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Abstract: Allocation of funds to public libraries is uneven and this study will try to
explain the reasons and clarify why the allocations of funds are
distributed like they are and what calculations influenced the financial
apportionment. This master thesis accounts for allocation in seven public
libraries in Uppsala.

The study shows that one reason for uneven allocations is demographic.
Another reason is that the library has come into a good or bad circle.
There are no models for allocation of funds to public libraries in Uppsala,
that’s why their allocations are given after a percentage increase of
earlier years allocations, and that leads to a good or bad circle. If the bad
circle trend is to be broken the Library managers have to observe the
factors that influence their allocation.

The conclusions in this study are that these factors are, first of all, how
adapted the public library is to its local environment and its political
society. Other factors are how co-ordinated different individuals in
public organizations are and how these individuals act together with the
inhabitants in its local environment and also how prepared the Library
manager is in the meeting of politicians and in the budget process.

To break the bad circle the Library managers have to adjust the goal of
the library regularly and also become responsive to the community and
adjust the goal according to the political environment. It is also important
to influence the cooperation between different individuals in society, like
politicians, inhabitants and other individuals in the public organizations
in the local environment of the library.
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1. Inledning

Att vara bibliotekschef i Sverige idag kräver sin kvinna eller man. Trenden på 1990-
talet pekar nedåt när det gäller resurser till folkbiblioteken och kraven ökar, vilket inte
gör uppgiften lättare. Folkbibliotekens driftskostnader har ökat alltsedan mitten av 70-
talet fram till år 1991. År 1992-1996 sjönk driftskostnaderna och först år 1997 låg det
på samma nivå som år 1991. Personalkostnadernas andel av de totala driftskostnaderna
har minskat fram till mitten av 90-talet, därefter har den stigit något. Mediekostnadernas
sänkning i början på 90-talet beror delvis på att kommunerna fr.o.m. 1991 får göra
momsavdrag vid medieinköp1. Besöken och utlåningssiffrorna2 stiger och därmed
kraven på dem som ska organisera och leda folkbiblioteken.

Förändringarna i samhället går med rasande fart när det gäller teknikutveckling,
informationsutbud och utbildningsbehov och det påverkar naturligtvis bibliotekens
utveckling. Med ökande krav, men minskande resurser är det naturligtvis svårt att
bibehålla bra kvalitet. Det här gäller alla folkbibliotek, men vissa bibliotek har det bättre
och andra sämre. Resurserna till folkbiblioteken är ojämnt fördelat. Vilka faktorer är det
som påverkar resursfördelningen till våra folkbibliotek? Beror fördelningen enbart på
demografin3? Påverkas resursfördelningen av andra faktorer? En undersökning hur
mycket resurser folkbiblioteken får i Sverige är inte tidigare genomförd på ett mer
djupgående sätt och därför är det intressant att göra en undersökning om
resursfördelning till folkbibliotek.

I Uppsala kommun, som i övriga landet, sjönk de totala anslagen till driftskostnaderna
för folkbiblioteken under 90-talets första hälft. Personalkostnaderna var som lägst 1996,
därefter har trenden varit något ökande. Mediekostnaderna sjönk kraftigt 1993, en del
beroende av momseffekten men också av stora nedskärningar och omorganisationer i
hela kommunen, därefter ökade den 4. Men hur fördelades resurserna inom kommunen
till folkbiblioteken? Har folkbiblioteken i Uppsala likartade resurssituationer? Vad är
det som påverkar resurstilldelningen? Det är av stort intresse för oss som är verksamma
och/eller engagerade inom biblioteksverksamheten att bli varse om de faktorer som
påverkar resursfördelningen.

Termerna resurs och anslag är likvärdiga i uppsatsen. Då jag avser andra resurser än
pengar specificeras det, t ex personalresurser. Då jag använder termen bibliotek i
uppsatsen avses folkbibliotek.

Jag har valt att göra en undersökning av resursfördelning till folkbibliotek i Uppsala
kommun därför att jag bor i Uppsala och arbetar på ett folkbibliotek där sedan sju år

                                                
1 Folkbiblioteken 2000, Stockholm: Statens kulturråd (2001), Kulturen i siffror 2001:4, (s. 11)
2 Nyckeltal om folkbibliotek. Utveckling 1991-2000, Stockholm: Statens kulturråd (2001), Kulturen i
siffror 2001:6, (s. 12)
3Befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och
geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska
händelser. Nationalencyklopedien.
4 Nyckeltal om folkbibliotek. Utveckling 1991-2000, Stