depåbibliotek i Sverige (1986), s. 5.
67 Ibid., s. 22f.
68 Ibis., s. 53.
69 Ibid., s. 47.
70 Regeringens proposition 1984/85:141, Om litteratur och folkbibliotek.
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klassifikationssystem ses här som en praktisk hjälp och lyder: 1. svenska, 2. danska,
norska, engelska, tyska, franska – d.v.s. skolspråken, och 3. övriga språk.71 När ILC
senare inrättades fick den ansvar för alla i Sverige representerade ”övriga språk” enligt
SAB:s uppdelning med undantag för samiska.72 I utredningen föreslås även att
användningen av begreppet ”invandrarlitteratur” ersätts med ”utländsk litteratur”.73

Vidare diskuterar man den ansvarsfördelning som finns mellan kommun- och
länsbibliotek och lånecentraler (jfr fig. 3.1) och som i flera avseenden är i behov av
omprövning. Det kvantitativa måttet, och målet, att alla invandrare skulle ha tillgång till
lika många böcker på sitt modersmål var nödvändigt till en början då bokbestånd helt
saknades på många språk. I mitten av 1980-talet har man hunnit bygga upp ett visst
bestånd och erfarit att olika invandrargrupper sinsemellan skiljer sig åt i intresse och
krav på folkbibliotekens service. Vissa språk kräver alltså mer på grund av låntagarnas
engagemang. Ansvarsfördelningen bygger också på att samtliga språk är jämförbara
beträffande inköp och katalogisering och tar inte hänsyn till att vissa språk är mycket
svåra att hantera.74

Dessa uppgifter stämmer helt överens med den bild av situationen på 1980-talet som
tecknas i intervjuerna. Ansvarsfördelningen var byråkratisk men fungerade eftersom
alla visste vad som gällde. Genom att böcker på små språk lånades från länsbibliotek
och lånecentraler som depositioner fick låntagarna ett större utbud än vad kommunerna
själva hade kunnat erbjuda. Dock hade folkbiblioteken under åren förköpt sig på viss
litteratur på vissa språk och nu behövdes ett helt annat urval och planering. Utöver
skillnader i hantering av språk och folkgruppers läsvanor tillkommer att den tid man har
bott i Sverige påverkar i vilken grad man läser litteratur på svenska.75

Även det kommunala flyktingmottagandet, som infördes i mitten av åttiotalet, bidrog till
att ansvarsfördelningen måste omprövas. Ansvarsfördelningen byggde på att den
invandrade befolkningen förväntades stanna på den ort där de från början bosatt sig,
men erfarenheter hade visat att många efter hand flyttade till storstadsområden. Det
troliga var att flyktingar som nu placerades i landets olika kommuner så småningom
skulle flytta därifrån.76 Många kommuner utan tidigare erfarenhet av biblioteksservice
till invandrare skulle därför på kort tid få bygga upp ett bestånd på ett eller flera språk
och sedan se låntagarna lämna kommunen.

Utredningen förslår att man istället för den rådande nationella kvantitativa
ansvarsfördelningen skall utarbeta regionala ansvars- och medieförsörjningsplaner där
respektive språkgrupps faktiska behov får avgöra bibliotekens ambitionsnivå, och att en
lånecentral för inköp och förmedling av utländsk litteratur inrättas. Lånecentralen skall
vara ett komplement till lokal och regional verksamhet och utöver litteraturförmedling
kunna erbjuda rådgivning och fortbildning i invandrarfrågor.77

                                                
71 Det mångspråkiga biblioteket (1986), s. 47.
72 Central medieförsörjningsplan för medier på invandrar- och flyktingspråk (1996), s.
2.
73 Det mångspråkiga biblioteket (1986), s. 55.
74 Ibid., s. 49.
75 G., intervju 1998-11-24.
76 Det mångspråkiga biblioteket (1986), s. 49.
77 Ibid., s. 55ff.
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Förslaget om en lånecentral för utländsk litteratur motiveras bland annat av det liknande
förslaget i rapporten Lånecentraler och depåbibliotek i Sverige, och av att majoriteten
av remissvaren på denna rapport önskar en sådan specialiserad lånecentral. Den
undersökning som gjorts visar dessutom att många bibliotek inte utnyttjar sina bestånd
på utländska språk och att de har problem vad gäller översyn av bestånden. Den
framtida lånecentralen föreslås därför också ha en depåfunktion.78 Man följer också
nyss nämnda rapport i det att Stockholm med sina redan befintliga resurser på
lånecentralen, stads- och länsbiblioteket, anses mest lämpat för en lånecentral för
utländsk litteratur. Praktiska problem som måste lösas är lokal- och organisationsfrågan,
och man betonar behovet av att den nya lånecentralen blir en självständig enhet inom
Stockholms stadsbibliotek.

En förutsättning för en för hela landet fungerande lånecentral är att lånecentralen blir en
självständig enhet inom Stockholms stadsbibliotek med ett från Stockholms stadsbibliotek i
huvudsak separerat mediebestånd. […] Kulturrådet föreslår att avtal upprättas som reflekterar
ansvarsförhållandet mellan kulturrådets och Stockholms stadsbiblioteks åtaganden.79

Slutligen föreslås att man tar i beaktande möjligheten att utforma lånecentralen för
utländsk litteratur så att den blir ett invandrarbibliotek, öppet och direkt tillgängligt för
låntagare. Idén framfördes i Lånecentraler och depåbibliotek i Sverige och har även
diskuterats tidigare. Åter görs organisatoriska jämförelser med Talboks- och
punktskriftsbiblioteket.80

3.1.3 Lånecentraler och depåbibliotek – ytterligare utredning
Med anledning av de förslag till förändringar som lades fram i Lånecentraler och
depåbibliotek i Sverige, inleddes under våren 1986 förhandlingar mellan de tre
värdkommunerna för lånecentraler och depåbibliotek och statens förhandlingsnämnd.
Förhandlingarna drog ut på tiden, dels på grund av ekonomiska oenigheter och dels på
grund av en stor debatt inom bibliotekssverige gällande lånecentralernas organisation.
1988 uppdrog regeringen åt Statens kulturråd att på nytt utreda folkbibliotekens
fjärrlåne- och depositionsverksamhet. Resultatet presenterades i rapporten
Lånecentraler och depåbibliotek. De förslag som där läggs fram förordar bland annat att
en separat invandrarlånecentral inrättas men att den nuvarande
lånecentralsorganisationen i övrigt bibehålls. Depåverksamheten föreslås koncentreras
till Umeå. Man har alltså inte kunnat enas om något av de huvudförslag som lades fram
i rapporten 1986.81

Det har hela tiden rått enighet angående behovet av en invandrarlånecentral, eller en
lånecentral för utländsk litteratur. Frågan har dock behandlats samtidigt med övriga
lånecentralsförhandlingar och har därför dragit ut på tiden. Lokalisering har vid
upprepade tillfällen föreslagits till Stockholm, och 1987 utredde Stockholms
biblioteksnämnd förutsättningarna för inrättandet av en sådan lånecentral (jfr 3.2.1). I
samband med kulturrådets sista utredning uppdrogs även åt Botkyrka kommun att

                                                
78 Ibid., s. 50.
79 Ibid., s. 58.
80 Ibid., s. 59.
81 Lånecentraler och depåbibliotek (1989), s. 3ff.
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utreda förutsättningarna för att placera en invandrarlånecentral där (jfr 3.2.2).82 Man ser
det nu som ”angeläget att frågan om en invandrarlånecentral får en skyndsam lösning”,
och man betonar att det handlar om ett komplement som på intet vis ersätter kommun-
och länsbibliotekens verksamhet.83 Dock skulle det dröja till 1991 innan ILC slutligen
inrättades. Också detta skall ses i samband med de övriga lånecentrals- och
depåbiblioteksförhandlingarna; 1991 inrättades även depåbiblioteket i Umeå.84

3.2 Stockholm eller Botkyrka som värdkommun för en invandrarlånecentral

Det fanns meningsskillnader gällande den nya lånecentralens placering i Stockholm
eller Botkyrka. Valet mellan Stockholm och Malmö, som båda var gamla lånecentraler
med ett stort antal språk representerade i sina bestånd, förefaller det dock inte ha varit
någon diskussion om. Malmö hade i huvudsak europeiska språk och Stockholm ansågs
ha bättre förutsättningar och större kompetens att tillgå för ett sådant uppdrag.85 Att det
fanns tveksamheter gentemot Stockholm som värd för en invandrarlånecentral framgår
tydligt i intervjuerna, men en antydan till tveksamhet finns också i den sista utredningen
från Statens kulturråd. Fram till Lånecentraler och depåbibliotek hade man entydigt
förordat Stockholm, men nu löd förslaget: ”Lånecentralen för invandrarlitteratur bör
placeras i Botkyrka eller vid Stockholms stadsbibliotek” (vår kursivering).86

Lokalisering till Stockholm hade alltså föreslagits flera gånger och förutsättningarna
hade utretts av Stockholms biblioteksnämnd 1987. När beslut dröjde visade Botkyrka
kommun sitt intresse för att stå som värdkommun för den nya lånecentralen. Initiativet
intresserade Statens kulturråd och så följde en utredning om förutsättningarna för att
placera lånecentralen i Botkyrka. Utifrån de två utredningarna utformade kulturrådet i
juni 1990 ett tjänsteutlåtande där Botkyrka förordades. Skälen som angavs är bland
annat att lånecentralen troligtvis skulle ha större möjligheter att arbeta självständigt i en
mindre biblioteksorganisation än inom Stockholms stadsbibliotek, och att det vid
Botkyrka bibliotek redan fanns en stor kompetens avseende invandrares
litteraturförsörjning. Frågan om en invandrarlånecentral hade dessutom stark politisk
förankring i Botkyrka kommun och lokalkostnaderna skulle på sikt bli lägre än i
Stockholm.87 Styrelsen för Statens kulturråd gick dock emot tjänstemannaförslaget och
beslutade i september 1990 att lånecentralen skulle placeras i Stockholm.88

Den ansvarige personen för Botkyrkas utredning, dåvarande chef för Botkyrka
biblioteks invandrarverksamhet, sökte chefstjänsten vid den nya lånecentralen i
Stockholm när denna utannonserades – men under förutsättning att organisation och
arbetsorganisation skulle vara möjliga att diskutera. Hon fick jobbet och berättar:

Vad jag sedan kom att genomföra, tillsammans med de andra som jobbade där, var något som i
mångt och mycket påminde om det jag hade föreslagit i Botkyrkautredningen, med en viss
anpassning till att vi var i Stockholms stadsbiblioteks organisation naturligtvis.89

                                                
82 Ibid., s. 17.
83 Ibid., s. 26.
84 D., intervju 1998-11-26.
85 G., intervju 1998-11-24.
86 Lånecentraler och depåbibliotek (1989), s. 30.
87 Statens kulturråd, PM-LB 1989/90:108.
88 1990-09-25, Styrelsen för Statens kulturråd, sammanträde, §12
89 D., intervju 1998-11-26.
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Här följer de alternativ till organisation som gavs i Stockholms och Botkyrkas
utredningar och därefter diskuteras de olika förslagen.

3.2.1 Stockholms stadsbibliotek som lånecentral för utländska språk
Utredningen som Stockholms biblioteksnämnd lät göra presenterade tre alternativ för
hur en lånecentral för utländska språk skulle kunna organiseras vid Stockholms
stadsbibliotek:

1. Ett från Stockholms stadsbibliotek helt fristående invandrarbibliotek.
 Staten blir huvudman och samverkan sker med Stockholms stads- och
länsbibliotek exempelvis i form av en stiftelse. Verksamheten skall vara centralt
placerad i Stockholm och utöver lånecentrals- och depåfunktioner svara för en
publik verksamhet. Personalbehovet beräknas till 18 årsverken och den totala
kostnaden till 10.900 tkr per år.90

 
2. Ingen organisatorisk förändring, d.v.s. lånecentralen ingår i Stockholms

stadsbibliotek som en avdelning inom enheten för lands- och länsregional
verksamhet.
 Avdelningschefen får eget ekonomiskt ansvar för lånecentralen, men
övergripande ansvar för ekonomi och verksamhet ligger ändå på enhetschefen
för den lands- och länsregionala verksamheten. Verksamhetens funktioner delas
mellan huvudbiblioteket och stadsbibliotekets (planerade) centrala mediedepå.
Huvudbiblioteket skulle handha låneverksamheten för skolspråken och här
skulle ledningen finnas, medan låneverksamheten för invandrarspråk skulle
skötas från mediedepån. Personalen beräknas uppgå till totalt 8 årsverken och
kostnaden beräknas till 2.085 tkr per år. Det skulle även finnas en referensgrupp
med representanter från Statens kulturråd och från läns- och kommunbibliotek
med väl utvecklad invandrarverksamhet.91

 
3. Lånecentralen bildar en egen enhet inom stadsbibliotekets organisation.

Det innebär att enheten för lands- och länsregional verksamhet delas i en läns-
och en lånecentralsenhet. Chefen skulle då bli enhetschef, direkt underställd
stadsbibliotekarien, och ingå i stadsbibliotekets ledningsgrupp. Verksamhetens
organisering och beräknade kostnader blir desamma som i alternativ två.92

Det första alternativet var enligt Stockholms stadsbibliotek för dyrt och dessutom
ansågs att ett särskilt invandrarbibliotek kunde uppfattas som att invandrare
segregeras.93 Alternativ två ansågs vara det mest rationella. Den nya lånecentralen
skulle visserligen inte få någon fristående plats i organisationen och avdelningschefen
skulle inte ha någon direkt talan i ledningsgruppen, utan företrädas av enhetschefen för
den lands- och länsregionala enheten, men lånecentralens egna ekonomiska och
verksamhetsmässiga ansvar ansågs ändå inte hotat.94 Nackdelar med alternativ tre var

                                                
90 Stockholms stadsbibliotek som lånecentral för utländska språk (1987)
 91 Ibid., s. 20f.
92 Ibid., s. 22.
93 Ibid., s. 18ff.
94 Ibid., s. 22.
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bland annat att enheten skulle bli väldigt liten. Det skulle också ta längre tid att
genomföra en sådan omorganisering, eftersom beslut då måste fattas i
kommunfullmäktige och inte bara i biblioteksnämnden som var fallet för alternativ
två.95

3.2.2 Botkyrka som värdkommun för en lånecentral för invandrarlitteratur
Enligt Botkyrkas förslag skulle en lånecentral för invandrarlitteratur ingå som en
självständig avdelning med eget ekonomiskt ansvar inom Botkyrka
biblioteksorganisation. Chefen för lånecentralen skulle bli direkt underställd
bibliotekschefen och ingå i bibliotekets lednings-grupp. Dock skulle lånecentralens chef
ha det övergripande ansvaret för verksamhet och ekonomi, och därmed vara skyldig att
framlägga redovisning till såväl kommunen som till bidragsgivaren staten. Till
lånecentralen skulle knytas en rådgivande nämnd bestående av representanter från
Statens kulturråd, statens invandrarverk, kommunförbundet, landstings-förbundet,
Sveriges allmänna biblioteksförening och Botkyrka kommun. Det skulle även finnas en
referensgrupp med representanter från läns- och kommunbibliotek där
invandrarverksamheten är väl utvecklad. Personalen beräknades uppgå till totalt 9
årsverken och kostnaderna till drygt 3.000 tkr per år samt medieanslag om 1.000 tkr per
år.96

3.2.3 Ett invandrarbibliotek eller en invandrarlånecentral
I de båda rapporterna Lånecentraler och depåbibliotek i Sverige och Det mångspråkiga
biblioteket nämns möjligheten att utforma en lånecentral för utländsk litteratur så att den
också blir direkt tillgänglig för låntagare. Som organisationsmall anges i båda fallen
Talboks- och punktskriftsbiblioteket som är en statlig myndighet. Stockholms utredning
följer samma linje när det presenterar sitt alternativ till ett invandrarbibliotek.97

Talboks- och punktskriftsbiblioteket har bland annat till uppgift att låna ut
punktskriftsböcker till enskilda låntagare och att fungera som lånecentral med
depositionsverksamhet för talböcker. Biblioteket leds av en styrelse där
bibliotekschefen är ordförande och det finns även en nämnd för punktskrift knuten till
biblioteket. Sedan 1988 styrs myndighetens verksamhet av en särskild förordning.98

I och med att staten i regel inte bedriver någon folkbiblioteksverksamhet i egen regi (jfr
4.2.1) blir jämförelsen med Talboks- och punktskriftsbiblioteket naturlig när man talar
om ett invandrarbibliotek, men ingen närmare motivering ges i någon av utredningarna
om fördelarna med denna organisationsform. Förslaget i Stockholms utredning om ett
publikt invandrarbibliotek avfärdas på grund av de höga kostnaderna. En av utredarna
hävdar dock att han alltid har förordat ett offentligt, öppet bibliotek som inte bara är till
för invandrare. Han anger en rad skäl för detta men anser samtidigt att tiden inte var
mogen i slutet av 1980-talet. Man hade inte tillräckliga kunskaper och erfarenheter och
man hade inte heller tillräckligt med böcker, vilket bekräftas i flera intervjuer.99

                                                
95 Ibid., s. 23f.
96 Botkyrka som värdkommun för en lånecentral för invandrarlitteratur (1989), s. 11f,
14.
97 Stockholms stadsbibliotek som lånecentral för utländska språk (1987), s. 17.
98 SFS 1988:341.
99 A., D. & G., intervjuer 1998-11-24 – 1998-11-27.
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3.2.4 Diskussion av de olika förslagen
Även om idén om ett invandrarbibliotek framfördes som ett alternativ vid flera tillfällen
så verkar det mest realistiska förslaget ha varit att, kanske som ett första steg, inrätta
enbart en lånecentral. Det var också en lånecentral för utländska språk som i första hand
behövdes. Stockholm hade vid upprepade tillfällen föreslagits som värd för denna
lånecentral om än med vissa förbehåll: i Det mångspråkiga biblioteket såg man det som
en förutsättning att lånecentralen skulle bli en självständig enhet inom Stockholms
stadsbibliotek för att verksamheten skulle fungera, och i Lånecentraler och
depåbibliotek blev Botkyrka en konkurrent.

Betoningen på självständighet för lånecentralen inom Stockholms stadsbiblioteks
organisation förklaras inte närmare i Det mångspråkiga biblioteket. I ett tjänsteutlåtande
från kulturrådet anges dock ett par orsaker:

Det har emellertid inte varit helt utan problem att härbärgera verksamheten [d.v.s den
lånecentralsfunktion för utomeuropeiska språk som tidigare funnits i Stockholm.] inom en stor
biblioteksorganisation. De primärkommunala och landstingskommunala satsningarna på
invandrarlitteratur har inte stått i rimlig proportion till andelen invånare med utländsk bakgrund.
[…]
En liten verksamhet som inordnas i en stor biblioteksorganisations rutiner kan få en begränsad
handlingsfrihet.100

Av intervjuerna framgår också att kulturrådet kunde ha anledning att ställa särskilda
krav på Stockholms stadsbibliotek. Det verkar som att den stora organisation som
innefattade både stadsbibliotek, länsbibliotek och lånecentral inte lyckats arbeta
tillräckligt nära låntagarna, åtminstone vad gäller invandrarverksamheten. Det var ett
stort avstånd mellan inköpsavdelning och låntagare och istället för att bredda beståndet,
d.v.s. ta in fler titlar på utländska språk med hjälp av de bidrag lånecentralen tilldelats,
köptes det in flera exemplar av samma böcker. Kulturrådets bidrag nyttjades alltså inte
helt som det var tänkt. Det krävdes inte heller av dem som jobbade på den dåvarande
lånecentralen att de skulle ha särskild kunskap eller intresse för invandrarverksamhet. I
en pressad situation var risken därför stor att denna verksamhet fick låg prioritet.101

Trots att kulturrådet hade påpekat vikten av självständighet för den nya lånecentralen
förordar Stockholms stadsbibliotek i sin utredning alternativ 2, som är det alternativ
som organisatoriskt gör lånecentralen minst självständig. Lånecentralens chef skulle
komma att företrädas av enhetschefen för den lands- och länsregionala enheten, och det
menar vi skulle innebära en risk för försvårad kommunikation, inte bara i en
konfliktsituation utan rent allmänt. Vi anser därför att de fördelar som anges med
förslaget – att slippa förändra strukturen i Stockholms stadsbiblioteks organisation, och
att inte behöva fatta beslut i kommunfullmäktige utan bara i biblioteksnämnden – enbart
skulle ge kortsiktigt tidsmässiga vinster.

Det förslag Botkyrka lägger fram har mest likheter med stadsbibliotekets tredje
alternativ till organisation för en invandrarlånecentral. Lånecentralen skulle ingå som en
självständig avdelning inom kommunbibliotekets organisation och dess chef skulle bli
direkt underställd bibliotekschefen och ingå i bibliotekets ledningsgrupp. Botkyrka
                                                
100 Statens kulturråd, PM-LB 1989/90:108.
101 D., intervju 1998-11-26.
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biblioteksorganisation är inte så stor som Stockholms och möjligen blir denna
organisationsstruktur därför mer självklar. Botkyrkas utredning markerar dock på flera
sätt att det är lånecentralen som själv skall ansvara för verksamhet och ekonomi. Att
lånecentralens chef skall redovisa till både stat och kommun är ett exempel.
Kulturrådets styrelse gick, som tidigare nämnts, emot kansliets förslag om lokalisering
till Botkyrka. Som en försäkran om att ILC skulle bli så självständig som man önskade
beslutade kulturrådet istället om tydliga riktlinjer för lånecentralens verksamhet (jfr
4.1), vilka accepterades av Stockholms stadsbibliotek.102

3.3 Intressentbilden vid tiden för Invandrarlånecentralens tillkomst

En viktig intressent i det här sammanhanget är de bibliotekarier som står i daglig
kontakt med låntagarna och som tekniskt skall lösa låntagarnas frågor och önskemål.
Kanske är de bäst lämpade att uttala sig om vilken hjälp och vilket stöd de kan behöva.
Erfarenheter och synpunkter från kommun- och länsbiblioteken har också till stor del
legat till grund för de förslag som lagts fram. En annan intressent som har ett avgörande
inflytande är staten som finansierar verksamheten. Det handlar om en låneverksamhet
med nationell täckning och bekostas därför inte av kommunerna. Låntagarna är en
tredje intressent och skulle utan tvekan kunna ses som den främsta; det är de som på
bästa möjliga effektiva sätt skall få sin litteraturförsörjning tillgodosedd. De har dock
inte fått uttala sig i de olika utredningarna.

Det tycks ha rått stor samstämmighet bland kommun- och länsbibliotek liksom på
statlig nivå, om behovet av en lånecentral som var specialiserad på utländsk litteratur.
Vi har inte redogjort för exakt de uppgifter man i de olika förslagen har tillskrivit den
nya lånecentralen, men i huvudsak har det varit att köpa in och förmedla utländsk
litteratur samt att erbjuda rådgivning och fortbildning. Återkommande är också
betoningen av att lånecentralen skall vara ett komplement till lokal och regional
verksamhet. Det sista kan tolkas som en positionering från finansiärens sida. Alla parter
önskar en effektiv litteraturförmedling, men staten vill inte att dess resurser utnyttjas på
det att kommuner och län undandrar sig sitt ansvar.

När det gäller det praktiska genomförandet tillkommer ytterligare intressenter, nämligen
kommunen där lånecentralen skall placeras och dess folkbibliotek. Graden av
samverkan mellan värdkommunens folkbibliotek och lånecentralen avgörs delvis av
verksamhetens form. Organisationen hade förmodligen skilt sig stort om publik
verksamhet hade knutits till lånecentralens övriga funktioner så att ett
invandrarbibliotek och inte bara en invandrarlånecentral inrättats. Av Stockholm och
Botkyrka som var de kommuner som visat intresse för att hysa ILC, var Stockholm
starkare i fråga om resurser. Bokbeståndet från lånecentralen i Stockholm skulle
visserligen flyttats till Botkyrka om Botkyrka fått uppdraget, men både länsbiblioteket
och stadsbiblioteket hade resurser som skulle bli svårare att dra fördel av vid en
placering i Botkyrka. Möjligen såg Statens kulturråds styrelse också politiska fördelar
med en placering i Stockholm, men det har vi inga uppgifter om. Kulturrådets
förtroende för Stockholms stadsbibliotek var dock i någon mening skadat; intervjuerna
tyder på att man i stadsbibliotekets stora organisation inte lyckats använda kulturrådets
ekonomiska bidrag på bästa sätt. Botkyrkas erbjudande om att stå som värd för ILC var
därför intressant.

                                                
102 Ibid.
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Skall man utifrån detta dra några slutsatser om intressekonflikt så tycks en sådan
inbegripa Statens kulturråds kansli och styrelse, eller åtminstone tydliggörs den genom
de olika uppfattningar som där kommer till uttryck. Tjänstemännens förslag, grundat på
utvärdering av de inkomna anbuden och på tidigare erfarenheter, kom att stå mot
styrelsens åsikter. När ILC sedan inrättades i enlighet med styrelsens beslut, inom
ramen för Stockholms stadsbiblioteks organisation, kan tänkas att viss misstänksamhet
kvarstod och att de riktlinjer som kulturrådet utfärdade (jfr 4.1) sökte motverka detta.
Ser man sedan framåt i tiden blir frågan om utvecklingen av Internationella biblioteket
hade varit möjlig om lånecentralen placerats i Botkyrka. Det är en gissning från vår sida
men kanske har placeringen i Stockholm, med dess resurser och även i egenskap av
huvudstad, bidragit till förverkligandet av 1980-talets idé om ett publikt
invandrarbibliotek.
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4. Invandrarlånecentralens verksamhet och
organisation

Invandrarlånecentralen inrättades 1991 som en självständig enhet inom Stockholms
stadsbiblioteks organisation. Detta kapitel tar upp verksamheten och utvecklingen under
åren 1991 – 1998. Framställningen bygger i huvudsak på de intervjuer som
genomfördes i november 1998 och det som i texten betecknas ”nutid” gäller
förhållanden vid tiden för intervjuerna. Förändringar som har varit av betydelse för
Internationella biblioteket kommer att tas upp i kapitel fem. Vidare beskrivs ILC:s
organisation, dess förhållande till sin huvudman staten och till de två samarbetsparterna,
stads- och länsbiblioteket i Stockholm. Därefter redogörs helt kort för de förändringar
som skett inom Stockholms kommun och förvaltning. Avslutningsvis diskuteras ILC:s
organisation med utgångspunkt i intressentmodellen.

4.1 Invandrarlånecentralens verksamhet och inre organisation

ILC:s verksamhet regleras av de riktlinjer som Statens kulturråds styrelse antog i juni
1991:

Invandrarlånecentralens uppgift är att inom ramen för det statliga bidraget komplettera
folkbibliotekens behov av medier på invandrarspråk och därigenom utgöra en för hela landet
gemensam resurs.

Den organisatoriska inplaceringen i Stockholms stadsbibliotek skall garantera full
självständighet i verksamhetsmässiga och ekonomiska frågor.

Invandrarlånecentralen skall

• bygga upp ett mediabestånd som svarar mot aktuella behov på olika invandrarspråk
• i samarbete med folkbiblioteken utarbeta en ansvarsfördelning mellan folkbiblioteken

och invandrarlånecentralen beträffande olika invandrarspråk
• svara för såväl bokdepositioner som enstaka fjärrlån
• samordna gallringen av invandrarlitteraturbestånden
• med hjälp av övertalig invandrarlitteratur från folkbiblioteken bygga upp en central

depå
• svara för rådgivning och information
• genomföra en kvalificerad kurs- och konferensverksamhet i syfte att höja kompetensen

avseende invandrarfrågor
• samverka med motsvarande institutioner i de nordiska länderna

 
 Invandrarlånecentralens uppgifter är riksomfattande och förutsätter täta kontakter med statens
kulturråd, statens invandrarverk, folkbiblioteken och övriga berörda myndigheter.
 
 I samråd med statens kulturråd skall inrättas en referensgrupp med uppgift att fortlöpande
överlägga om frågor rörande verksamheten.
 
 Invandrarlånecentralen skall årligen senast den 1 april inkomma till statens kulturråd med dels
redogörelse för verksamheten under närmast föregående budgetår, dels plan för verksamheten
avseende närmast följande budgetår.
 
 Bidraget utbetalas med högst hälften före den 1 januari och med återstoden före den 30 juni.
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 Dessa riktlinjer gäller fr o m 1991-07-01 och tills vidare.103

 
 Utlåningsverksamheten är ILC:s primära uppgift och sedan starten har utlåningskurvan
stigit. Utlåningen sker i form av enstaka lån och depositioner till folkbiblioteken. ILC
bevakar bokutgivningen och gör urval för inköp på i stort sett alla invandrar- och
flyktingspråk som förekommer i Sverige. Länsbiblioteket i Stockholm köper dessutom
denna tjänst av ILC för de språk som normalt hör till länsbibliotekets ansvarsområde.
Därtill kommer gallringen som krävs för att bokbeståndet skall hålla en god kvalitet.
Nyförvärvslistor på olika språk publiceras i pappersform och elektroniskt på ILC:s
hemsida. Information och rådgivning sker genom att man tar emot studiebesök och
håller föreläsningar på inbjudan av bibliotek, skolor/universitet och föreningar. Den rent
rådgivande funktionen sker dock främst via telefon. ILC fungerar också som
depåbibliotek för utländska språk. Man distribuerar även tidningar och tidskrifter på
utländska språk till kriminalvårdsanstalterna i landet. Samarbetet med övriga nordiska
länder anses väl utvecklat; ett exempel är låneverksamheten och möjligheten att låna
från varandras ansvarsbibliotek på samma villkor som biblioteken i respektive land.104

 
 Denna sammanfattning av ILC:s verksamhet, som kunde hämtats från vilken som helst
av ILC:s verksamhetsberättelser, svarar väl mot uppdraget enligt kulturrådets riktlinjer.
Den ansvarsfördelning som nämns i riktlinjerna utarbetades och färdigställdes 1996.105

Det enda som inte omnämns i verksamhetsberättelserna är en mer kvalificerad kurs- och
konferensverksamhet. Vid intervjuerna uppgavs att både tid och personal för tillfället
saknades för detta.106

 

 4.1.1 Utveckling 1991–1998
 Chefen för ILC tillträdde sin tjänst den 1 juni 1991. Arbetet med litteraturinköp och
uppbyggnad av ett referensbestånd hade då redan påbörjats. ILC inrättades i BAS-
huset107 och kommunen flyttade samma år dit delar av sin biblioteksverksamhet. Från
början var det meningen att kommunen skulle sköta återlämning och utlån av den
utländska litteraturen. Detta fungerade dock inte utan ILC organiserade en egen utlåning
samt övertog de lån Stockholms lånecentral tidigare effektuerat. Det rörde sig om
omkring 16.000 lån per år och var inte så betungande. Malmö och Stockholm var ålagda
att avstå det de hade köpt för statliga medel till den nya lånecentralen. Då det inte gick
att urskilja exakt vilka böcker som inköpts för dessa medel, behöll de sådant de ansåg
vara gångbart och skickade resten till ILC. Det har tidigare nämnts att det på
Stockholms stadsbibliotek var ett stort avstånd mellan inköpsavdelning och
låneverksamhet (jfr 3.2.4), vilket tydligt märktes på det bestånd ILC fick överta.108

Utrymmet för böckerna hade också varit otillräckligt:
 
 Böckerna stod i dubbla led på hyllorna, vilket gör att de inte går att komma åt. Katalogen var
inte datoriserad. Det fanns också bokbestånd i källarplan som bara personalen hade access till.

                                                
 103 1991-06-28 Riktlinjer för Invandrarlånecentralen vid Stockholms stadsbibliotek.
 104 ILC:s verksamhetsberättelse 1997.
 105 Central medieförsörjningsplan för medier på invandrar- och flyktingspråk (1996).
 106 A., intervju 1998-11-25.
 107 BAS-huset i Årsta inrymde 1990-1999 bl.a. Stockholms stads- och länsbiblioteks
administrativa delar.
 108 A. & D., intervjuer 1998-11-24 – 1998-11-27.
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Det var inte professionellt skött, och med anledning av det hade man inte heller gallrat som man
borde.109

 
 ILC fick alltså ett gammalt och ofullständigt bestånd som krävde översyn och en hel del
gallring. Tyngdpunkten i arbetet låg därför de första åren på inköp, och ILC fick i
början av sin verksamhet anslag just för att bygga upp beståndet. En av de grundtankar
ILC:s chef hade, mot bakgrund av hur det sett ut i Stockholm, var att låneverksamhet
och inköp skulle vara mycket nära sammankopplade.110 Att denna idé fått genomslag
märks då vi intervjuar en ur personalen som kommit förhållandevis sent till ILC. Hon
tycker att hon på ILC har fått en större inblick i hela biblioteksorganisationen och ser på
ett nytt sätt hur inköp, katalogisering och utlåning hänger ihop.111

 
 Redan från början var ILC:s verksamhet omfattande. Den personal som först planerades
skulle sköta verksamheten räckte inte till utan fler anställdes. Under åren har sedan
utlånen ökat stadigt medan ekonomin har varit oförändrad, vilket i praktiken har
inneburit en minskning av de ekonomiska resurserna (jfr fig. 4.1, 4.2 och 4.3). ILC:s
personal anser också att kraven har ökat liksom bredden på verksamheten.
Arbetsbelastningen beror delvis på att flyktingsituationen ändrats, exempelvis uppstod
nya, plötsliga behov när invandringen av bosnier och kosovoalbaner ökade 1994–95.
Bokbeståndet på folkbiblioteken vad gäller dessa språk var dåligt. I den mån det fanns
böcker var dessa köpta och anpassade för arbetskraftsinvandringen på 1970-talet, och
ILC fick snabbt försöka lösa situationen. En annan orsak till ökad arbetsbelastning är
depåbiblioteksfunktionen som finns inskriven i riktlinjerna, men som först på senare år
har börjat utnyttjas av bibliotek ute i landet. ILC har till exempel fått ta hand om en rysk
specialsamling från Härnösand och en lettisk samling från Västerås. Kritik har ibland
riktats just mot att ILC expanderar, men depåfunktionen innebär att det skall finnas
något exemplar kvar också av böcker som sällan lånas ut.112
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 Figur 4.1 och 4.2 Invandrarlånecentralens nyförvärv och utlån 1991-1998.113

 

                                                
 109 A., intervju 1998-11-25.
 110 D., intervju 1998-11-26.
 111 B., intervju 1998-11-25.
 112 A., intervju 1998-11-25.
 113 ILC:s verksamhetsberättelse 1998.
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Under 1997 började idén om Internationella biblioteket att utredas och detta engagerade
ILC:s personal på många sätt. Planeringen har fortgått under 1998 (se vidare kap. 5).
1998 började ILC lägga in alla katalogiserade nyförvärv i LIBRIS. 114 Projektet har
fortsatt under 1999 och har lett till ett ökat antal enskilda fjärrlån.115

 4.1.2 Personalen
 Personalstyrkan bestod från början av två bibliotekarier och två assistenter men
utökades i ett tidigt skede till sex heltidstjänster. 1998 finns på ILC tre bibliotekarier
som ansvarar för ekonomi och övergripande frågor, inköp samt fjärrlån. Tre kontorister
är mer eller mindre knutna till bibliotekariernas respektive ansvarsområden och arbetar
bl.a. med länkning av böcker till katalogposter, återlämning och utlån,
depositionsutlåning och ekonomiska frågor. Därtill finns personal som arbetar med
katalogisering och bokvård – tjänster som ILC delar med kommunen och länet – samt
språkmedarbetare som kallas in vid behov.116 Totalt uppgår personalen till 8,25
årsverk.117

 
 Sedan ILC:s tillkomst och den inledande utökningen av antalet anställda har
personalkåren varit stabil och i stort sett oförändrad. Nu är chefstjänsten vakant, en i
personalen är tjänstledig, och övrig personal har till stor del fått rycka in och dela på
uppgifterna. Detta ställer stora krav på den personal som arbetar på ILC; exempelvis
förmåga till flexibilitet och anpassning då arbetsbelastningen konstant har ökat och
arbetsuppgifterna förändrats, särskilt den senaste tiden. Förändringarna har uppskattats
eftersom de medfört att personalens kompetens har tillvaratagits, men hösten 1998 har
också upplevts som ansträngande. Förändringen i personalbilden har naturligtvis flera
orsaker, men en trolig bidragande faktor är att planering av Internationella biblioteket
skapat ovisshet inför framtiden.118

 
 Förmedling av information som berör både ILC och övrig verksamhet inom Stockholms
stadsbibliotek sker i allmänhet på ett fungerande sätt. Oftast får enhetschefen
information på olika möten i den större biblioteksorganisationen som hon sedan för
vidare till ILC:s personal på personalmöten. Enhetschefen upplever både att det finns
möjlighet att påverka och att hon får den information som behövs. Även personalen på
ILC upplever att de informeras på ett bra sätt. En i personalen påpekade dock att det
fungerar bra för henne men att det kanske skiljer sig beroende på arbetsområde.119 Detta
gäller de vardagliga rutinerna. Kritiken är däremot stor när det gäller ärendet
Internationella biblioteket, vilket vi återkommer till i kapitel fem.
 

 4.1.3 Referensgruppen
 Referensgruppens uppgift är att följa ILC:s verksamhet och bevaka landets intressen.
De fem ledamöterna representerar länsbibliotek och folkbibliotek med ett särskilt
intresse för invandrarverksamhet. Ordinarie möten sker två gånger per år och en

                                                
114 Ibid.
115 A., intervju 1998-11-25.
 116 Ibid.
 117 Internationella biblioteket i Stockholm (1997), s. 23.
 118 A., & C., intervjuer 1998-11-25.
 119 A., B. & C., intervjuer 1998-11-25.
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ledamot väljs vanligen för tre år. På mötena redovisar ILC för sin verksamhet medan
referensgruppen lyssnar och kommenterar. Verksamhetsberättelse, budget och
bokbestånd tas upp till diskussion. Referensgruppens synpunkter är allmänt inriktade
och handlar exempelvis om kursutbud och studiedagar, eller nyförvärv. Om ILC inte
lyssnar till de synpunkter som ges skulle referensgruppen kunna ta kontakt med framför
allt Statens kulturråd. Det har dock inte funnits behov av en sådan åtgärd från
referensgruppens sida. Några formella relationer mellan referensgruppen och
kulturrådet eller Stockholms stads- och länsbibliotek finns annars inte, men man träffas
vid olika konferenser och håller kontakt på ett sätt som kan liknas vid ett nätverk.120

 
 4.2 Staten, staden och värdbiblioteket

 Staten är, genom Statens kulturråd, ILC:s uppdragsgivare och finansiär. Stockholms
stadsbibliotek, som är en kommunal verksamhet, fungerar som värdorganisation åt ILC.
ILC:s verksamhet påverkas därmed även av Stockholms kommuns politiska styrning
och förvaltning. I följande avsnitt kommer dessa relationer beskrivas mer ingående.
 

 4.2.1 Statens kulturråd
 Statens kulturråd ansvarar för att förverkliga den statliga kulturpolitiken. Till
kulturrådets uppgifter hör att fördela bidrag och att följa utvecklingen i landet på
kulturområdet; det sistnämnda dels för att ge regering och riksdag beslutsunderlag i
kulturpolitiska frågor och dels för att sprida information till allmänheten. Det finns
framför allt vid medelstilldelning en gråzon mellan kulturdepartementet och
myndigheten Statens kulturråd. ILC är statligt finansierad och pengarna kommer från
kulturdepartementet via kulturrådet. ILC ingår i den post i stadsbudgeten som handlar
om lånecentraler och depåbibliotek.121
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 Figur 4.3 Statsbidrag till ILC 1991 – 1998122

 
 Genom att ILC är statligt finansierad har kulturrådet övergripande ansvar för ILC men
styr inte det dagliga arbetet. Staten bedriver nämligen ingen egen

                                                
 120 J., intervju 1999-12-17.
 121 H., intervju 1998-11-27, eller elektronisk resurs:
http://www.kur.se/as/bidragsfolder.html
 122 ILC:s verksamhetsberättelser 1991 – 1998.
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folkbiblioteksverksamhet, utan den statsfinansierade verksamheten har av tradition
alltid knutits till ett kommunalt bibliotek. Det gäller både lånecentraler och
depåbibliotek, och om man går tio år tillbaka också alla länsbibliotek. På senare år har
dock en del länsbibliotek kommit att ligga direkt under landstinget medan andra
kopplats till kommunala bibliotekssystem. Talboks- och punktskriftsbiblioteket utgör ett
annat undantag från denna regel och fungerar som en statlig myndighet (jfr 3.2.3). Men
ILC ingår alltså i Stockholms stadsbiblioteks organisation och pengarna från Statens
kulturråd går vägen via Stockholms stadsbibliotek.123

 

 4.2.2 Förändringar i Stockholms kommun och förvaltning
 Stockholms stadsbibliotek är en kommunal verksamhet. Därav följer att Stockholms
politiska styrning och förvaltning påverkar ILC:s verksamhet, trots att staten är ILC:s
egentliga huvudman. Under ILC:s verksamhetstid har Stockholms kommun genomgått
bland annat ett politiskt maktskifte, en stadsdelsreform och ett antal omorganisationer
inom förvaltningen.
 
 Den förvaltning som stadsbiblioteket lyder under har omorganiserats flera gånger. När
ILC inrättades 1991 var Stockholms stadsbibliotek en egen förvaltning. Stads- och
länsbibliotekarien var också förvaltningschef. Stadsbiblioteket organiserades härefter
som en del av kulturförvaltningen och stadsbibliotekarien fick en kulturchef över sig.
1996 slogs kulturförvaltningen samman med idrottsförvaltningen till en kultur- och
idrottsförvaltning. Chefshierarkin utökades därmed ytterligare med en kultur- och
idrottsdirektör över kulturchefen.124 Vid årsskiftet 1998/99 lades kultur- och
idrottsnämnden och dess förvaltning ned. Istället bildades, med tillhörande
förvaltningar, en idrottsnämnd och en kulturnämnd. De gamla förvaltningarna kvarstod
dock formellt fram till halvårsskiftet 1999.125 Vi återkommer till vad förändringarna
inom kulturförvaltningen har inneburit för ILC i avsnitt 4.3.4.

 

 Stadsdelsreformen 1997126 innebar för folkbiblioteken i kommunen att de, istället för att
vara filialer till huvudbiblioteket, blev självständiga stadsdelsbibliotek. Till skillnad från
Göteborg, som i stor utsträckning har decentraliserat styret till stadsdelarna, finns i
Stockholm både en central och en decentraliserad funktion, vilket har bidragit till en del
oklarheter i förhållandet mellan huvudbiblioteket och stadsdelsbiblioteken.127

Stockholm fick vidare en ny politisk majoritet i valet 1998 och övergick då från
socialdemokratiskt till borgerligt styre, vilket bl.a. medförde ett nytillsatt
kulturborgarråd.128 Det politiska maktskiftet tycks dock inte ha påverkat ILC:s
verksamhet i någon högre grad. Planeringen av Internationella biblioteket har fortsatt
och i det omarbetade förslaget för ett integrationsprogram för Stockholms stad
omnämns kommunens bibliotek, och särskilt Internationella biblioteket, som en viktig

                                                
 123 D., intervju 1998-11-26.
 124 D., intervju 1998-11-26.
 125 Elektronisk resurs: http://www.stockholm.se/infoom/Styrs/index.htm
126 Gustafsson (1996), s. 210.
 127 A., intervju 1998-11-25.
 128 Elektronisk resurs:
http://www.stockholm.se/aktuellt/Pressmeddelanden/oktober_98/981019.htm samt
http://www.stockholm.se/politik/senastenytt/ks.htm
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del i stadens kulturliv för att bidra till integration. Biblioteken var inte omnämnda i det
tidigare integrationsprogrammet.
 

 4.2.3 Stockholms stads- och länsbibliotek
 Vi har i kapitel 3 sett hur Stockholm, i konkurrens med Botkyrka, blev den kommun där
ILC placerades. ILC ingår alltså i Stockholms stadsbiblioteks organisation, men på ett
sätt som mer liknar Botkyrkas förslag till organisationsmodell än den modell Stockholm
förordade. ILC är en separat enhet vars enhetschef sitter i stadsbibliotekets
ledningsgrupp och är direkt underställd stadsbibliotekarien. Personalen är formellt
anställd av Stockholms stad och ILC ingår i stadsbibliotekets verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse. Att ha Stockholms stadsbibliotek som värd innebär alltså för ILC
att man samordnar sin verksamhet så att den inte avviker för mycket från kommunens
policy och att man tar hänsyn till de behov och krav som finns. Bestämmelsen om att
ILC skall ha full frihet i ekonomiska och verksamhets-mässiga frågor gäller dock. ILC
är alltså redovisningsskyldig dels mot Statens kulturråd, som är finansiär och
uppdragsgivare, och dels mot den politiska styrningen i Stockholms stad, eftersom man
är en enhet i Stockholms stadsbibliotek. Man skriver två verksamhetsberättelser – en
kort till staden och en mer utförlig till kulturrådet.129

 
 Länsbiblioteket är, liksom ILC, en externfinansierad enhet inom Stockholms
stadsbibliotek – det finansieras av landstinget och staten. Titeln länsbibliotekarie bärs
dock inte av chefen för länsavdelningen utan innehas traditionellt av stadsbibliotekarien
i värdkommunen. Länsbiblioteket bildar tillsammans med lånecentralen för mellersta
Sverige och en konsulentverksamhet den lands- och länsregionala enheten. Personalen
arbetar för länet men är, i likhet med ILC:s personal, anställd av staden och
enhetschefen ingår i stadsbibliotekets ledningsgrupp. Länet hade tidigare, genom
lånecentralen för mellersta Sverige, ansvar för en stor del av invandrarverksamheten i
landet (jfr 3.1). ILC övertog det ansvaret 1991 men länsbiblioteket har fortfarande
ansvar för invandrarna i länet, vilket innebär att man regelbundet effektuerar enstaka lån
och depositioner till bibliotek och enskilda personer i länet. Länet bedriver också
konsulentverksamhet och t.o.m. år 1998 har det funnits en konsulent med
invandrarverksamheten som en huvuduppgift. Länsbiblioteket köper urvals- och
inköpstjänster av ILC och betalar för bokuppsättning, totalt för omkring 300 tkr per
år.130

                                                
 129 A. & E., intervjuer 1998-11-24 – 1998-11-27.
 130 F., intervju 1998-11-25.
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Figur 4.4 Stadsbibliotekets organisation.131

 
Lånecentralen för mellersta Sverige är alltså sammankopplad med
länsbiblioteksfunktionen, medan ILC är en självständig enhet inom stadsbiblioteket. Det
innebär att chefen för lånecentralen har länsavdelningens chef över sig, medan ILC:s
chef hamnar på samma nivå som chefen för länsavdelningen (fig. 4.4).

 

 Stadsbibliotekets och länsbibliotekets bokbestånd på invandrarspråk är integrerat med
ILC:s. Det innebär att de tre parterna har direkt tillgång till hela boksamlingen och
därigenom kan nyttja varandras bestånd utan särskilda beställningar. Ser man till hela
den invandrarlåne-verksamhet som bedrivs inom ramen för Stockholms stadsbibliotek,
fördelar den sig så att ILC svarar för ungefär hälften av mediebeståndet och utlånen,
medan den kommunala och landstingskommunala verksamheten står för en fjärdedel
var (fig. 4.5).132
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 Figur 4.5 Parternas andelar i boksamlingen.133

 

                                                
131 D., intervju 1998-11-26.
 132 F., intervju 1998-11-25.
133 Ibid.
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 4.3 Förhållandet mellan Invandrarlånecentralen och dess intressenter
 
 I det följande avsnittet kommer intressentmodellen användas för att belysa förhållandet
mellan ILC och de grupper – organisationer, företag och myndigheter – som ILC
relaterar till och på något sätt är beroende av. Vi vill särskilt peka på de relationer som
har varit avgörande för ILC:s utveckling och där det har funnits en del problem.
Tyngdpunkten kommer därmed att ligga på redan tidigare nämnda myndigheter och
organisationer. I intressentmoddellen ryms dock fler grupper än de som tas upp till
diskussion. Uppställningen nedan är en skiss av ILC:s totala intressentbild.
 
 ILC:s intressenter:
- Folkbiblioteken i landet
- Låntagarna
- Anställda på ILC
- Statens kulturråd
- Stockholms stads- och länsbibliotek
- Stockholms kommun och förvaltning
- Stockholms läns landsting
- Kriminalvårdsanstalterna
- Bokförlag och boklådor
- Serviceföretag som tillhandahåller t.ex. posttjänster och underhåll av datasystem

Vi lämnar både bokförlag och boklådor, serviceföretag och distributionen av utländska
tidningar till kriminalvårdsanstalterna utan vidare analys, eftersom de inte direkt
påverkar eller påverkas av den organisationsform ILC verkar genom. De anställda på
ILC, liksom Statens kulturråd, Stockholms stads- och länsbibliotek och Stockholms
förvaltning, återkommer vi till nedan. Stockholms läns landsting får sin plats i
diskussionen i och med frågan om Internationella biblioteket, och tas därför upp i
kapitel fem.

Vi har tidigare berört att låntagarna skulle kunna ses som ILC:s främsta intressenter (jfr
3.3). De fick dock aldrig direkt komma till tals i det utredningsarbete som föregick
ILC:s tillkomst, och får inte heller göra det i detta arbete. Motiveringen är att en
lånecentral som inte är direkt tillgänglig för låntagare inte heller blir särskilt känd för
dessa, och att den service lånecentralen erbjuder därför främst blir ett redskap för
bibliotekarier vid tillgodoseende av  låntagarnas önskemål. Hur folkbiblioteken i landet
uppfattar ILC:s verksamhet ges en indikation på nedan, genom en intervju med en
invandrarkonsulent som tidigare ingick i referensgruppen.

4.3.1 Personalen
De anställda på ILC är den grupp som bär upp hela verksamheten. Det intryck som
förmedlats genom studiebesök och intervjuer är att det finns ett stort engagemang bland
personalen för arbetet och den verksamhet de driver. Förhållandet mellan den
tillförordnade chefen, liksom    den tidigare chefen, och övrig personal upplevs också
som bra. I anknytning till den provisoriska personalbild som har rått under 1998 säger
en av de intervjuade att hon lär sig mycket genom arbetet på ILC: ”Här försöker de
verkligen att ta tillvara allt man kan.” Som invandrare tror hon också att hon tänker
annorlunda än en del andra: ”Vissa uppgifter är mycket stimulerande, men även
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rutinjobben finns det en mening med, som t.ex. påföring av nya böcker, eftersom det
blir till glädje för många.”134

4.3.2 Statens kulturråd
Förhållandet till staten, som genom Statens kulturråd är ILC:s uppdragsgivare och
finansiär, kan i stora drag ses som harmoniskt, trots ILC:s stora beroende av de
ekonomiska anslag som avsätts för verksamheten. Staten och de fastlagda riktlinjerna
står nämligen som garant för att rätt verksamhet sätts i centrum, d.v.s. servicen till
folkbibliotek och låntagare i hela landet.135 Vad gäller ekonomin finns alltid mer att
önska. Resurserna var i början av ILC:s verksamhet i högre grad än idag avsedda för att
bygga upp beståndet, vilket också skedde. Utlåningsverk-samheten tar idag en större del
i anspråk. Däremot innebär till exempel ILC:s ansvar som depåbibliotek alltid
merarbete. som inte kan ske på bekostnad av den övriga verksamheten, utan där extra
resurser behövs.136

4.3.3 Stockholms stads- och länsbibliotek

Jämfört med tidigare verksamheter som bedrivits under liknande former så var de mycket mer
”insyltade” i det kommunala bibliotekssystemet än vad ILC kom att bli, mycket på grund av de
här riktlinjerna.137

Det har flera gånger påpekats att ILC står i ett beroendeförhållande till Stockholms
stadsbibliotek samtidigt som det finns en bestämmelse om självständighet i ekonomiska
och verksamhetsmässiga frågor. För ILC och dess värdorganisation leder detta till risk
för konflikter och vi hamnar till stor del inom det Johnsen beskriver som
intressentmodellens konfliktfält. Ett exempel är samordningen av personella och
ekonomiska resurser som anses mycket bra, samtidigt som man från ILC ibland
upplever att många stadsdelsbibliotek överlåter ansvaret helt på ILC.138 Det blir lätt att
både stads- och länsbiblioteket lägger över svårare jobb på ILC som har det
professionella kunnandet. För ILC betyder det dels att deras frihet naggas i kanten och
dels att tid tas i anspråk som borde användas för den rikstäckande verksamheten.
Dessutom finns risken att stads- och länsbiblioteket allt mer kommer bort från
verksamheten, förstår mindre av de krav som ställs och som följd härav blir mindre
intresserade, vilket i sin tur kan drabba låntagarna.139

Förhållandet mellan ILC och länsbiblioteket, eller den lands- och länsregionala enheten,
är dock i allmänhet okomplicerat. Som externfinansierade enheter står de ibland i
liknande situationer och kan tillsammans föra sin talan gentemot stadsbiblioteket.140

Fram till och med 1998 hade länsbiblioteket en konsulent med särskilt ansvar för
invandrarverksamhet. Viss oro finns för hur det blir när han slutar. Kommer mer arbete
att skjutas över på ILC? Konsulenten, som var i tjänst då intervjuerna gjordes, menar

                                                
134 C., intervju 1998-11-25.
135 A., intervju 1998-11-25.
136 A. & E., intervjuer 1998-11-24 – 1998-11-27.
137 D., intervju 1998-11-26.
138 B., intervju 1998-11-25.
139 A., intervju 1998-11-25.
140 D., intervju 1998-11-26.
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också att primärkommunen, d.v.s. Stockholm, borde satsa mer på sin
invandrarverksamhet.141

Vad gäller informationsförmedling och kommunikation är det svårt att undvika ämnet
Internationella biblioteket, men bortsett från detta ärende tycker tillförordnad enhetschef
att den formella struktur som finns fungerar. Hon ingår i olika konstellationer och deltar
i möten där hon både får nödvändig information och har möjlighet att påverka.
Informationen för hon vidare till de övriga på ILC, men hon saknar ett forum där ILC:s
personalgrupp kan yttra sig och framföra sina åsikter.142 Personalpolitiken utgör ett
annat område som kan leda till konflikt. Personalen på ILC är anställd av
stadsbiblioteket och Stockholms stad, trots att pengarna kommer från staten. Personalen
har samma rättigheter och skyldigheter som övriga stadsbiblioteksanställd personal. Det
är dock i praktiken inte lika självklart att ILC erbjuds möjlighet till exempelvis
fortbildning som det är, eller åtminstone borde vara, för personalen på kommunens
bibliotek.143

Representanten för stadsbiblioteket svarar tveksamt men positivt på frågan om hur
förhållandet till ILC fungerar:

Jo, det fungerar bra. De är en del av stadsbiblioteket och… det har fungerat bra tycker jag,
faktiskt, det har det gjort. Det är ju en lite speciell verksamhet kan man säga, en
specialistverksamhet, men icke förty så har det fungerat väldigt bra. Det är en stor fördel tror jag,
för alla parter, att det ligger i Stockholm istället för Botkyrka.144

4.3.4 Stockholms kommun och förvaltning
Relationerna med kommunen gäller i första hand kulturförvaltningen. Det som sker i
kulturnämnden är ILC mindre involverad i, även om de beslut som fattas där och i
kommunfullmäktige kan beröra ILC. Förhållandet till kulturförvaltningen har till stor
del präglats av förvaltningens omorganisationer.

Sedan blev det en omorganisation till, då hade vi bytt stadsbibliotekarie, och vi kom att bli en
kultur- och idrottsförvaltning. Då började det bli komplicerat, för då hade jag plötsligt inte en
person över mig utan jag hade tre (stadsbibliotekarien, kulturchefen och kultur- och
idrottsdirektören). Samtidigt hade jag en enhet som enligt fastställda direktiv skulle ha
fullständig frihet. […] Jag tycker att jag då fick ägna ohyggligt mycket tid åt att förklara
elementära saker. Och jag fann att de började rycka och slita i oss som om vi hade varit en
kommunal enhet. Så det blev alltså knepigare och man fick ägna väldigt mycket mer tid år
internbyråkrati, om jag säger så, och också åt att förklara självklara saker.145

Den inre byråkratin ökade när kultur och idrott fördes samman i en förvaltning, men det
fanns också fördelar. Man fick nya idéer och infallsvinklar och mer att jämföra med.

När man ser på idrotten så finns där resurser på ett annat sätt – det är ju väldigt mycket män och
idrottsanläggningar… Det finns ett helt annat utbildningsanslag och en helt annan kultur, d.v.s.
företagskultur. Man kan också konstatera att de lönemässigt ligger lite bättre till.146

                                                
141 G., intervju 1998-11-24.
142 A., intervju 1998-11-25.
143 D., intervju 1998-11-26.
144 E., intervju 1998-11-27.
145 D., intervju 1998-11-26.
146 A., intervju 1998-11-25.
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Administrativt tillkom funktioner som kulturförvaltningen inte hade haft tillgång till
tidigare, bland annat inköpshjälp, tillgång till jurist och en mer utvecklad IT-
avdelning.147 Det tar oftast några år innan en organisation fungerar tillfredsställande
efter en omstrukturering. Övergångsproblem av olika slag uppstår, nya arbetsformer
måste hittas och gamla mönster revideras. Den senaste förvaltningen, kultur- och
idrottsförvaltningen har funnits i två år. När man precis har anpassat sig och tyckte att
det börjar fungera är det dags att bryta upp igen. Nu finns rädslan för en tillbakagång.
Representanten för stadsbiblioteket ser det som en förutsättning att bevara det som
vunnits i den nya förvaltningen, så att man inte går tillbaka till ett tidigare stadium. En
representant för ILC:s personal känner sig som om hon vore tillbaka i kvinnofällan, i en
verksamhet som inte anses direkt nödvändig, men väldigt bra att den finns och med en
personal som är helhjärtat engagerad och som inte kräver så höga löner.148

4.3.5 Folkbiblioteken i landet
Av de grupper ILC regelbundet träffar för planering och utvärdering är referensgruppen,
som består av bibliotekarier från läns- och folkbibliotek, den mest kompetenta gruppen
för att syna den praktiska verksamheten. Referensgruppen upplever det också som att
ILC lyssnar till deras synpunkter och tar till sig av deras kunskaper. Om så inte hade
varit fallet skulle man, som tidigare nämnts, kunna kontakta framför allt kulturrådet för
att få stöd i bevakningen av landets intressen. Folkbiblioteken i landet får alltså genom
referensgruppen ett språkrör som kan framföra synpunkter till ILC.

Referensgruppen ser ILC som en seriös och kompetent organisation. Den ordentliga
redovisningen av budget och utlån till alla kommuner skapar förtroende. De är mycket
nöjda med den litteratur som köps in och hur ILC lyckas hålla bestånd på så många
språk aktuella, något som märks på depositionerna och alltså kommer biblioteken ute i
landet direkt tillgodo. Likaså ses ILC:s nyförvärvslistor, som finns både i pappersform
och utlagda på internet, som föredömliga. Vad gäller speciella önskemål som fjärrlån
från utlandet och ämnesbeställningar har man också enbart goda erfarenheter. Ett
önskemål finns dock vad gäller mer landsomfattande kurser och konferenser. Vår
informant menar att denna önskan är spridd i landet och att fortbildning i denna form
hade varit bra för verksamheten. Hon inser att ILC:s höga utlåning i kombination med
det oförändrade ekonomiska anslaget från kulturrådet bidrar till att ILC inte kunnat
anordna så många kurser och konferenser, och menar att resursförstärkning därför hade
behövts.149

4.3.6 Sammanfattning av intressentbilden
De intressenter som utifrån vår frågeställning är intressanta i den här fasen av ILC:s
utveckling är personalen på ILC, referensgruppen – som får representera folkbiblioteken
i landet, Statens kulturråd, Stockholms kommun och Stockholms stads- och
länsbibliotek. ILC:s ledning och den övriga personalen kan ses som en homogen grupp.
Deras åsikter överensstämmer och de har agerat gemensamt i frågan om Internationella
biblioteket (se vidare kap. 5). Förhållandet mellan ILC och Statens kulturråd är att
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149 J., intervju 1999-12-17.
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betrakta som harmoniskt. Detsamma tycks gälla folkbiblioteken i landet även om våra
referenser här är begränsade. Förhållandet mellan ILC och Stockholms stadsbibliotek
präglas däremot av en risk för konflikt. ILC känner behov av att bevaka sina intressen
och sitt självbestämmande gentemot stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket upplever å andra
sidan inga direkta problem i samarbetet med ILC. Förhållandet till länsbiblioteket är att
betrakta som harmoniskt. Inom Stockholms kommun är det kulturförvaltningen som
ILC regelbundet har samröre med. ILC:s personal upplever att denna relation har blivit
alltmer byråkratisk på grund av förvaltningens omorganisationer under nittiotalet – med
ökad konfliktrisk som följd, men har samtidigt kunnat se fördelar med att kultur och
idrott har ingått i samma förvaltning.
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5. INTERNATIONELLA BIBLIOTEKET

Idén om att låta en del av ILC fungera som ett publikt bibliotek är inte ny. Den förekom
redan i de statliga utredningar som gjordes inför ILC:s inrättande.  I mitten av 1990-talet
togs idén åter upp till diskussion och i detta kapitel redogörs dels för förloppet inför
Internationella bibliotekets öppnande i maj 2000, och dels för bibliotekets kommande
organisation. Kapitlet inleds med en kort kronologisk genomgång av den politiska
beslutsprocessen och fortsätter med frågan om var biblioteket skall placeras. Därefter
skildras bibliotekets finansiering och organisationsstruktur. Kapitlet avslutas med en
diskussion om intressentbilden under planeringsprocessen inför Internationella
biblioteket, samt hur intressentbilden kan komma att gestaltas i den nya organisationen.

5.1 Kronologisk genomgång av beslutsprocessen

I detta avsnitt redogörs för den politiska beslutsprocessen inför inrättandet av
Internationella biblioteket. Berörda instanser är framförallt kultur- och idrottsnämnden
(från 1/1 1999 kulturnämnden) i Stockholms kommun och kultur- och
utbildningsnämnden i Stockholms läns landsting. Generellt ser beslutsgången för ett
kommunalt och landstingskommunalt politiskt ärende ut enligt följande: Ärendet väcks
i kommunfullmäktige av en nämnd eller av fullmäktigeledamot genom motion. Ärendet
remitteras sedan till berörd nämnd eller nämnder för beredning. I praktiken är det
respektive nämnds förvaltning som svarar för att ett beslutsunderlag sammanställs.
Beslutsunderlagen sänds till kommunstyrelsen som sammanställer till ett yttrande. Detta
sänds till kommunfullmäktige som fattar beslutet. Enligt kommunallagen bör beslut
fattas inom ett år efter det att ärendet väckts.150 Berörda nämnder svarar för att beslutet
genomförs, men kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att fullmäktiges
beslut verkställs.151

 
Vid ett sammanträde 12 december 1996 mellan representanter för Statens kulturråd,
Stockholms läns landsting och kultur- och idrottsförvaltningen, Stockholms stad enades
parterna om att igångsätta en utredning angående omvandlingen av ILC till ett publikt
bibliotek.152 I februari 1997 utarbetades riktlinjerna. Utredningen finansierades av
Stockholms läns landsting tillsammans med kultur- och idrottsförvaltningen,
Stockholms stad. Uppdragsgivare var även Statens kulturråd.153 Målsättningen var vid
denna tid att invigningen av biblioteket skulle kunna ske under Stockholms
kulturhuvudstadsår 1998.154

Denna utredning presenterades för Stockholms kultur- och idrottsnämnd i juni 1997.
Ärendet återremitterades till kulturförvaltningen för ytterligare beredning.155

Utredningen presenterades även för landstingets kultur- och utbildningsnämnd i augusti
1997.156

                                                
150 SFS 1995:154, kap. 5, §33.
151 Gustafsson (1996), s. 163ff.
152 1997-05-29 Stockholms kultur- och idrottsförvaltning : tjänsteutlåtande.
153 1997-02-25 Stockholms kultur- och idrottsförvaltning. : anmälan.
154 D., intervju 1998-11-26.
155 1997-06-10 Stockholms kultur- och idrottsnämnd, § 167.
156 1997-08-26 Kultur och utbildningsnämnden, Stockholms läns landsting, § 124.



48

Återremitteringen till förvaltningen ledde till att en arbetsgrupp bestående av
representanter från såväl kommunens kultur- och idrottsförvaltning, landstingets kultur-
och utbildningsförvaltning som Statens kulturråd, utarbetade ett förslag för lokalisering
av Internationella biblioteket i Kulturhuset alternativt på Magnus Ladulåsgatan.157

Arbetsgrupp-en förordade Kulturhuset. Detta förslag presenterades för kultur- och
idrottsnämnden158 samt kultur- och utbildningsnämnden159 i november 1997. Kultur-
och idrottsnämnden beslutade att uppdra åt kultur- och idrottsförvaltningen att engagera
gatu- och fastighetsförvaltningen för att ta fram ett program för lokalisering till
Kulturhuset. Vid kultur- och idrottsnämndens sammanträde överlämnade fackförbunden
SACO och SKTF en protest mot kultur- och idrottsförvaltningens hantering av ärendet.

Gatu- och fastighetsförvaltningen presenterade lokaliseringsprogrammet i juni 1998. Av
det framgick att de aktuella lokalerna i Kulturhuset redan hyrts ut till annan
hyresgäst.160 Detta ledde till att kultur- och idrottsnämnden vid sitt junisammanträde
1998 beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra projekteringen av
Internationella biblioteket i lokaler vid Ringvägen 100, samt att teckna hyresavtal för
dessa lokaler.161

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt junisammanträde samma år att från
och med 1999 årligen avsätta 3 miljoner kronor som delfinansiär av Internationella
biblioteket. De ansåg även att landstingets inflytande över Internationella biblioteket
ytterligare borde utredas. Vad gäller lokaliseringen avvaktade de kommunens förslag.162

Lokaliseringen till Ringvägen genomfördes dock inte och nästa gång ärendet togs upp i
kulturnämnden var först i januari 1999, då som en information till nämndens
medlemmar om att arbetet med Internationella biblioteket fortfarande pågick. Nämnden
yttrade sig i frågan och anförde att lokalkostnaderna skulle hållas nere. De menade att
det finns goda skäl som talar för att biblioteket inte behöver placeras i innerstaden, och
nämnde förorten Skärholmen som ett exempel på lämplig lokalisering.163 I maj samma
år presenterades förvaltningens tjänsteutlåtande. Här gavs två förslag till lokalisering,
nämligen huvudbibliotekets annex och Kulturhusets läsesalong.164 Kulturnämnden
uppdrog åt kulturförvaltningen att tillsammans med gatu- och fastighetskontoret
genomföra nödvändiga omdispositioner av lokaler i både Annexet invid och i själva
huvudbiblioteket för en lokalisering av Internationella biblioteket till Annexet.165

5.2 Lokalisering

                                                
157 1997-11-05 PM avseende inrättandet av ett Världsbibliotek i Stockholm.
158 1997-11-18 Stockholms kultur- och idrottsnämnd, § 266.
159 1997-11-18 Kultur- och utbildningsnämnden, Stockholms läns landsting, § 161.
160 1998-06-10 Gatu- och fastighetskontoret, Stockholms stad, Promemoria om
”Världsbibliotekets” ev etablering i Kulturhuset vid Sergels torg.
161 1998-06-16 Stockholms kultur- och idrottsnämnd, § 165.
162 1998-06-16 Kultur- och utbildningsnämnden, Stockholms läns landsting, § 112.
163 1999-01-26 Stockholms kulturnämnd, § 18.
164 1999-05-12 Stockholms kulturförvaltning : tjänsteutlåtande.
165 1999-05-27 Stockholms kulturnämnd, § 95.
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Att Invandrarlånecentralen skall öppnas till ett publikt bibliotek är de flesta instanser
ense om. Vad gäller lokalisering av biblioteket och hur stora ytor de skall förfoga över
har man varit mer splittrade. ILC har sedan verksamhetens start 1991 varit placerad i
BAS-huset i Årsta. Lokalerna här består av 600 kvadratmeter, varav hundra
kvadratmeter är kontorsutrymmen. Mediebeståndet är placerat i både öppna hyllor och i
tätpackningssystem.166

Under åren som gått från december 1996, då första mer officiella mötet om ett öppet
bibliotek hölls, fram till maj 1999 då slutgiltigt beslut om lokaliseringen togs har
ärendet utretts på olika nivåer. Vi redogör här för tre av dessa utredningar och för de
lokaliseringsförslag som givits. Förslagen att lokalisera biblioteket till Kulturhuset har
återkommit flera gånger i olika utredningar och nämndbeslut, och samlas därför till viss
del under en egen rubrik (5.2.4). De angivna adresserna finns utsatta på en karta i bilaga
1.

5.2.1 Internationella biblioteket i Stockholm: en idé om ett ” världsbibliotek”
På uppdrag av Stockholms läns landsting, Stockholms kommun och Statens kulturråd
utfördes våren 1997 en utredning av Stig Lundström. Styrgruppen för utredningen
bestod av representanter för Stockholms stadsbibliotek, Stockholms länsbibliotek samt
lånecentral och ILC.

I utredningen beräknas lokalbehovet för Internationella biblioteket till 2000
kvadratmeter, inklusive publika ytor, närmagasin och kontorsrum. Ett öppet bibliotek är
mer utrymmeskrävande än ett slutet biblioteket, och den beräknade ytan är därför tre
gånger större än ILC:s lokaler i BAS-huset. Bokbeståndet bör till större del än tidigare
placeras i öppna hyllor istället för i de utrymmessnåla tätpackningssystemen, och
bredden mellan de öppna hyllorna måste ökas för låntagarnas del. I öppet bibliotek
tillkommer dessutom behov av diverse publika utrymmen, exempelvis utlånings- och
informationsdiskar och läsplatser. Antalet nya tjänster kommer också att kräva fler
kontorsrum än för närvarande.167 Det poängteras att det är viktigt att fastigheten man
väljer har tillväxtmöjligheter för nyförvärv både i öppna hyllor och i närmagasin. Detta
för att undvika ett kostsamt byte till större lokaler.168

Kulturhuset
I utredningen nämns Kulturhuset som ett av flera tänkbara alternativ för Internationella
biblioteket. Det föreslås placeras i Kulturhusets bottenplan. Lokalytan skulle då bli 850-
900 kvadratmeter, med möjlighet att öppna till parkeringshuset under Kulturhuset för
eventuell ombyggnad till magasinslokaler.169

Magnus Ladulåsgatan 67
Industrifastigheten Magnus Ladulåsgatan 67 byggdes under funkisperioden.
Industrilokalerna är placerade längst ner i byggnaden och från huvudentrén märks inget
av den verksamheten. Läget är centralt. Den enda större förändringen som måste
genomföras i de aktuella utrymmena är byte av golvbeläggning och lokalerna beräknas
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167 Ibid., s. 51f.
168 Ibid., s. 55.
169 Ibid., s. 37f.
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därmed kunna stå färdiga årsskiftet 1997/98. Lokalerna är betydligt större än
minimibehovet på 2000 kvadratmeter, men är disponerade på så sätt att det bör vara
möjligt hyra ut outnyttjade ytor till likartad eller angränsande verksamhet.170

Spelbomskan 13
Fastigheten är K-märkt, ligger i samma kvarter som Stockholms stadsbibliotek och
består totalt av cirka 2 000 kvadratmeter, uppdelat på tre plan och källare.
Internationella biblioteket skulle alltså ytmässigt nätt och jämt rymmas. Lokalen
föreslås i utredningen, men det finns flera nackdelar med den. Huset är bara elva meter
brett, och det är därmed svårt att anordna en rationell biblioteksverksamhet ens med
genomgripande förändringar. Kommunen har låtit ett konsultföretag studera
möjligheterna att inrymma Internationella biblioteket i byggnaden. Arkitekten drar
slutsatsen att  ”Med fem hyllplan går detta utan kompaktförvaring. Med bara fyra plan
hamnar man på gränsen, att det kan sägas vara möjligt: Det blir bara ett  tråkigt,
svåranvändbart ljust bokmagasin. Tillgriper man kompaktförvaring i några rum får man
bättre plats, men förlorar lättillgängligheten för flera besökare samtidigt.”171

Landbyska verket 8
Landbyska verket ligger i anslutning till Kungliga biblioteket i Humlegården.
Byggnaden är uppförd 1979-81, nyrenoverad, handikappanpassad och byggd på ett
sådant sätt att goda möjligheter finns att enkelt kunna riva mellanväggar för att skapa
öppna ytor. Ombyggnadstiden behöver alltså inte bli särskilt lång. Lokalerna uppfyller
ytmässigt minimikravet. De nackdelar som tas upp är att biblioteket placeras i flera
plan, och att läget för låntagare som inte är bosatta i Stockholm kan tyckas litet avsides
från Centralstationen.172

5.2.2 PM avseende inrättandet av ett Världsbibliotek i Stockholm
En arbetsgrupp bestående av Eva Schöld, kulturdirektör Stockholm kultur- och
idrottsförvaltning, Mats Törnquist, förvaltningschef vid Landstingets kultur- och
utbildningsförvaltning, Barbro Thomas, avdelningsdirektör vid Statens kulturråd samt
Jan Boman, stadsbibliotekarie, utarbetade inför sammanträdet i kultur- och
idrottsnämnden i Stockholms kommun samt i landstingets kultur- och utbildningsnämnd
november 1997 en promemoria om Internationella biblioteket. Här diskuteras inte i så
stor utsträckning ytbehov, utan istället de mer konkreta lokaliseringsförslagen med
särskild inriktning på Kulturhuset. 173

Magnus Ladulåsgatan 67
Förslaget att placera biblioteket vid Magnus Ladulåsgatan togs som vi sett upp redan i
utredningen Internationella biblioteket i Stockholm.174 Förslaget nämns även i denna
promemoria, men avfärdas snabbt med att fastigheten ligger i ett bostads- och
kontorsområde utan ”kommersiell omgivning” och att antalet människor som naturligt
passerar därför är för få.175

                                                
170 Ibid., s. 39f.
171 Ibid., s. 38.
172 Ibid., s. 38f.
173 1997-11-05 PM avseende inrättandet av ett Världsbibliotek i Stockholm.
174 Internationella biblioteket i Stockholm (1997), s. 39.
175 1997-11-05 PM avseende inrättandet av ett Världsbibliotek i Stockholm.
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Kulturhuset
Alternativet Kulturhuset får betydligt större utrymme än Magnus Ladulåsgatan, och
förordas som den optimala lösningen för Internationella biblioteket. Kulturhuset har ett
centralt läge, med närhet till T-centralen och Stockholm järnvägsstation. Här finns
dessutom möjlighet till samverkan med annan kulturverksamhet, vilket arbetsgruppen
bakom promemorian menar kan bidra till ”en verklig integration enligt stadens
intentioner”. Tre alternativ för bibliotekets placering i huset presenteras, och man
förordar att biblioteket förläggs under Sergels torg samt i anslutning till Kulturhusets
entré. Bokbeståndet hålls samman, och arbetsytor och kontor ligger i direkt anslutning
till själva biblioteket. För att ge överljus till källarutrymmena kan delar av torgets
markbeläggning bytas ut mot glas.176

5.2.3 Lokalprogram för världsbibliotek
I mars 1998 utformar ILC:s personal ett lokalprogram för Internationella biblioteket. I
detta gås noggrant igenom de utrymmen de menar krävs för ett öppet bibliotek. I den
publika delen önskar de att stor vikt skall läggas vid en variationsrik hylluppställning.
Även personalutrymmen granskas, och det anges vilka ytor som krävs för de olika
funktionerna, exempelvis posthantering, inköp och katalogisering. Beståndet som
placeras i närmagasin skall vara lättillgänglig för den personal som arbetar med
depositioner och enstaka lån till andra bibliotek.177

5.2.4 Kulturhuset
Som vi sett både i den kronologiska genomgången av nämndbeslut och av de
utredningar som presenterats har alternativet att lokalisera biblioteket till Kulturhuset
ständigt återkommit. I detta avsnitt redogörs därför något mer utförligt för dessa förslag.

Kulturhuset ligger vid Sergels torg i centrala Stockholm, invigdes 1974 och ägs och
drivs av Stockholms stad. I huset finns flera olika kulturverksamheter, exempelvis
Galleri 3 (utställningslokal), Läsesalongen (drivs av Stockholms stadsbibliotek) och
Stockholms stadsteater.178 Lokaliseringsförslagen innebär en yta av maximalt 1600
kvadratmeter för biblioteket, vilket kan jämföras med utredningen Internationella
biblioteket i Stockholm där minimibehovet anges till 2000 kvadratmeter. Kulturhuset
nämns i utredningen, men det är först i arbetsgruppens promemoria som alternativet
med en placering i Kulturhuset får företräde framför övriga förslag. När arbetsgruppens
förslag presenteras vid kultur- och idrottsnämndens sammanträde i november 1997
rekommenderas nämnden att fatta beslut till en lokalisering i Kulturhuset, under Sergels
torg. Nämnden följer rekommendationen och uppdrar åt kultur- och idrottsförvaltning
att engagera gatu- och fastighetskontoret för att ta fram program för Internationella
biblioteket i Kulturhuset.179 Även kultur- och utbildningsnämnden i Stockholms läns
landsting ställer sig positiva till en lokalisering i Kulturhuset.180 I förvaltningsutlåtandet
inför nämndens beslut anges att Kulturhuset i sin nuvarande verksamhet har en publik

                                                
176 Ibid.
177 1998-03-09 Lokalprogram för världsbibliotek.
178 Elektronisk resurs: http://www.kulturhuset.stockholm.se

179 1997-11-18 Stockholms kultur- och idrottsnämnd, § 266.
180 1997-11-18 Kultur- och utbildningsnämnden, Stockholms läns landsting, § 161.
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för vilken Internationella biblioteket kommer att bli en tillgång, samt att närheten till
tåg- och tunnelbanestationer gör att tillgängligheten blir god också för länsinvånare
utanför själva Stockholm.181

ILC:s personalgrupp delar dock inte arbetsgruppens åsikter och vid kultur- och
idrottsnämndens sammanträde i november 1997 överlämnar fackförbunden SACO och
SKTF en protest mot kultur- och idrottsförvaltningens hantering av ärendet. Man
protesterar mot förvaltningens allmänna hantering av ärendet, då personalen varken
muntligen eller skriftligen informerats om ärendet. I synnerhet protesterar man mot
förslaget att förlägga Internationella biblioteket i Kulturhuset under jord och utan
dagsljus. Man anser också att biblioteksytorna alltför mycket understiger minimiytan på
2000 kvadratmeter och att arbetsmiljön inte skulle bli godtagbar. Den sociala miljön vid
Sergels torg bedömer man skulle kräva personalresurser utöver de föreslagna.182

Gatu- och fastighetskontorets utredning färdigställdes våren 1998. Utredningen visar att
det finns goda möjligheter att åstadkomma en god arbetsmiljö för såväl personal som
besökare. Ombyggnadsarbetena skulle dock bli omfattande och kostnaderna beräknas
uppgå till mellan 23.000 och 30.000 tkr beroende på lokalyta. De aktuella lokalerna är
garageplanet under Sergels torg samt del av Kulturhusets bottenvåning. Garageplanet
förvaltas av Stockholms stad genom fastighetsförvaltningen och är uthyrt med en
uppsägningstid på ett år. Vad gäller Kulturhusets bottenvåning beslutade
kommunfullmäktige 1996 att den skulle omdisponeras för kommersiell verksamhet med
kulturell anknytning. Detta innebär att lokalerna har hyrts ut enligt gällande
delegationsregler, och alltså inte förelagts Gatu- och fastighetsnämnden för beslut.
Hyresgästen flyttade in i juni 1998, efter en omfattande ombyggnad som bekostats av
både fastighetsförvaltningen och hyresgästen. Avtalstiden är tre år från 15 maj 1998. En
evakuering till andra lokaler beräknas kosta 10.000 tkr, förutom svårigheter som
naturligtvis skulle uppstå vid en uppsägning samtidigt som invigningen sker av
lokalerna. Trots dessa komplikationer presenteras en produktionsplan där invigning av
biblioteket beräknas kunna ske i augusti år 2000.183

Gatu- och fastighetskontorets utredning presenteras för Stockholms kultur- och
idrottsnämnd juni 1998. Nämnden beslutar då att ge kulturförvaltningen i uppdrag att
genomföra projektering av Internationella biblioteket i lokaler vid Ringvägen 100 samt
teckna hyresavtal för dessa lokaler.184 Alternativet med en lokalisering till Kulturhuset
avslås alltså, men återkommer i maj 1999. Kulturförvaltningen lämnar då i sitt
tjänsteutlåtande inför kulturnämndens sammanträde förslag på att förlägga det publika
biblioteket till läsesalongen, medan lånecentralverksamheten kvarstår i BAS-huset.185

                                                
181 1997-11-10 Kultur- och utbildningsnämnden, kulturförvaltningen : utlåtande.
182 1997-11-14 Uttalande från SACO och SKTF rörande tjänsteutlåtande nr. 9 om
förslag till ett världsbibliotek i Stockholm.
183 1998-06-10 Gatu- och fastighetskontoret, Stockholms stad. - Promemoria om ”Världsbibliotekets” ev
etablering i Kulturhuset vid Sergels torg.
184 1998-06-16 Stockholms kultur- och idrottsnämnd, §165.
185 1999-05-27 Stockholms kulturförvaltning : tjänsteutlåtande.
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5.2.5 Övriga lokaliseringsförslag
I detta avsnitt redogörs för ytterligare några av de lokaliseringsförslag som lämnats i
utredningar, promemorior och arkitektförslag

Gamla riksarkivet
Ett av de mer spektakulära förslagen till lokaliseringen av Internationella biblioteket är
det gamla riksarkivet på Riddarholmen. Byggnaden stod klar 1891 och är välbevarad
med stora fönster som sträcker sig genom flera våningsplan. Läget är mycket centralt
med närhet till allmänna kommunikationer. På uppdrag av Statens Fastighetsverk
gjordes sommaren 1998 en utredning av en arkitektfirma om husets möjligheter att
inhysa biblioteket.186

Skärholmen
Skärholmen är en förort till Stockholm, 25 minuters resa med tunnelbana från centrala
Stockholm. I centrala delarna av förorten finns de aktuella lokalerna som har tillhört den
numera nedlagda försäkringskassan. Hyran skulle kunna hållas på en rimlig nivå, ytan
räcker för bibliotekets behov och är förhållandevis enkel att disponera om. Läget är
dock långt från centrala Stockholm, och vare sig ILC:s personal eller representanten för
Stockholms stadsbibliotek tycker det är någon bra lösning.187 Trots detta nämns
Skärholmen som ett lokaliseringsförslag vid Stockholms kulturnämnds sammanträde i
januari 1999. Nämnden uttalar sig då angående vikten av att lokalkostnaderna hålls
nere, och nämner Skärholmen som ett exempel på att biblioteket inte behöver placeras i
innerstaden.188

Annexet
Annexet hör till Stockholms stadsbibliotek, och ligger i anslutning till huvudbiblioteket.
En lokalisering av Internationella biblioteket hit skulle ge Stockholm ett samlat
bibliotekskvarter med huvudbiblioteket, Internationella biblioteket och Svenska
barnboksinstitutet.189 I april 1999 frigjordes lokalerna, och det föreslogs då att
Internationella biblioteket skulle flytta in. ILC:s personalgrupp var till en början
tveksam till en lokalisering hit, då man befarade att ytorna på 1700 kvadratmeter inte
skulle räcka till. En arkitekt skissade ett förslag som visade att 25 arbetsplatser och 5000
hyllmeter böcker skulle kunna rymmas. Detta innebär att knappt hälften av
bokbeståndet kan placeras i öppna hyllor, och resten måste förvaras i magasin. Det
publika biblioteket placeras på plan två och tre medan magasinet finns i källarplan.
Kulturnämnden fattade i maj 1999 beslut angående lokalisering av Internationella
biblioteket hit.190

5.2.6 Delsammanfattning
Förslagen om var Internationella biblioteket bör placeras har som vi sett varit av
skiftande karaktär. Kulturhusets centrala läge och speciella profil har gjort det lockande
att lokalisera biblioteket hit och trots de många svårigheterna har förslaget återkommit
flera gånger i kulturnämnden. Personalen på ILC har varit skeptiska till en placering i

                                                
186 1998-08-23 Gamla Riksarkivet – förslag till återanvändning.
187 A. & E., intervjuer 1998-11-26 – 1998-11-27.
188 1999-01-26 Stockholms kulturnämnd, § 18.
189 1999-05-12 Stockholms kulturförvaltning : tjänsteutlåtande.
190 1999-05-27 Stockholms kulturnämnd, § 95.
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Kulturhuset, främst på grund av att lokalytan är alltför liten, men också av andra skäl
(jfr 5.2.4). Fackförbundens protest vid kultur- och idrottsnämndens novembermöte 1997
är en tydlig markering både mot Kulturhuset och mot kulturnämndens hantering av
ärendet. Ombyggnaden av Kulturhuset är det mest kostnadskrävande av de förslag som
framlagts, medan ombyggnaden av riksarkivet på Riddarholmen kan ses som det mest
spektakulära. I motsatta ändan på skalan återfinns lokalerna i förorten Skärholmen, som
är det klart billigaste förslaget.

Den slutgiltiga lösningen på lokaliseringsproblemet blev som vi sett Annexet vid
stadsbiblioteket, och det är först när beslut om lokalisering slutligen fattats som närmare
planering inför ekonomi och organisation initieras.

5.3 Ekonomi

Den årliga kostnaden för att driva det öppna biblioteket beräknas uppgå till 6.000 tkr.
Detta finansieras av Stockholms kommun och Stockholms läns landsting med 3.000 tkr
vardera. Dessutom kommer stads- och länsbibliotekets invandrarverksamhet till stor del
att samordnas och koncentreras därmed till Internationella bibliotekets organisation. De
medel som tidigare använts för detta övergår till Internationella biblioteket.191 I
utredningen Internationella biblioteket i Stockholm anges personalbehovet i det öppna
biblioteket till 13 nya tjänster för ett öppethållande på 56 timmar per vecka, medan det i
kulturförvaltningens tjänsteutlåtande inför kulturnämndens beslut i maj 1999 har sänkts
till 8 nya tjänster för ett öppethållande på 58 timmar per vecka.
Lånecentralverksamheten kommer även i fortsättningen att finansieras med statliga
medel.192 Inför invigningen i maj 2000 hade 13 personer nyanställts på biblioteket.
Dessa tjänster finansierades dels av de 6.000 tkr från kommun och landsting, men också
av medel som överförts från stads- och länsbibliotekets invandrarverksamhet.193

I intialskedet tillkommer ombyggnadskostnader. Som vi har sett pendlar de olika
lokaliseringsförslagen över en stor spännvidd, från Kulturhuset med en beräknad
ombyggnadskostnad på 30.000 tkr till Magnus Ladulåsgatan där i princip endast
golvmattan behöver bytas ut. Annexet har tidigare använts som bibliotekslokal och
ombyggnads-kostnaderna blev därför inte särskilt betungande, men ändå högre än
beräknade. Till ombyggnad, inredning, flytt och uppbyggnad av ett referensbestånd för
låntagarna användes de 3.000 tkr som avsattes i den kommunala budgeten för
driftskostnader av Internationella biblioteket 1999. Detta täckte inte hela
ombyggnadskostnaden, utan merparten kommer att betalas på kommande hyror.194

Även vad gäller hyresnivåerna uppvisar de olika lokal-förslagen stora skillnader.
Hyresnivåerna i centrala Stockholm är genomgående höga, och det minst kostsamma
alternativet var därmed Skärholmen.

5.4 Organisationsstruktur

Internationella bibliotekets organisationsstruktur kommer till viss del skilja sig från
ILC:s. Medan ILC finansierades av Statens kulturråd, med kommun och landsting som

                                                
191 K., intervju 2000-03-13.
192 1999-05-12 Stockholms kulturförvaltning : tjänsteutlåtande.
193 K., intervju 2000-03-03.
194 K., intervju 2000-03-13.
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köpare av tjänster, kommer den öppna verksamheten i Internationella biblioteket
finansieras av Stockholms stad tillsammans med Stockholms läns landsting. Detta
kommer naturligtvis ge dessa ett ökat inflytande över verksamheten. I detta avsnitt går
vi igenom de olika förslagen till organisationsstruktur och vi redogör också för den
slutliga organisationsformen som den ser ut i april 2000.

I utredningen Internationella biblioteket i Stockholm anförs att man vid utbrytningen av
ILC från organisationen i BAS-huset och överföringen till ett nytt bibliotek bör gå
igenom både huvudmannaskap och organisation och då säkerställa det nya bibliotekets
självständiga ställning. Två förslag för en tänkbar lösning av huvudmannaskapet anges,
nämligen primärkommunalt eller statligt. Ett landstingskommunalt huvudmannaskap
kan teoretiskt tänkas, men länsbibliotekets roll i verksamheten blir inte så omfattande att
det motiverar landstinget som huvudman för verksamheten. Det primärkommunala
alternativet förordas, där det yttersta politiska ansvaret ligger hos kommunen. Oavsett
vilken typ av huvudmannaskap som väljs bör samtliga parter (kommun, landsting och
stat) ingå i styrelsen för det nya biblioteket.195

Kulturnämnden i Stockholm stad fattade i maj 1999 beslut om bibliotekets
organisation.196 Man följer kulturförvaltningens tjänsteutlåtande, som i likhet med
utredningen Internationella biblioteket i Stockholm rekommenderar att Stockholms stad
blir huvudman för verksamheten. Det innebär att beslut rörande Internationella
biblioteket kommer att fattas av kulturnämnden, och att biblioteket kommer att ingå i
Stockholms stadsbiblioteks verksamhet. Nämnden förordar också att ett forum för
samverkan mellan de olika samarbetsparterna Stockholms kulturnämnd, Stockholms
läns landstings kulturnämnd samt Statens kulturråd skall inrättas. Här skall frågor
angående drift och övriga angelägenheter för Internationella biblioteket diskuteras, och
beslut i viktigare frågor skall i princip föregås av samråd i gruppen.197 När vi
kompletterar våra intervjuer i mars 2000 har dock någon sådan samrådsgrupp ännu inte
bildats. Parterna anser att det tills vidare räcker med den årliga verksamhetsberättelsen
som skall skickas till de tre finansiärerna (kommun, landsting och stat). Chefen för
Internationella biblioteket beklagar detta och uttalar sin förhoppning om att man skall
kunna bilda ett sådant forum i framtiden. Referensgruppen för ILC bestående av
representanter för folkbiblioteken i landet finns dock fortfarande kvar, men det är
osäkert hur den skall organiseras i fortsättningen.198

I Internationella bibliotekets interna organisation indelas personalen i tre arbetslag med
varsin arbetsledare.

Arbetslag 1: den publika biblioteksverksamheten
Arbetslag 2: fjärrlån och depositioner till såväl Stockholm stad, Stockholms läns
landsting som övriga landet.
Arbetslag 3: mediaenhet; handhar inköp, katalogisering, iordningställande av
böcker etc.

Verksamheten samordnas av en ledningsgrupp bestående av bibliotekschefen, PR- och
kontaktbibliotekarien, ekonomiassistenten samt de tre arbetsledarna. Samtlig personal

                                                
195 Internationella biblioteket i Stockholm (1997), s. 46f.
196 1999-05-27 Stockholms kulturnämnd, § 95.
197 1999-05-12 Stockholms kulturförvaltning : tjänsteutlåtande.
198 K., intervju 2000-03-03.
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kommer att arbeta med den publika verksamheten, även om arbetslag ett naturligtvis har
mer yttre tjänst än övriga arbetslag.199

Kulturrådets riktlinjer för ILC:s verksamhet (jfr 4.1) kan inte längre tillämpas. Nya
riktlinjer skall skrivas, men vid tiden för denna uppsats färdigställande har de ännu inte
hunnit revideras.

5.5 Förhållandet mellan Internationella bibliotekets intressenter

Vi redogör här dels för intressentbilden vid planeringen av Internationella biblioteket,
dels för troliga kommande förhållanden inom den nya organisationen. Intressenterna är i
stort sett desamma som under ILC:s verksamhet under 90-talet. Kommun och landsting
får dock en mer framträdande roll, medan staten genom kulturrådet inte har något reellt
inflytande på den publika delen av verksamheten. Den är en angelägenhet för
Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Huvudansvaret vid planeringen av
Internationella biblioteket har politiskt således legat på kulturnämnden i Stockholms
stad. Statens kulturråd och Stockholms läns landsting har varit involverade i processen,
men de avgörande besluten har fattats på primärkommunal nivå. Till kulturnämnden
finns knuten en kulturförvaltning som utformar underlag för nämndens beslut och alltså
på detta sätt har inflytande. De får sina uppdrag av nämnden, och vi redogör för nämnd
och förvaltning gemensamt. Stockholms stadsbibliotek är en del av den kommunala
förvaltningen. De har, som vi tidigare sett, ett nära samröre med ILC, och räknas därför
nedan som en specifik intressent utanför kulturförvaltningen. Även ILC:s personal
beskrivs som en intressent.

5.5.1 Personalen
Personalen på ILC har till viss del fått en besvärlig position vad gäller det publika
biblioteket. Deras ansvarsområde är lånecentralverksamheten mot landet, och denna
kommer att fortsätta som tidigare även när det blir ett öppet bibliotek. Ny personal
kommer att anställas för den publika verksamheten, även om samtlig personal kommer
att ha åtminstone viss yttre tjänst. ILC:s personal upplever att det inte är deras sak att
driva frågan om Internationella biblioteket, men att ansvaret trots detta till stor del har
legat hos dem. En av våra informanter uttryckte det: ”Jag tycker inte att vi kan ställa för
mycket krav eftersom det inte är vi som skall öppna upp [...] För oss, för vår
verksamhet, så försvåras den egentligen av att boksamlingen öppnas upp.”200

Personalen är ändå positivt inställda till idén med Internationella biblioteket, då man
menar att det kommer att innebära att verksamheten blir känd i en vidare krets.
Planeringsprocessen inför öppnandet har dock varit både långdragen och komplicerad.
Förslagen om lokalisering av biblioteket har varit skiftande, och mycket tid och kraft
har gått åt hos personalgruppen vad gäller att utvärdera de olika förslagen. Även vad
gäller ekonomi och organisationsform har det tagit lång tid innan slutgiltiga beslut har
fattas. Personalens uppgift har här haft likheter med den roll som Rhenman förbinder
med företagsledningen, det vill säga som en försvarare av organisationens framtida
existens.

                                                
199 K., intervju 2000-03-03.
200 D., intervju 1998-11-26.
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När Internationella biblioteket öppnar i maj 2000 kommer personalstyrkan att ha
fördubblats. Vi har dock inte haft möjlighet att inhämta de nyanställdas syn. Vi kan
befara en intern intressekonflikt mellan enheten för fjärrlån och enheten för den publika
verksamheten, se vidare uppsatsens slutdiskussion. Dessutom kommer personalen, och
främst då ledningsgruppen, troligen tydligare än tidigare tvingas fungera som medlare
mellan de olika intressenternas (kommun, landsting och stat) krav. Den nytillträdda
chefen för biblioteket menar att det kan innebära problem att de ekonomiska medlen
måste äskas från tre håll (kommun, län och stat)201

5.5.2 Statens kulturråd

Primärt är Världsbiblioteket en angelägenhet för Stockholms stad, men bokbeståndet är fint och
det är synd att det bara är tillgängligt genom dagens postorderverksamhet.202

På detta sätt utryckte sig vår informant på Statens kulturråd som svar på frågan hur hon
uppfattade Internationella biblioteket. Kulturrådets ansvar är lånecentralverksamheten
gentemot landet, och för denna funktion är det egalt var biblioteket är placerat. Servicen
kan skötas lika bra från Norrlands inland som från Stockholm.
Lånecentralverksamheten kommer även inom Internationella biblioteket att drivas med
statliga medel, och kulturrådets uppgift är att tillse att den publika verksamheten inte
inkräktar på denna. Kulturrådet är positivt till idén om ett öppet bibliotek, men gör klart
att det inte kommer att skjuta till några extra medel för detta. Kulturrådet har alltså inget
egentligt intresse av ett öppet bibliotek, och har heller inte haft något reellt inflytande i
beslutsprocessen. Det har dock funnits representerat i planeringsarbetet, exempelvis i
styrgruppen för utredningen Internationella biblioteket i Stockholm och det deltog i
utarbetandet av promemorian inför kultur- och idrottsnämndens sammanträde 1997.203

Kulturrådets inflytande över Internationella biblioteket är ännu oklart, eftersom det inte
hunnit omarbeta sina riktlinjer för verksamheten.

5.5.3 Stockholms stads- och länsbibliotek
Som vi sett i kapitel tre och fyra har ILC organisatoriskt varit en del av Stockholms
stadsbibliotek, samtidigt som den varit en fristående organisation som lyder under
Statens kulturråd. I planeringen inför öppnandet av det publika biblioteket har detta
ibland medfört vissa svårigheter. En informant på ILC menar exempelvis att man från
ILC:s sida har tvingats ansvara för fackkompetensen inför öppnandet, även vad gäller
delar som kommunen borde kunnat hantera.204 Inom den nya organisationen med
Internationella biblioteket som en del av Stockholms stadsbibliotek finns en potentiell
intressekonflikt mellan den statliga lånecentralverksamheten och den kommunala
publika verksamheten (jfr 6.2.3).
Stadsbibliotekets ledning har, liksom kulturrådet, representerats i de utredningar som
gjorts.205 Den har också granskat de olika lokaliseringsförslagen, och fungerat som
sakkunnig inför kulturnämnden. Vad gäller länsbiblioteket menade vår informant att

                                                
201 K., intervju 2000-03-03.
202 H., intervju 1998-11-27.
203 1997-11-05 PM avseende inrättandet av ett Världsbibliotek i Stockholm.
204 A., intervju 1998-11-25.
205 Internationella biblioteket i Stockholm och  PM avseende inrättandet av ett
Världsbibliotek i Stockholm.
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biblioteken i länet i stort är välvilligt inställda till Internationella biblioteket. Det är
svårt att förutse konsekvenser i utlån etc., men biblioteket upplevs mer som en
möjlighet till bättre service än som ett hot.206 Även länsbiblioteket har funnits
representerat i utredningar och har som sakkunnigt påverkat planeringen inför
öppnandet.

5.5.4 Stockholms kommun och förvaltning
Relationerna med kommunen gäller främst kulturnämnden och kulturförvaltningen.
Hösten 1998 hölls allmänna val, och som en följd av detta ändrades den politiska
sammansättningen i kulturnämnden. Fram till en omorganisering 1/1 1999 var
kulturnämnden och kulturförvaltningen organiserade tillsammans med idrottsnämnden
och dess förvaltning. I detta avsnitt används begreppet kulturnämnd och
kulturförvaltning även för tiden före 1999.

Kulturnämnden är den av intressenterna som rent beslutandemässigt haft störst
inflytande angående Internationella biblioteket. De faktiska besluten angående
lokalisering och organisation har fattats här. Beslutsunderlagen kommer till största
delen från nämndens egen förvaltning, men även andra instanser har varit inblandande,
exempelvis gatu- och fastighetskontoret (jfr 5.1). Även ILC har lämnat in skrivelser till
nämnden.207 Kulturnämnden höll under en lång tid fast vid förslaget till lokaliseringen i
Kulturhuset. En informant uttryckte: ”Politikerna styrde oss mot Kulturhuset väldigt
mycket och krävde att vi skulle försöka alla möjliga vägar där, och det tog ju lite tid.”208

5.5.5 Folkbiblioteken i landet
Folkbiblioteken i landet representeras av ILC:s referensgrupp. Referensgruppen
behandlade frågan om Internationella biblioteket vid ett extra möte i samband med att
utredningen presenterades i maj 1997. Dess ansvar är att tillvarata landets intressen och
är därför angelägen om att lånecentralverksamheten inte försämras i och med det
publika biblioteket. När det klargjordes att den öppna biblioteksverksamheten kommer
att finansieras av Stockholms stad och Stockholms läns landsting, och att
lånecentralverksamheten kommer att fortgå som tidigare övergick man till att vara
försiktigt positiv till det öppna biblioteket. Referensgruppen har dock inte agerat i någon
högre utsträckning i detta ärende och diskussionen på det extrainsatta mötet behandlade
främst vikten av att landets intresse tas tillvara. Vår informant från referensgruppen
menade att fördelarna med att öppna biblioteket är flera, inte minst genom att
verksamheten blir känd inom en vidare krets.209

Ytterligare en intressegrupp för folkbiblioteken i landet har yttrat sig i ärendet, nämligen
Föreningen Sveriges länsbibliotekarier. De menar att utredningen Internationella
biblioteket i Stockholm är alltför Stockholmsinriktad, och poängterar att ett publikt
bibliotek i Stockholm inte förbättrar situationen för invandrare i övriga landet.
Biblioteket är därmed en angelägenhet för Stockholms stad och län, och det är också de
som bör finansiera de ökade hyreskostnaderna och de extra medie- och

                                                
206 F., intervju 1998-11-26.
207 exempelvis Lokalprogram för världsbibliotek, 1998-03-09.
208 E., intervju 1998-11-27.
209 J., intervju 1999-12-17.
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personalresurserna. Det statliga anslaget bör som tidigare enbart gå till
lånecentralverksamheten, som skall genomföra en fortsatt god service till landet.
Föreningen uttrycker också oro för att de små bokbestånden på ett fåtal titlar, som
endast ILC kunnat förvärva, kommer att ständigt lånas ut ”över disk” och därmed inte
vara tillgängliga som fjärrlån eller depositioner för övriga landet.210

5.5.6 Stockholms läns landsting
Det inledande initiativet till Internationella biblioteket, med en förhoppning att kunna
inviga det under kulturhuvudstadsåret, kom från landstingskommunalt håll genom
dåvarande kulturchefen.211 Kontakterna med landstinget har, som vi sett, gällt kultur-
och utbildningsnämnden. Även inom landstinget ändrades den politiska
sammansättningen i nämnden vid valet 1998, och man omorganiserades i januari 1999
till en kulturnämnd.

Beslut vad gäller Internationella biblioteket har inom landstinget i allmänhet följt
beslutsgången i primärkommunala instanser. Vad gäller lokalisering och organisation
har man ofta avvaktat kommunala beslut, och därefter beslutat i enlighet med dem.
Påverkan på planeringsprocessen har främst skett genom länsbiblioteket. Landstinget
arbetar till största delen med hälso- och sjukvård, och kultur uppfattas ibland som en
kontroversiell fråga som landstinget inte bör ägna sig åt. Detta avspeglas exempelvis vid
kultur- och utbildnings-nämndens sammanträde i samband med att utredningen
Internationella biblioteket i Stockholm presenteras. Två nämndledamöter reserverar sig
då mot inrättandet av biblioteket med motiveringen: ”[…]Vårt kulturarv är värt att
bevara, men det är en uppgift för stat, kommun och det civila samhället – inte för
landstinget. Kulturen mår bäst av att inte belastas av landstinget […].”212

5.5.7 Sammanfattning av intressentbilden
Planeringstiden inför Internationella bibliotekets öppnande i maj 2000 har varit
utdragen och förhållandevis konfliktfylld. Trots kommunallagens föresats att beslut bör
fattas inom ett år efter det att frågan väckts i fullmäktige, tog det nära tre år från det att
direktiven för utredningen Internationella biblioteket i Stockholm fastlades till dess att
beslut om lokalisering till Annexet fattades i maj 1999.  Berörda intressenter är
framförallt Stockholms kommun, ILC:s personalgrupp och Statens kulturråd.
Kommunen är, genom kulturnämnden, den av intressenterna som haft störst reellt
inflytande då slutgiltiga beslut angående bibliotekets lokalisering, organisation etc. har
fattats här. ILC:s personalgrupp har, vad vi kunnat se, inte haft särskilt stort inflytande
på planeringen. Detta har stundtals resulterat i konflikt med kommunen, vilket
exempelvis avspeglas i den fackliga protesten.
Kulturrådet har haft gemensamma intressen med folkbiblioteken i landet vad gäller att
lånecentralverksamheten inte skall försämras när en del av beståndet görs publikt
tillgängligt. Kulturrådets reella inflytande på planeringsprocessen har dock inte varit
särskilt omfattande. Kultur- och utbildningsnämnden i Stockholms läns landsting har till
stor del följt de beslut som fattats på kommunal nivå, och därmed inte själv tagit så stor
del i planeringen. Man är dock en ekonomisk intressent, eftersom man kommer att bidra

                                                
210 1997-08-13 Yttrande över rapporten Internationella biblioteket i Stockholm.
211 I., intervju 1998-11-26.
212 1997-08-26 Kultur och utbildningsnämnden, Stockholms läns landsting.
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till bibliotekets budget. Intressenternas framtida inflytande i bibliotekets organisation är
till viss del ännu osäkert.
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6. slutdiskussion

Studerar man en organisation utifrån teorier som ryms inom systemperspektivet måste
man först bestämma systemets gränser, för att därefter kunna analysera olika
förhållanden och relationer. Den organisation som studeras blir en kärna kring vilken
valda delar av omvärlden tecknas mer eller mindre perifert. Omvärlden definieras
utifrån vilken organisation som studeras och beroende på vilka frågor man söker
besvara. Systemets gränser är alltid en konstruktion som bättre eller sämre svarar mot
verkliga förhållanden. För tydlighets skull vill vi påpeka att den organisation vi studerar
är ILC:s. I en annan uppsats med en annan frågeställning hade t.ex. Stockholms
stadsbibliotek kunnat vara studieobjekt, och ILC hade då blivit en särskild enhet inom
denna organisation (jfr fig. 4.4). Eftersom denna uppsats frågeställning gäller just
organisationen definierar vi den nära omvärlden som de instanser där
organisationsfrågor blir aktuella, medan t.ex. låntagarna får en mer perifer ställning (jfr
3.3 och 4.3).

Med ILC:s omvandling till Internationella biblioteket har organisationens inre struktur
förändrats, framför allt genom att chefen nu ansvarar både för öppen låneverksamhet,
lånecentral och depåfunktion. De yttre förändringarna berör inte minst låntagarna, men
av uppsatsens huvudintressenter tycks relationen med Stockholms stads- och
länsbibliotek vara den som påverkats mest. Innan vi går vidare vill vi påminna om
Johnsens figur av intressentmodellen. I figurens centrum är organisationens verksamhet
placerad och alla intressenter uppfattas därmed på ett tydligt sätt som bidragande till
verksamheten. I detta finns en nyansskillnad jämfört med Rhenmans figur som enbart
illustrerar att många intressenter påverkar en organisation (jfr fig. 2.1 och 2.3). Viktigast
i Johnsens figur är annars harmoni- och konfliktfälten, vilket vi återkommer till (framför
allt i avsnitt 6.2). Den fortsatta diskussionen utgår ifrån Johnsens igår-, idag-,
imorgonanalys, men vi förhåller oss mycket fritt till denna. Vi följer inte hans
analysschema213 men väl principen att jämföra förhållanden
mellan organisationens intressenter över en tidsperiod.

                                                
213 Johnsen (1985), s. 69.
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Figur 6.1 ILC:s verksamhet och intressenter infört i Johnsens intressentmodell.
6.1 Organisationens funktion och intressenternas enskilda mål

Rhenman gör en distinktion mellan mål och funktion. ”Mål” står för de olika
intressenternas uppfattningar om vad resultatet skall bli av en organisations verksamhet.
”Funktion” betecknar de objektiva konsekvenserna av verksamheten. Mål kan alltså inte
anges eller bestämmas för organisationen i dess helhet utan måste relateras till en
individ eller en intressentgrupp, medan en organisations funktion är något objektivt
observerbart. Mål och funktion kan dock sammanfalla likaväl som de kan skilja sig åt.
Johnsen skiljer inte mellan begreppen mål och funktion på detta sätt, utan menar att
intressenterna har både gemensamma och enskilda mål. De gemensamma målen i
organisationen och de gemensamma uppfattningarna om hur verksamheten skall
bedrivas utgör harmonifältet i hans modell, och det är där som verksamheten äger rum.
De enskilda målen hos intressenterna kräver mer individuella lösningar och de
konflikter som då lätt uppstår illustreras av konfliktfältet. Vi vill komplettera Rhenmans
objektivt observerbara kriterium för bestämning av en organisations funktion med det
som ryms inom Johnsens harmonifält, d.v.s. intressenternas gemensamma mål och
uppfattning om hur verksamheten skall bedrivas. Gemensamma föreställningar om hur
en organisation borde fungera – som inte kan observeras som en objektiv konsekvens av
den pågående verksamheten – menar vi tjänar som en drivkraft till förändring.

6.1.1 Invandrarlånecentralens och Internationella bibliotekets funktion
I utredningar och förslag om ILC:s tillblivande från slutet av 1980-talet anges den
huvudsakliga uppgiften för den nya lånecentralen vara att den skall tjäna som ett
komplement till lokal och regional verksamhet, genom inköp och förmedling av
utländsk litteratur och genom rådgivning och fortbildning. I linje med detta utfärdade
Statens kulturråd 1991 riktlinjer för ILC:s verksamhet, vilka alla inblandade intressenter
accepterade. Ser man till hur verksamheten har bedrivits kan den i huvudsak placeras
inom harmonifältets gränser i Johnsens figur, d.v.s. riktlinjernas uppdrag har
genomförts och verksamheten bedrivs inte bara på pappret utan äger rum i verkligheten.
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Detta framgår av ILC:s verksamhetsberättelser såväl som i intervjuer. På ett par
områden har dock funnits önskemål om förändringar och förbättringar; det gäller
framför allt resurser till depåfunktionen och mer av en kvalificerad kurs- och
konferensverksamhet.

Internationella biblioteket skiljer sig från ILC främst i sin funktion som ett publikt
bibliotek. Alltsedan 1980-talet har det framförts förslag om ett publikt bibliotek med
utländsk litteratur och denna nya funktion har varit det viktigaste och drivande målet
under de senaste årens planeringsarbete. Arbetet har i praktiken till stor del kommit att
handla om lokalfrågan, men det är den funktionella vidgningen av ILC:s verksamhet
som har varit avgörande för hur dessa diskussioner har förts. Även om ett publikt
bibliotek inte har varit av direkt intresse för samtliga intressenter – både kulturrådets
och referensgruppens representanter påpekade i intervjuerna att den nationella
verksamheten, som är ILC:s huvudansvar, inte är beroende av en öppen verksamhet i
Stockholm – har förslaget mött positiv respons. Internationella biblioteket med alla sina
funktioner får därmed sin tyngdpunkt i Johnsens harmonifält, vilket är nödvändigt för
att verksamheten skall vara möjlig. Eftersom den publika verksamheten ännu inte har
öppnat återstår att se hur samspelet mellan nya och gamla funktioner kommer att
fungera i praktiken. Det finns i april 2000 inga riktlinjer för Internationella biblioteket
motsvarande dem som har funnits för ILC, men enligt uppgift skall kulturrådet revidera
dem inom kort.214

6.1.2 Intressenternas enskilda mål
Intressenternas enskilda mål kan studeras dels på individnivå och dels på gruppnivå. På
individnivå blir Johnsens framställan av intressentens dubbelroll tydlig. En person som
ingår i en organisation har åtagit sig att utföra ett uppdrag och får därmed ett ansvar
gentemot organisationen. Individens bidrag till organisationen förväntas i sin tur
resultera i olika former av belöning som kan användas för att tillgodose personliga
intressen eller behov. Individuella mål kan t.ex. vara en lön som tryggar familjens
försörjning, stimulerande och menings-skapande sysselsättning, eller status. Bara i ett
fall har vi i intervjuerna ställt en fråga som kan relateras till individnivån och den gällde
om ILC:s personal fann stimulans i arbetet. En informant sade sig sakna den direkta
kontakten med låntagare som bara är möjlig i ett öppet bibliotek, och hon hoppades
kunna få också yttre tjänst om ILC blev ett öppet bibliotek.215 Med den planerade
förändringen av ILC skulle alltså ett individrelaterat mål kunna flyttas från
konfliktområde till harmonifält i Johnsens figur. Intressenternas dubbelroll återfinns
också på gruppnivån, något vi återkommer till i samband med intressekonflikter som
diskuteras mer ingående i avsnitt 6.2. Vi stannar här vid de enskilda mål som ILC:s
huvudintressenter har, eller kan tänkas ha, med sin medverkan i ILC:s och
Internationella bibliotekets verksamhet (jfr fig. 6.1).

Målsättningen för Statens kulturråd liksom för folkbiblioteken i landet har alltsedan
1980-talet varit att ILC skall betjäna övriga landet i fråga om inköp och förmedling av
utländsk litteratur. Denna målsättning kvarstår oförändrad också sedan ILC blivit
Internationella biblioteket och öppnas för allmänheten. ILC:s personal har i första hand
haft att utföra de uppdrag som tilldelats av kulturrådet. Den kraftigt utökade

                                                
214 K., intervju 2000-03-03.
215 C., intervju 1998-11-25.
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personalstyrkan på Internationella biblioteket skall däremot utföra uppdrag som
kommer både från kulturrådet och från Stockholms kommun och landsting. Vad gäller
målsättningar för personalen ser vi främst sådana som kan relateras till individnivån,
t.ex. löne- och arbetsmiljöfrågor, men som man på gruppnivå ofta arbetar med genom
facklig verksamhet.

Stockholms stads- och länsbibliotek får antas ha del i det nationella intresse som
tillskrivs landets övriga bibliotek, samtidigt som det finns egna intressen i att
lånecentralen, och i ännu högre grad Internationella biblioteket, ligger i Stockholm.
Stads- och länsbiblioteket har kunnat dra nytta av den kunskap och kompetens som
finns inom ILC. Integreringen av stadsbibliotekets, länsbibliotekets och ILC:s
mediebestånd har också gynnat de tre parterna på ett sätt som inte hade varit möjligt om
ILC hade placerats utanför Stockholm. Vidare gynnar ILC:s utveckling till ett öppet
bibliotek framför allt kommunens låntagare. Två argument för Internationella
biblioteket, som har lyfts fram i olika sammanhang, kan sammanfattas i en målsättning,
eller önskan, om att få en social såväl som en spektakulär institution. En informant –
och visionär – säger:

Det är inte alls orättvist för övriga landet. Våra låntagare överutnyttjar visserligen något
av beståndet, men samtidigt garanterar låntagarna att sådana böcker finns kvar i
beståndet som folk sällan skulle beställa som fjärrlån, t.ex. Robinson Kruse på
makedoniska. Ett öppet bibliotek innebär dessutom att de som jobbar där får se livs
levande invandrare. Ingen invandrare kan sägas vara ambassadör för sitt folk, men de
ger personalen nya idéer. Man kan t.ex. få nya inköpskällor. Till ett öppet bibliotek mitt
i Stockholm skulle det komma SIDA-folk, missionärer, ambassadfolk, affärsmän – det
skulle kunna ha en mycket stor roll. […] På senare tid tänker jag minst lika mycket på
dess värde som spektakulär institution som på dess värde som social institution. […]
Det skulle kunna ge enormt mycket renommé för Sverige, för Stockholm. Och till detta
så skulle invandrarna få det bättre, det skulle vara statushöjande.216

Att ett öppet bibliotek skulle göra verksamheten mer känd och därmed locka till sig nya
låntagare tror samtliga intressenter. Man tror också att nya låntagarkategorier kommer
att söka sig till biblioteket, t.ex. forskare.217

Kommunens mål med Internationella biblioteket kan sägas vara kulturella, aktivitets-
främjande och statushöjande. I förslaget om ett nytt integrationsprogram för Stockholms
stad, vilket under våren 2000 är ute på remiss, omnämns Internationella biblioteket som
ett viktigt tillskott till de mötesplatser där människor från olika delar av staden och med
olika bakgrund kan träffas. Att status skulle vara en faktor anser vi framgår bl.a. i
ambitionen om invigning under kulturhuvudstadsåret 1998. Den starka viljan att placera
biblioteket i Kulturhuset skulle också kunna vara ett sådant tecken, men det kan lika
gärna handla om ett försök att ”rädda” Kulturhuset, eller stärka dess ställning som
mångkulturellt aktivitetshus. Vi har dock inte satt oss in i omständigheter som rör
Kulturhusets framtid och kan därför bara spekulera om skälen att placera Internationella
biblioteket där. Inom kommunen finns det samtidigt motstridande ekonomiska
intressen, vilket t.ex. framgår av förslaget om lokalisering till Skärholmen som skulle
bli betydligt billigare än innerstadsalternativen.

                                                
216 G., intervju 1998-11-24.
217 A., intervju 1998-11-25 och J., intervju 1999-12-17.
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Stockholms läns landsting tog 1996 det första initiativet till en utredning av
möjligheterna att bygga, och under kulturhuvudstadsåret inviga, Internationella
biblioteket. Vi tolkar detta som att landstinget och kommunen har haft liknande
målsättningar. Vår informant från landstingets kulturförvaltning förklarade dock att
landstinget har en bidragsgivande roll och i allmänhet inte själv driver projekt.
Landstinget har inte heller sedan det inledande skedet agerat som någon drivande kraft,
utan följt ärendets kommunala gång.218

6.2 Intressekonflikter

Rhenman menar att intressekonflikter uppstår när intressenternas önskan om samverkan
ställs mot deras behov att hävda sina egna intressen. Det är samma problematik som när
Johnsen talar om intressentens dubbelroll. För att en intressent, med sina dubbla
lojaliteter, skall stanna kvar i en organisation måste hans eller hennes bidrag till
organisationen vägas upp av vad intressenten uppfattar som en tillräckligt bra belöning;
bidrags- och belöningsbalansen måste vara i jämvikt. Vi har redan i avsnitt 6.1.2 tagit
upp intressentens dubbelroll på individnivå och kommer inte närmare att gå in på den
typen av intressekonflikter i det här avsnittet. Vi skall istället diskutera
intressekonflikter på gruppnivå som kan relateras till organisationens struktur, d.v.s.
konflikter mellan tidigare nämnda huvudintressenter (fig. 6.1).

6.2.1 Vid Invandrarlånecentralens tillkomst
Om vi går tillbaka till tiden för ILC:s tillkomst kan vi i vårt material se två möjliga
intressekonflikter. Den ena handlade om lånecentralens placering i Stockholm eller
Botkyrka och tog sig uttryck i att kulturrådets styrelse fattade ett beslut som gick emot
kansliets rekommendationer. Trots de fördelar kulturrådets kansli såg med en placering
i Botkyrka och/eller riskerna med att låta lånecentralen ingå i Stockholms
stadsbiblioteks organisation, ansåg den beslutsfattande styrelsen att fördelarna med en
placering i Stockholm vägde tyngre än nackdelarna. Bidrags- och belöningsbalansen
beräknades och värderades olika av de båda parterna. Ser man på utvecklingen fram till
Internationella bibliotekets tillkomst medger alla parter att man har kunnat dra fördel av
placeringen i Stockholm, samtidigt som samarbetet tycks ha blivit snårigare med tiden,
inte minst förhållandet mellan bibliotek och förvaltning.

Den andra intressekonflikten gällde ansvarsfördelningen mellan lånecentralen och
kommun- och länsbiblioteken och var ett potentiellt konfliktområde. Vi har inga
indikationer på att konflikt förelåg, men man kan möjligtvis tolka uttalanden i
kulturrådets utredningar som att det fanns en rädsla för att den nya resursen skulle
användas på ett felaktigt sätt (jfr 3.3). Vi har inte heller fått några indikationer på att
ILC och kommun- och länsbiblioteken senare skulle ha varit inbegripna i någon form av
konflikt vad gäller ansvarsfördelningen, tvärtom talade de intervjuade om ett gott
samarbete.

6.2.2 Efter några år av verksamhet
Vid intervjuerna som gjordes 1998 kunde ILC se tillbaka på ett antal år av verksamhet,
och vi uppfattar det som att man på ILC upplevde störst problem med de intressenter
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som man organisatoriskt samarbetade närmast med. I avsnitt 4.3.4 framgår hur ILC
känner behov av att hävda sina egna intressen gentemot Stockholms stads- och
länsbibliotek, som enligt ILC:s mening, inte nyttjar sina egna resurser fullt ut utan
istället använder sig av ILC:s kompetens. I samma avsnitt nämns också
personalpolitiken som ett potentiellt konfliktområde. Personalen på ILC är anställd av
stadsbiblioteket och Stockholms stad, men pengarna kommer från staten, vilket medför
risk för negativ särbehandling. Vi har dock inte fått några konkreta exempel på att detta
har förekommit.

Relationen till kommunens förvaltning har under åren präglats av en allt mer
komplicerad intern byråkrati på grund av förvaltningens omorganiseringar. Avståndet
mellan verksamhet och förvaltning har ökat, med följden att ILC har känt ett allt
starkare behov av att hävda sin självständighet för att inte bli nyttjad som en kommunal
enhet. Trots konflikter och problem är ILC beroende av tillhörigheten till ett
folkbiblioteks organisation och därmed till en kommunal förvaltning. Staten bedriver
ingen folkbiblioteksverksamhet i egen regi, med undantag för Talboks- och
punktskriftsbiblioteket, och fördelarna med att ingå i Stockholms biblioteksorganisation
har uppenbarligen övervägt nackdelarna, då inga förslag har nämnts om alternativa
lösningar.

Statens roll består i att den som huvudman och finansiär dels ålägger ILC en rad
uppgifter och dels tilldelar medel för att genomföra dessa uppgifter, medel som inte har
räckt helt och fullt. Depåfunktionen är ett exempel där denna dubbelroll leder till en
form av konflikt. Kulturrådet har i sina riktlinjer ålagt ILC att ”med hjälp av övertalig
invandrarlitteratur från folkbiblioteken bygga upp en central depå”219, vilket innebär att
ILC:s bokbestånd kommer att växa kontinuerligt. Med tiden behövs mer utrymmen och
förmodligen mer personal för att hantera bokbeståndet, och det borde rimligtvis vara
kulturrådets ansvar att genom medelsfördelning göra detta möjligt. Statsbidragen har
dock legat på samma nivå under alla år som ILC har bedrivit sin verksamhet (jfr fig.
4.3). Likaså är ILC ålagd att ”genomföra en kvalificerad kurs- och konferensverksamhet
i syfte att höja kompetensen avseende invandrarfrågor”220, något det också finns
uttalade önskemål om ute i landet, men ILC menar att deras resurser är begränsade och
inte räcker till. Övervägande positivt är dock att Statens kulturråd har tjänat som en
garant för att den nationella verksamheten, som är ILC:s huvudansvar, har prioriterats.

6.2.3 I samband med Internationella biblioteket tillkomst
Planeringstiden för Internationella biblioteket får ses som den mest konfliktfyllda i
ILC:s historia. Framför allt har lokalfrågan vållat problem och vi menar att konflikterna
angående yta och lokalisering kanske till viss del dolt de underliggande konflikterna
angående bibliotekets mål och funktion. I intervjuerna såväl som i protokoll och
beslutsunderlag framgår att praktiska frågor som ekonomi och arbetsmiljöfrågor har
varit föremål för diskussion, men inte i någon högre grad frågor som rör verksamhetens
mål. Ändå ger en placering av biblioteket i Stockholms absoluta innerstad jämfört med
Skärholmen, 25 minuters tunnelbana från centrum, helt olika förutsättningar för att nå
vissa mål, som att t.ex. skapa den sociala och spektakulära institution som en av de
intervjuade önskade. Har då funktionen med Internationella biblioteket ansetts så
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självklar att den inte behöver diskuteras? I inledningen av Företagsdemokrati och
företagsorganisation tar Rhenman upp detta problem men med en annan fråga i
blickpunkten, nämligen frågan om medinflytande för de anställda på en arbetsplats. Han
menar att alla inblandade från sina respektive positioner kan se medinflytande som
något positivt, men att synfälten så att säga korsas och att de mål man önskar uppnå
skiljer sig kraftigt. Detta leder till skilda angreppssätt vad gäller praktiska åtgärder och
risk för stora svårigheter vid genomförandet.221 På samma sätt tror vi att det har förhållit
sig med Internationella biblioteket; alla parter har varit förvånansvärt eniga om att
biblioteket är önskvärt, men motiven till detta har förmodligen varit flera.

Underliggande konflikter om mål och funktion blir för vår del spekulationer och vi skall
istället se på de konflikter som är kända, eller åtminstone antydda, i vårt material.
Tydligast är att personalen på ILC har varit inbegripen i en konflikt med kommunen.
Det framgår av uttalandet den 14 november 1997 från fackförbunden SACO och SKTF
till kultur- och idrottsförvaltningen:

SACO och SKTF invänder mot kultur- och idrottsförvaltningens hantering av ovan rubr. ärende
som har utarbetats utan samverkan med berörd personal eller dess fackliga organisationer. Detta
strider mot det samverkansavtal som gäller inom förvaltningen sedan den 1 september 1997. […]
Vid beredningen av detta ärende har förvaltningen inte givit de anställda eller des fackliga
organisationer den ”möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling” som avtalet innebär.
Det gäller särskilt personalen vid invandrarlånecentralen som berörs mest […].222

I uttalandet hänvisas vidare till synpunkter från ILC:s personalgrupp angående den nya
organisationen som man menar måste garantera att verksamheten mot landet kan
bedrivas som tidigare, angående de alternativ till lokalisering som togs upp i
utredningen Internationella biblioteket i Stockholm – där endast Kulturhuset har
diskuterats närmare, och angående arbetsmiljön. Vad gäller arbetsmiljön protesterar
man mot att det nya biblioteket planeras förläggas under jord och att biblioteksytor och
personalutrymmen är otillräckliga. Personalen har redan arbetsskador varför ytterligare
försämringar i arbetsmiljön inte kan godtas, och man menar även att den sociala miljön
kring Sergels torg kräver mer personal än vad som beräknats.223 Kulturnämnden höll
dock under en lång tid fast vid förslaget till lokaliseringen i Kulturhuset (jfr 5.2.4).

I intervjuerna anser ILC:s personal att ansvaret att driva frågan om Internationella
biblioteket hamnade hos dem, trots att de i princip inte berörs av att ett nytt publikt
bibliotek öppnas. ILC:s verksamhet mot landet skall fortgå som tidigare och för den
publika verksamheten kommer till viss del ny personal att anställas. ILC:s personal har
alltså fått tillvarata de ännu inte anställdas intressen vad gäller den publika
verksamheten. Man kan se detta som en dubbelroll för personalen på ILC, med
prioriteringskonflikter som följd mellan den pågående egna verksamheten och den
kommande gemensamma.

Kulturrådets hållning i frågan om Internationella biblioteket har hela tiden varit
densamma: det är positivt till idén om ett öppet bibliotek, men kommer inte att skjuta
till några extra medel eftersom det är en kommunal angelägenhet.
Lånecentralsverksamheten skall däremot fortsätta att drivas med statliga medel. Det
                                                
221 Rhenman (1964), s. 6.
222 1997-11-14 Uttalande från SACO och SKTF rörande tjänsteutlåtande nr. 9 om
förslag till ett världsbibliotek i Stockholm.
223 Ibid.
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finns en möjlighet att intressekonflikter kan uppstå i den nya organisationen mellan den
statliga lånecentralverksamheten och den kommunala publika verksamheten. ILC:s
referensgrupp, liksom Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier, har båda uttryckt oro för
att den publika verksamheten skall leda till försämringar för landets folkbibliotek.
Föreningen Sveriges länsbibliotekarier påpekar i sitt yttrande att de flesta invandrarna i
Sverige trots allt bor utanför Stockholm. Kulturrådets uppgift blir att tillse att
lånecentralen bibehåller samma grad av service till landets folkbibliotek som tidigare.224

6.3 Konfliktutjämning

Att kunna upprätthålla samverkan trots intressekonflikter är avgörande för en
organisations fortlevnad, och konfliktutjämning pågår kontinuerligt på olika plan i en
organisation menar Rhenman. Den konfliktutjämnande processen innebär sällan att
konflikter elimineras, utan att samverkan uppnås trots att det finns motstridiga intressen.
Företagsledningen har en central roll vid konfliktutjämning. Den fungerar som en
medlare mellan de olika intressenternas krav och det är i första hand den som svarar för
att konfliktutjämning genomförs.

ILC skiljer sig till viss del från de företag Rhenman använder som exempel i sin text
och det är därför inte möjligt att direkt applicera hans teorier på ILC:s organisation.
Någon motsvarighet till en traditionell företagsledning saknas och rollen som medlare
har innehafts av skiftande intressenter. Ibland har ingen av parterna tagit på sig det
ansvaret. I kritiken av intressentmodellen framgår också att företagsledningen inte alltid
har den medlande roll som Rehnman tillskriver den. Som vi redogjort för i 5.5.1 har
ILC:s personal framförallt under planeringsprocessen inför Internationella biblioteket
fungerat som företagsledning i bemärkelsen att de har försvarat organisationens
framtida existens gentemot övriga intressenters krav. Vi kommer nedan att redogöra för
hur konfliktutjämningen fungerat i ILC:s verksamhet, och vilka av intressenterna som
vid de aktuella tillfällena har iklätt sig rollen som ”företagsledning”, d.v.s. medlare.

6.3.1 Vid Invandrarlånecentralens tillkomst
Vi fann två möjliga konfliktområden vid ILC:s tillkomst och i båda fallen har
konfliktutjämnande åtgärder genomförts, vilka troligen har förhindrat att mer
djupgående, klart uttalade konflikter har utbrutit. Den första konflikten gällde
lånecentralens placering i Stockholm eller Botkyrka och frågan om vilket förtroende
som fanns för Stockholms stadsbiblioteks organisation. Vi menar att kulturrådet
befarade att ILC skulle komma att ses som en kommunal enhet och att de riktlinjer som
utfärdades var en markering för att undvika tvetydigheter, och därmed möjlighet till
konflikter, i denna fråga. Den aktuella formuleringen lyder: ”Den organisatoriska
inplaceringen i Stockholms stadsbibliotek skall garantera full självständighet i
verksamhetsmässiga och ekonomiska frågor.”225 I intervjuerna med den tidigare chefen
och med den tillförordnade chefen för ILC 1998 hänvisas vid flera tillfällen till denna
bestämmelse, och det är tydligt att den tjänat som ett stöd för ILC i dess verksamhet.
ILC har härigenom kunnat försvara sig mot de krav som ställts från framför allt
kommunalt håll. Enligt intervjuerna tycks det också som att ILC har fått agera mer
självständigt jämfört med andra verksamheter som har bedrivits under liknande former.

                                                
224 1997-08-13 Yttrande över rapporten Internationella biblioteket i Stockholm.
225 1991-06-28 Riktlinjer för Invandrarlånecentralen vid Stockholms stadsbibliotek.
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I detta fall har alltså Statens kulturråd haft den roll som Rhenman tillskriver
företagsledningen, då det svarat för en preventiv konfliktutjämning genom att i
riktlinjerna ange ramarna för ILC:s verksamhet.

Den andra intressekonflikten var ett antagande från vår sida och gällde
ansvarsfördelningen mellan lånecentralen och kommun- och länsbiblioteken. Oavsett
hur mycket rädsla det i själva verket fanns för att länsbiblioteken skulle överutnyttja
ILC:s resurser istället för att ta sitt eget ansvar, har dokument utarbetats som kan ses
som konfliktförebyggande genom att tvetydigheter undanröjs. Under ILC:s första år av
verksamhet diskuterades frågan om ansvarsfördelning med länsbiblioteken i landet och
förslag utarbetades länsvis. En central medieförsörjningsplan färdigställdes av ILC
1996, med principer för ansvarsfördelningen och där de olika parternas ansvar
fastslås.226 I en bilaga anges vilka språk respektive län själv skall kunna betjäna sina
låntagare med. Här är det alltså ILC:s personalgrupp som fungerat som
”företagsledning”. Vi har också i samband med en intervju fått en
medieförsörjningsplan beträffande invandrarlitteratur för ett av länen i landet. Denna
plan reviderades när den centrala medieförsörjningsplanen kom ut 1996.227 Vi vet dock
inte om samtliga län har utarbetat motsvarande medieförsörjningsplaner.

6.3.2 Efter några år av verksamhet
Under mitten av 90-talet skedde flera omorganisationer inom Stockholms kommunala
förvaltning. Eftersom ILC, genom att ingå i Stockholms stadsbiblioteks organisation,
har haft mycket kontakt med kulturförvaltningen påverkade detta ILC:s verksamhet.
Vad vi har kunnat utläsa av våra intervjuer har ILC upplevt situationen som
konfliktfylld, medan vår informant från kommunen snarare ansåg att samarbetet har
fungerat tillfredsställande (jfr 4.3.3 ). Rhenman menar att en intressekonflikt blir
betydelsefull först när alla parterna är medvetna om den. I detta fall upplevde enbart en
av parterna att en konflikt förelåg. Konflikten uttalades inte, och några
konfliktutjämnande åtgärder sattes därmed inte in.

Kulturrådets riktlinjer från 1991 har fortsatt gälla under hela 1990-talet. De var ett stöd
för ILC:s personal under de kommunala omorganisationerna, och kan också ha fungerat
som ett stöd för Stockholms kommun på det sättet att riktlinjerna angav vad som skulle
vara ILC:s uppgift. Man behövde då från kommunal sida inte fundera över vad man
borde förvänta sig av verksamheten eftersom det fanns tydligt angivet. Riktlinjernas
konfliktutjämnande verkan fortsatte alltså under hela ILC:s verksamhetstid fram till
Internationella bibliotekets inrättande.

6.3.3 I samband med Internationella bibliotekets tillkomst
Inrättandet av Internationella biblioteket löser en del av de konflikter som beskrivits
ovan. Samtidigt skapas nya, i viss mån ännu okända, konfliktområden. Vi kommer här
att främst inrikta oss dels på om och hur konfliktutjämning fungerat i
planeringsprocessen, och dels på hur den nya organisationen kan verka
konfliktutjämnande.
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Planeringsprocessen har varit konfliktfylld, men det är svårt att urskilja några direkta
konfliktutjämnande åtgärder. Parterna har drivit sina egna linjer, och ofta har liten eller
ingen hänsyn tagits till övriga intressenters krav. Ett exempel på detta är den fackliga
protesten inför kulturnämnden. Ordvändningarna är starka, protesten mot placeringen i
Kulturhuset tydlig och konflikten mellan ILC:s personalgrupp och den kommunala
förvaltningen menar vi vara uppenbar. I kulturnämndens mötesprotokoll kan dock inte
utläsas någon reaktion på uttalandet. Det tas till protokollet, men beslut fattas ändå om
en lokalisering till Kulturhuset. Inte heller kan vi utläsa att nämnden diskuterat
personalgruppens åsikt om att de inte informerats under ärendets gång. Nu placerades ju
biblioteket till slut inte i Kulturhuset, men detta berodde mer på de praktiska svårigheter
som uppstod än på vad ILC:s personal ansåg. Den slutliga lokaliseringslösningen med
en placering i Annexet kan ses som en kompromiss. Lokalerna är egentligen något
underdimensionerade och inte helt lämpligt utformade, men alternativet var att flytta en
del av ILC:s bestånd till den publika Läsesalongen i Kulturhuset, medan merparten av
böckerna samt lånecentralverksamheten skulle kvarstå i ordinarie lokaler.

Vid våra intervjuer med ILC:s personal framgår att de menar att ansvaret att driva
frågan om Internationella biblioteket till stor del ålåg dem, trots att
lånecentralverksamheten i princip inte berörs av att ett nytt publikt bibliotek öppnas.228

De har inte kunnat presentera direkt konfliktutjämnande åtgärder, men ändå till viss del
fungerat som Rhenmans företagsledning i det att de har tillvaratagit organisationen
intressen gentemot de övriga intressenternas krav.

Enligt kulturrådets riktlinjer skulle ILC svara för att kurs- och konferensverksamhet i
invandrarfrågor genomfördes, samt för uppbyggnaden av en central depå av
invandrarlitteratur. ILC:s referensgrupp anser att framför allt kurs- och
konferensverksamhet-en varit eftersatt. Det verkar dock som om den kommer att utökas
i och med Internationella bibliotekets inrättande.229 ILC:s uppgift som depåbibliotek har
varit svårgenomförbar dels på grund av utrymmesbrist, och dels på grund av bristande
personella resurser. Internationella biblioteket kan förhoppningsvis även här verka som
en lösning, då biblioteksytorna och personalstyrkan utökas. Dessutom kan den publika
verksamheten medföra att böcker som sällan beställs som fjärrlån ändå lånas ut ”över
disk” och därmed garantera att smalare litteratur inte gallras ur beståndet utan bevaras,
helt enligt depåfunktionens intentioner.

Internationella biblioteket knyts närmare Stockholms kommun än vad som var fallet
med ILC. Kommunen blir ensam huvudman och svarar för såväl verksamhetsmässigt
som ekonomiskt resultat. Biblioteket ingick även under ILC-tiden i Stockholms
stadsbiblioteks organisation, men motsättningen i att vara en helt statligt finansierad
verksamhet, med ansvar mot hela landet, i en kommunal organisation försvinner
härmed. I kulturnämndens beslut om den slutgiltiga lokaliseringen och organisationen
för Internationella biblioteket anges att ett forum för samverkan mellan de olika
samarbetsparterna (kommun, landsting och stat) skall bildas.230 Detta råd har i april
2000 ännu inte inrättats, och det planeras inte heller inom den närmaste framtiden. Om
ett sådant råd bildas skulle det kunna verka konfliktutjämnande, och idealt inta rollen
som Rhenmans företagsledning.
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Vad gäller Internationella bibliotekets personalgrupp kommer den att vara kommunalt
anställd. Även ILC:s personal var formellt kommunalt anställd, men verksamheten
finansierades av staten. I den nya organisationen blir kopplingen till stadsbiblioteket
tydligare, och osäkerheten över vem som ansvarar för exempelvis personalens
forbildning elimineras.

6.4 För- och nackdelar med Invandrarlånecentralens och Internationella
bibliotekets organisationer

I detta avsnitt sammanfattas de slutsatser vi kommit fram till angående för- och
nackdelar för ILC:s, sedermera Internationella bibliotekets, organisation och
verksamhet. För att återknyta till syfteformuleringen i avsnitt 1.2 har vi genom
fallstudiet av ILC:s tillkomst och utveckling velat visa på problem och möjligheter i en
organisation  med flera starka intressenter. Vi har antagit ett tidsperspektiv och intresset
har varit inriktat på hur ILC:s verksamhet och organisation har förändrats sedan
tillkomsten i början av nittiotalet. Tillvägagångssättet har varit att studera ILC under tre
faser av dess utveckling och att med hjälp av intressentmodellen analysera
organisationen vid dessa tre tidpunkter. Vi har i slutdiskussionen framför allt tagit fasta
på intressentmodellens föreställningar om konflikt och konfliktutjämning. I detta
avslutande avsnitt sammanfattas resultatet av den tidigare analysen.

6.4.1 Invandrarlånecentralen

Med en kommun som värd samordnas resurser både personellt och materiellt, exempelvis lokaler
och bestånd. Det skulle vara omöjligt för staten med en egen biblioteksverksamhet, det har
uppenbara nackdelar. Men istället blir det byråkratiskt.231

Det anser vår representant från referensgruppen och hon har svårt att tänka sig att staten
skulle driva bibliotek helt själv. Att ingå i en kommunal organisation har flera fördelar
jämfört med att vara ett fristående bibliotek med staten som huvudman. Samordningen
av resurser är den främsta. Alternativet att ILC skulle bli en fristående enhet liknande
Talboks- och punktskriftsbiblioteket har inte föreslagits sedan kulturrådets utredningar i
slutet av 1980-talet. Vid intervjuerna har ingen heller angett något liknande förslag som
lösning på de problem ILC har upplevt. ILC är en förhållandevis liten enhet inom
Stockholms stadsbiblioteks organisation men hade proportionellt sett blivit ännu mycket
mindre genom att  ligga direkt under Statens kulturråd eller kulturdepartementet. Bara
ett fåtal personer är där insatta i biblioteksfrågor och ILC skulle troligtvis bli en
obetydlig enhet som få kände till eller tog notis om. En nackdel med att ingå i en
kommunal organisation och samtidigt ha staten som huvudman är att det blir
byråkratiskt. ILC har till exempel fått skriva två verksamhetsberättelser – en lång
version till Statens kulturråd och en kortare till kommunen. En annan nackdel är risken
för dubbla, motstridiga krav från stat och kommun.

Fördelarna för ILC med att höra till Stockholms stadsbibliotek jämfört med ett bibliotek
i en mindre kommun har i huvudsak handlat om att det i en stor organisation finns mer
materiella och personella resurser att tillgå. Rent ekonomiskt har ILC varit oberoende av
stadsbiblioteket och Stockholms kommun, men det är troligt att samordning av resurser

                                                
231 J., intervju 991217.
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har underlättats genom tillhörigheten till en stor organisation. Vi har i 6.1.2 nämnt att
det fanns fördelar för Stockholms stadsbibliotek med att ILC ingick i dess organisation
jämfört med om ILC hade legat i Botkyrka. Vid placering i Botkyrka hade förmodligen
viktig personell kompetens försvunnit ur Stockholms organisation. Den kanske största
fördelen är dock att kommunen, länet och ILC har kunnat integrera sina mediebestånd.
Om ILC placerats i Botkyrka så skulle stora delar av det bokbestånd som stads- och
länsbiblioteket nu har haft direkt tillgång till fått beställas som fjärrlån. På samma sätt
har ILC fått direkt tillgång till ett större bokbestånd genom att ingå i Stockholms
stadsbiblioteks organisation.

Nackdelen med att ingå i en stor organisation jämfört med en liten är att det kan vara
svårt att göra sig hörd. Det kan ske medvetet eller omedvetet från värdorganisationens
sida, t.ex. genom en omständig byråkrati. ILC:s personal upplever att beslutsvägarna har
blivit längre och att byråkratin har ökat efter de kommunala omorganisationer som har
gjorts i Stockholm under 1990-talet. Jämför man de förslag om organisation som
Stockholm respektive Botkyrka presenterade när ILC skulle byggas upp, är det tydligt
att man i Botkyrka ville ge ILC en självständig ställning medan Stockholm förordade
inordning, eller underordning, i den organisation som redan fanns. När beslut sedan
fattades om placering av ILC i Stockholm tillförsäkrades ILC självständighet genom det
statliga huvudmannaskapet och kulturrådets riktlinjer. Den frihet ILC därmed har haft
gentemot stadsbiblioteket har ILC:s ledning upplevt som en stor hjälp för att effektivt
kunna bedriva sin verksamhet.

6.4.2 Internationella biblioteket
Internationella biblioteket har vid tiden för denna uppsats slutförande ännu inte öppnats
för allmänheten. Dess organisation är fortfarande inte helt fastlagd, och viss osäkerhet
råder ännu angående delar av verksamheten, exempelvis har kulturrådets riktlinjer ännu
inte reviderats. Det kommer troligtvis ta några år av verksamhet innan man med större
säkerhet kan analysera den nya organisationen.

Internationella biblioteket är fullt ut en kommunal enhet, och kommer därmed att
inlemmas i Stockholms stadsbiblioteks organisation på ett tydligare sätt än vad som var
fallet med ILC. En del av verksamheten, lånecentralen, finansieras även fortsättningsvis
med statsbidrag, men det är Stockholms kommun som är ensam huvudman över
biblioteket och därmed har ekonomiskt och verksamhetsmässigt ansvar. I föregående
avsnitt nämndes att en fristående invandrarlånecentral under statligt huvudmannaskap
inte diskuterats sedan 1980-talet. Inte heller vad gäller Internationella bibliotekets
organisation har alternativet med ett fristående, statligt bibliotek varit aktuellt. Det
nämns i den utredning som gjordes 1997, men alternativet med ett primärkommunalt
huvudmannaskap ses som den bästa lösningen.232

Fördelarna med att ingå i den kommunala organisationen är desamma för Internationella
biblioteket som för ILC ; samordning av resurser och organisationsmässig närhet till
andra biblioteksverksamheter. Samordningen av resurser blir än tydligare nu, eftersom
större delen av medlen från både huvudbibliotekets och länsbibliotekets
invandrarverksamhet går till Internationella biblioteket. Därmed samlas kompetensen på
ett ställe. Ytterligare en tänkbar fördel med att fullt ut ingå i stadsbibliotekets

                                                
232 Internationella biblioteket i Stockholm (1997), s. 46f.
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organisation är att personalpolitiken kan bli mer enhetlig. Hela personalgruppen, både
de som arbetar med den publika verksamheten och med lånecentralverksamheten,
kommer att vara kommunalt anställd och kommunalt avlönad. ILC:s personal var
tidigare kommunalt anställd, men statligt avlönad och den konfliktrisk detta medförde –
p.g.a. osäkerhet över vilken instans som ansvarade för personalvården (fortbildning etc.)
– kan nu antas försvinna.

Den mest uppenbara nackdelen som kan befaras med Internationella bibliotekets
organisation är att landets intressen åsidosätts till förmån för den publika verksamheten.
Detta har nämnts av flera informanter, exempelvis från referensgruppen. Bibliotekets
öppna verksamhet har i april 2000 ännu inte kommit igång och organisationen är inte
helt klarlagd. Statens kulturråd kommer att revidera de riktlinjer som gällt för ILC:s
verksamhet så att de kan användas även i den nya biblioteksorganisationen. Beroende
på hur dessa formuleras kan de komma att bli ett stöd för landets intressen. När
kulturnämnden i Stockholms stad i maj 1999 beslutade om Internationella bibliotekets
organisation förordades att ett forum för samverkan mellan de olika samarbetsparterna
Stockholms kulturnämnd, Stockholms läns landstings kulturnämnd samt Statens
kulturråd skall inrättas.233 Här skall frågor som rör drift och övriga angelägenheter för
Internationella biblioteket dikuteras, och beslut i viktigare frågor skall i princip föregås
av samråd i gruppen.234 Våren 2000 när vi kompletterar våra intervjuer har en sådan
samrådsgrupp ännu inte bildats, vilket chefen för Internationella biblioteket beklagar. Vi
anser att ett sådant forum bör bildas. Det skulle ge delat ansvar mellan de olika
samarbetsparterna. Det kan också förhindra att Internationella bibliotekets personal
återigen måste ikläda sig rollen som försvarare av organisationens framtida intressen,
d.v.s. den roll Rhenman ger företagsledningen. Personalgruppen är dessutom större nu
och mer uppdelad på de tre arbetslagen, vilket kan innebära att man inte kan agera lika
samlat som under ILC-tiden. Internationella bibliotekets chef skulle därför troligen
ensam få bemöta de olika intressenternas krav, inklusive personalens.

Avslutningsvis några fördelar med att ha en kombinerad öppen verksamhet och
lånecentral, jämfört med att enbart ha lånecentralsverksamhet. Det kan dels leda till att
biblioteket blir känt för en bredare allmänhet och att fler börjar nyttja dess resurser, och
dels kan det ge personalen en mer stimulerande arbetsmiljö genom att de kommer i
direkt kontakt med låntagare. Även om de flesta invandrarna i Sverige också
fortsättningsvis kommer att vara beroende av fjärrlåneverksamheten, som Föreningen
Sveriges Länsbibliotekarier påpekade, och det är många låntagare som personalen aldrig
kommer att träffa, så ger ändå bibliotekets besökare ett ansikte åt låntagarna som grupp.
När ILC:s bestånd började att läggas ut på LIBRIS fick man genast respons i form av ett
ökat antal enskilda beställningar. Att det finns ett fysiskt bibliotek att besöka leder med
största sannolikhet till att ännu fler hör talas om biblioteket och dess resurser. Som
låntagare kan man då efterfråga bibliotekets tjänster även om man inte har möjlighet att
själv besöka biblioteket. Sedan är naturligtvis platsen eller rummet av betydelse för alla
dem som har möjlighet att göra ett besök. Det kan vara stor skillnad mellan att söka i en
databas och att gå utefter hyllorna och leta efter en bra bok, i synnerhet när det gäller
skönlitteratur, och i ännu högre grad om man inte behärskar en datoriserad
bibliotekskatalog på svenska.

                                                
233 1999-05-27 Stockholms kulturnämnd, § 95.
234 1999-05-12 Stockholms kulturförvaltning : tjänsteutlåtande.
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7. sammanfattning

Denna magisteruppsats behandlar Invandrarlånecentralen (ILC) i Stockholm och dess
utveckling till ett publikt bibliotek, kallat Internationella biblioteket, som invigs i maj
2000. ILC öppnades 1991 med uppgift att genom depositioner och fjärrlån utgöra en
resurs för övriga landets folkbibliotek vad gäller litteratur på invandrarspråk.
Uppsatsens syfte är att visa på problem och möjligheter i en organisation med flera
starka intressenter genom en fallstudie av tillkomsten och utvecklingen av ILC:s
organisation och verksamhet.

Uppsatsen utgår från ett organisationsteoretiskt systemperspektiv. Vi använder oss
främst av intressentmodellen som den tecknas av Rhenman (1964) och Johnsen (1985).
Intressenter definieras av Rhenman som ”de individer eller grupper som är beroende av
företaget för att förverkliga sina egna personliga mål och av vilka företaget är beroende
för sin existens”.235 Företaget, eller organisationen, som vi studerat är ILC, senare
Internationella biblioteket. Aktuella intressenter är ILC:s personal, Stockholms kommun
med stadsbiblioteket, Stockholms läns landsting med länsbiblioteket, Statens kulturråd
samt folkbiblioteken i landet. Vi har använt oss av intressentmodellen för att analysera
intressenternas mål med ILC:s verksamhet, vilka konflikt- respektive harmonifält som
funnits samt hur konfliktutjämningen fungerat. Vi applicerar intressentmodellen på
ILC:s organisation vid tre tillfällen i dess utveckling.

Uppsatsens metod är kvalitativ och materialet hämtas från intervjuer med representanter
för ILC:s personal, Stockholms stadsbibliotek, Stockholms länsbibliotek, Stockholms
läns landstings kulturförvaltning, Statens kulturråd samt ILC:s referensgrupp. Vi har
även använt oss av statliga, kommunala och landstingskommunala offentliga
handlingar.

Följande delfrågor har besvarats:

• Hur tecknas intressentbilden för ILC vid tidpunkten för dess tillkomst?
Vilket utvecklingsarbete föregick inrättandet? Kan intressekonflikter skönjas?
Pekar intressentbilden, och i så fall hur, på den framtida utvecklingen?

Inför ILC:s tillkomst 1991 diskuterades framförallt lokaliseringsfrågan. I de utredningar
och rapporter som vi haft tillgång till råder samstämmighet angående behovet av en
lånecentral speciellt inriktad på utländska språk, medan frågan om var denna lånecentral
skulle placeras varit mer omtvistad. Aktuella förslag var Malmö, Stockholm och
Botkyrka. Slutlig placering blev Stockholm, med en organisatorisk tillhörighet till
Stockholms stadsbibliotek. ILC var dock statligt finansierad och Statens kulturråd hade
det övergripande ansvaret för verksamheten. Som en försäkran om att ILC, trots den
organisatoriskt kommunala tillhörigheten, skulle förbli självständig vad gäller både
ekonomiska och verksamhetsmässiga frågor beslutade kulturrådet om tydliga riktlinjer
för lånecentralens verksamhet, vilka accepterades av Stockholms stadsbibliotek.

• Hur tecknas intressentbilden för ILC i slutet av 1998 när huvuddelen av materialet
till denna uppsats samlades in?

                                                
235 Rhenman (1964), s. 28.
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Vilket inflytande har de olika intressenterna? På vilka områden kan man tala om
”konflikt” respektive ”harmoni”?

Verksamheten utvecklades under 1990-talet, bokbeståndet byggdes upp och kontakten
mellan ILC och folkbiblioteken i landet utvidgades genom inrättandet av en
referensgrupp. Förhållandet mellan ILC och kulturrådet präglades under denna tid till
största delen av harmoni, medan förhållandet till Stockholms kommun kan sägas ha
varit något konfliktfyllt. Stockholms kommun genomgick en rad organisatoriska
omstruktureringar, vilket till viss del påverkade ILC:s arbete. Avståndet mellan
förvaltning, nämnd och verksamhet ökade med följden att ILC:s personal  kände ett allt
starkare behov av att hävda ILC:s självständighet för att inte nyttjas som en kommunal
enhet.

• Hur tecknas intressentbilden för Internationella biblioteket?
Hur har de olika intressenterna påverkat planeringen av det nya biblioteket?
Vilka intressekonflikter kan tänkas uppstå i den nya organisationen?

I mitten av 1990-talet påbörjades diskussioner om att omvandla ILC till ett publikt
bibliotek Lånecentralfunktionen skulle dock fortgå som tidigare. 1997 genomfördes en
kommunal utredning, Internationella biblioteket i Stockholm, där bibliotekets
förutsättningar prövades. Det föreslogs att biblioteket skulle placeras i centrala
Stockholm, med Stockholms kommun som huvudman för verksamheten. Ärendet
utreddes vidare och slutgiltigt beslut angående lokalisering och organisationsstruktur
fattades av Stockholms kulturnämnd i maj 1999. En placering i Kulturhuset vid Sergels
torg sågs länge från framförallt politiskt håll som den ideala lösningen, medan ILC:s
personal var mer skeptisk. Internationella biblioteket öppnas i maj 2000 i det så kallade
Annexet vid Stockholms stadsbibliotek. Stockholms kommun kommer att fungera som
huvudman och beslut angående bibliotekets verksamhet kommer att fattas av
kulturnämnden. Biblioteket kommer att innehålla såväl en publik del som
lånecentralverksamhet. Den publika delen finansieras av Stockholms kommun och
Stockholms läns landsting, medan lånecentralverksamheten liksom tidigare finansieras
av staten genom kulturrådet.

Planeringstiden inför Internationella biblioteket har varit konfliktfylld, men utan direkta
konfliktutjämnande åtgärder. Uttalade konflikter har framförallt gällt frågan om var
biblioteket skulle lokaliseras, men frågor angående bibliotekets funktion och
organisation har funnits som underliggande konflikter under hela planeringsprocessen.
Internationella biblioteket kommer att, tydligare än vad som var fallet med ILC, knytas
till Stockholms kommun. Motsättningen i att vara ett statligt bibliotek i en kommunal
organisation kan därmed antas försvinna, samtidigt som nya konfliktområden kan
uppstå. Ett eventuellt kommande konfliktområde rör motsättningen mellan landets
intressen (d.v.s. lånecentralverksamheten) och Stockholms kommuns intressen (d.v.s.
den publika verksamheten).
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8. källförteckning

1. Otryckta källor

1.1 Botkyrka

Bibliotekskontoret
Botkyrka som värdkommun för en lånecentral för invandrarlitteratur: utredning om
förutsättningar och villkor. 1989

1.2 Jönköping

Jönköpings länsbibliotek
Medieförsörjningsplan beträffande invandrarlitteratur för Jönköpings län. Rev. uppl.
1996

1.3 Stockholm

Gatu- och fastighetskontoret
Promemoria om ”Världsbibliotekets” ev etablering i Kulturhuset vid Sergels torg. 1998-
06-10

Invandrarlånecentralen
Central medieförsörjningsplan för medier på invandrar- och flyktingspråk. 1996

Invandrarlånecentralens verksamhetsberättelser. 1991-1998

Lokalprogram för världsbibliotek. 1998-03-09

Statens kulturråd
PM-LB 1989/90:108. 1990-06-19

Protokoll S 1990/91:1. Styrelsen för Statens kulturråd, sammanträde 1990-09-25

Riktlinjer för invandrarlånecentralen vid Stockholms stadsbibliotek. 1991-06-28

Stockholms kulturförvaltning
1997-02-25 Stockholms kultur- och idrottsförvaltning, anmälan. – KIN 1997-03-18
1997-05-29 Stockholms kultur- och idrottsförvaltning, tjänsteutlåtande. – KIN 1997-06-
10
1999-05-12 Stockholms kulturförvaltning, tjänsteutlåtande. – KuN 1999-05-27

Stockholms kulturnämnd
1997-06-10 Stockholms kultur- och idrottsnämnd, protokoll nr. 9/1997
1997-11-18 Stockholms kultur- och idrottsnämnd, protokoll nr. 14/1997
1998-06-16 Stockholms kultur- och idrottsnämnd, protokoll nr. 6/1998
1999-01-26 Stockholms kulturnämnd, protokoll nr. 2/1999
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1999-05-27 Stockholms kulturnämnd, protokoll nr. 6/1999

Stockholms läns landsting
1997-08-26 Kultur och utbildningsnämnden, protokoll
1997-11-10 Kultur- och utbildningsnämnden, tjänsteutlåtande
1997-11-18 Kultur- och utbildningsnämnden, protokoll
1998-06-16 Kultur- och utbildningsnämnden, protokoll

Stockholms stads- och länsbibliotek
Stockholms stadsbibliotek som lånecentral för utländska språk: utredning om
förutsättningar och villkor. 1987

Övriga/gemensamma handlingar
Gamla Riksarkivet – förslag till återanvändning: Världsbibliotek m fl verksamheter.
ARKSAM, 1998-08-23

Internationella biblioteket i Stockholm: en idé om ett ”Världsbibliotek”. 1997

PM avseende inrättandet av ett Världsbibliotek i Stockholm. Kultur- och
idrottsnämnden; Statens kulturråd; Landstingets kultur- och utbildningsnämnd, 1997. –
KIN 1997-11-18, bilaga till ärende nr. 9

Uttalande från SACO och SKTF rörande tjänsteutlåtande nr. 9 om förslag till ett
världsbibliotek i Stockholm. – KIN 1997-11-18, bilaga till ärende nr. 9

Yttrande över rapporten Internationella biblioteket i Stockholm. Föreningen Sveriges
länsbibliotekarier, 1997-08-13

1.4 Muntliga källor

Intervjuer 24 – 27 november 1998
A. Personal vid ILC
B. Personal vid ILC
C. Personal vid ILC
D. Tidigare personal vid ILC
E. Representant för Stockholms stadsbibliotek
F. Representant för Stockholms länsbibliotek
G. Representant för Stockholms länsbibliotek
H. Representant för Statens kulturråd
I. Representant för Stockholms läns landstings kulturförvaltning

Intervju 17 december 1999
J. Tidigare medlem i referensgruppen

Intervju 3 mars 2000
K. Chef för Internationella biblioteket
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2. Tryckta källor

2.1 Litteratur

Abrahamsson, Bengt, Organisationsteori. Lund: Studentlitteratur, 1989

Arbnor, Ingeman och Bjerke, Björn, Företagsekonomisk metodlära, 2. uppl. Lund:
Studentlitteratur, 1994

Bruzelius, Lars H. och Skärvad, Per–Hugo, Integrerad organisationslära. Lund:
Studentlitteratur, 1995

Det mångspråkiga biblioteket: invandrares och språkliga minoriteters
litteraturförsörjning. Stockholm: Statens kulturråd, 1987. (Rapport från Statens
kulturråd 1986:8)

Gustafsson, Agne, Kommunal självstyrelse. Stockholm: SNS förlag, 1996
Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur, 1996

Johnsen, Erik, Ledningsprocessen i företag, förvaltningar och organisationer. Lund:
Studentlitteratur, 1985

Johnson, Richard A., Kast, Fremont E. och Rosenzweig, James E., The Theory and
Management of Systems. New York: McGraw-Hill, 1973

Lånecentraler och depåbibliotek. Stockholm: Statens kulturråd, 1989. (Rapport från
Statens kulturråd 1989:5)

Lånecentraler och depåbibliotek i Sverige. Lillemor Widgren Matlack, Stockholm:
Statens kulturråd 1986. (Rapport från Statens kulturråd 1986:9)

Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer. Lund: Studentlitteratur, 1999

Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker. Per Månson (red.), 3.
omarb. uppl. Stockholm: Prisma, 1991

Regeringens proposition 1997/98:16. Sverige, framtiden och mångfalden: från
invandrarpolitik till integrationspolitik.

Regeringens proposition 1984/85:141. Om litteratur och folkbibliotek.

Rhenman, Eric, Företagsdemokrati och företagsorganisation : om organisationsteorins
tillämpbarhet i debatten om arbetslivets demokratisering. Stockholm: Norstedts, 1964.
2. uppl. Stockholm: PAN/Norsteds, 1967

SFS 1988:341 Förordning med instruktion för tal- och punktskriftsbiblioteket

SFS 1996:1596 Bibliotekslagen
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Söderström, Magnus, Organisationsteoretiska perspektiv: ett beteendevetenskapligt
resonemang om arbete, organisation och förändring. Stockholm: Liber, 1983

2.2 Elektroniska källor

Deichmanske bibliotek - det flerspråklige bibliotek: Bestand bøker, antal bind 1999
http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/DFB/bindbest99.htm (referens hämtad
2000-04-21)

Invandrarlånecentralen/Internationella biblioteket
http://www.ssb.stockholm.se/inva/ilc.htm (referens hämtad 2000-02-28)

Kulturhuset Stockholm
http://www.kulturhuset.stockholm.se (referens hämtad 1999-11-04)

Statens kulturråds bidragsfolder
http://www.kur.se/as/bidragsfolder.html (referens hämtad 2000-01-17)

Stockholms stad: Förslag till nytt integrationsprogram för Stockholms stad
http://www.stockholm.se/infoom/integration (referens hämtad 2000-04-21)

Stockholms stad: Integrationsprogram för Stockholms stad
http://www.stockholm.se/infoom/integration/mangfald/integr98.htm (referens hämtad
1999-11-07)

Stockholms stad: Kommunstyrelsen
http://www.stockholm.se/politik/senastenytt/ks.htm (referens hämtad 1999-11-07)

Stockholms stad: Pressmeddelande (981019): Arbetsfördelningen klar för borgarråden
http://www.stockholm.se/aktuellt/Pressmeddelanden/oktober_98/981019.htm (referens
hämtad 1999-11-07)

Stockholms stad: Så styrs Stockholms stad
http://www.stockholm.se/infoom/Styrs/index.htm (referens hämtad 1999-11-01)

Stockholms stadsbyggnadskontor: Stockholmskartor på internet
http://www.map.stockholm.se/kartago  (referens hämtad 2000-04-12)
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AVTAL

Stockholm stad genom kulturförvaltningen (staden) och
Stockholms läns landsting genom kulturnämnden (landstinget)

har upprättat följande avtal rörande
Internationella biblioteket i Stockholm (Världsbiblioteket)

Organisation och verksamhet

1§
Staden är genom kulturnämnden huvudman för Internationella biblioteket, vilket
organiseras som en enhet inom Stockholms stadsbibliotek och är lokaliserat till det s k
Annexet invid Huvudbiblioteket på Odengatan i Stockholm. Om bakgrund till
bibliotekets tillkomst se särskilt PM (bilaga 1).

2§
Internationella biblioteket innehåller dels den huvudsakligen statligt finansierade s k
Invandrarlånecentralen, vars bokbestånd om ca 220 000 volymer på drygt 100 språk ägs
gemensamt av staten, staden och landstinget, dels ett publikt bibliotek, där detta bestånd
till en del exponeras kompletterat med annan utländsk litteratur. Biblioteket svarar även
fortsättningsvis för försörjning av invandrarlitteratur till landets bibliotek.

Ekonomiskt ansvar

3§
Som huvudman för Internationella biblioteket svarar staden för såväl
verksamhetsmässigt som ekonomiskt resultat. Staden disponerar för varje kalenderår
verksamhetsmedel om minst 3.000 tkr från Stockholms kulturnämnd och därutöver
medel som disponerats för invandrarverksamhet vid Stadsbiblioteket (1999:2.050 tkr).

4§
För varje kalenderår erhåller staden verksamhetsmedel från Statens kulturråd med
belopp som regleras i särskild ordning (bilaga 2) på i princip samma sätt som för den
nuvarande Invandrarlånecentralen (1999:2.050 tkr).

5§
För varje kalenderår erhåller staden ersättning för Internationella biblioteket från
landstinget med minst 3.950 tkr, varav 950 tkr frånräknas hittillsvarande bidrag som
staden erhållit från landstinget för Länsbiblioteket i enlighet med särskilt avtal mellan
staden och landstinget angående Länsbiblioteket i Stockholms län.
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6§
Staden skall till landstinget senast den 30 november varje år inge framställan om
verksamhetsmedel för nästkommande budgetår. Framställan skall innehålla
Internationella bibliotekets verksamhetsplan och budget innehållande såväl resultat-
som balansbudget.

Landstinget utbetalar 50% av beviljade verksamhetsmedel senast den 1 mars varje år.
Resterande 50% av medlen utbetalas efter att staden till landstinget inkommit med
Internationella bibliotekets årsredovisning för närmast föregående räkenskapsår
inklusive resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse.

För verksamheten år 2000 utbetalar landstinget sina verksamhetsmedel med 50% senast
den 30 januari 2000 och resterande 50% senast den 30 oktober 2000 utan särskilda krav
på rekvisitioner.

Avtalets giltighet

7§
Avtalet gäller tills vidare fr o m den 1 januari 2000. Avtalet kan sägas upp med 18
månaders uppsägningstid. Sker ej uppsägning senast 18 månader före avtalstidens
utgång förlängs avtalet med ett 12 månader i sänder, med 18 månaders uppsägningstid.

8§
Avtalet har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.
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Intervjuer 24 – 27 november 1998

Inledning
Informantens namn

tidigare arbete
erfarenheter, specialområden…

ILC:s framväxt
Hur gick planeringsprocessen inför ILC till? Var fattades besluten?

Diskuterades frågan om en invandrarlånecentral eller ett publikt bibliotek?

Lokaliseringen av ILC till Stockholm eller Botkyrka?

Organisationsform för ILC:
Vilka olika förslag har funnits? Vad tycker ni om dem?
Varför valdes den nu rådande organisationsformen?

ILC:s nuvarande struktur
Hur finansieras ILC?

Vilka har inflytande över organisationen?

Intressenter:
Personal på ILC

Arbetsuppgifter
Hur upplevs arbetet? resurser i förhållande till behov, stimulans,
feedback, (personalens sammanhållning)

Kunder
Vilka är de? Hur upplevs relationen till kunderna?

Vilka bibliotek har ILC kontakt med?
Sverige / utomlands… Samarbete inom Skandinavien? USA?
Finns avtal? Ex andra biblioteks databaser, katalogtjänster…
Hur fungerar kontakterna / relationerna?

Referensgruppen
Vilka ingår och vilka uppgifter har den?
ILC:s relation till referensgruppen? Kulturrådets relation till referensgruppen?

Övriga intressenter?

Samarbetsparternas organisationer
Stockholms stad
Stockholms stadsbibliotek
Landstingets kultur- och utbildningsnämnd / förvaltning
Statens kulturråd
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ILC och samarbetsparterna
ILC:s ansvar gentemot samarbetsparterna

¤ Vilka riktlinjer finns?
¤ Tycker ILC att de uppfyller det de blivit ålagda att göra?
¤ Tycker samarbetsparterna att ILC uppfyller det?

Samarbetsparternas ansvar gentemot ILC
¤ Tilldelning av medel?
¤ Ställs rimliga krav i förhållande till resurstilldelningen?

Kommunikationvägar, formella och informella
Samarbetsparterna och ILC
Samarbetsparterna sinsemellan
¤ Samverkansavtalet, Stockholm stad?
¤ Beslutsgången?
¤ Hur upplevs relationerna till och mellan de olika samarbetsparterna och

ILC?

Internationella biblioteket
Förutsättningar för förändringar

Varför vill man förändra ILC?
Vilka vill förändra?
Vad och hur vill man förändra?

Bibliotekets framtida organisation?

Beskriv ärendets gång
Lokalisering
Vilka möjligheter har man, praktiskt och ekonomiskt?

¤ Lokalyta, resurser
¤ Hur mycket menar ILC sig behöva, vad är samarbetsparterna beredda att
satsa?
¤ Ny personal?

Vad tycker ILC:s personal om hanteringen av Internationella biblioteket? Vad tycker
överiga intressenter?

Hur önskar man att Internationella biblioteket skall se ut?
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Intervju 17 december 1999

Informantens namn
tidigare arbete
relation till ILC

Hur arbetar referensgruppen?
Relation till ILC, kulturrådet, Stockholms stadsbibliotek, Stockholms
länsbibliotek?
Hur ofta träffas gruppen? Hur många ledamöter?
Vad diskuteras? Hur länge har referensgruppen funnits?

Hur fungerade förmedlingen av litteratur på ”invandrarspråk” innan ILC:s tillkomst?

Vad anser du om ILC:s organisationsform?

Hur uppfattas ILC:s verksamhet i landet - bland bibliotekarier och låntagare?

Hur har referensgruppen varit involverade i planeringen inför Internationella
biblioteket?

Åsikter om Internationella biblioteket? (boksamlingens utnyttjande, verksamhetens
rykte, service mot landet)

Intervju 3 mars 2000
Informantens namn

tidigare arbete

Hur kommer ILC:s inre struktur att förändras vid omvandlingen till Internationella
biblioteket?

Internationella biblioteket och samarbetsparterna:
¤ Stockholms stadsbibliotek
¤ Statens kulturråd (vad händer med riktlinjerna?)
¤ Stockholms kommun
¤ Stockholms läns landsting
¤ Kommer ”Forum för samverkan” att genomföras?

Kommer ILC:s referensgrupp att kvarstå?

Ekonomi:
¤ Hur finansieras verksamheten? (publika + lånecentral)
¤ Budget

Lokalisering:
¤ Annexet?
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Annexet

Spelbomskan

Landbyska verken

Kulturhuset

Gamla Riksarkivet

Magnus Ladulåsgatan

Ringvägen 100

Skärholmen ligger utanför
centrala Stockholm och syns
inte på denna kartbild.


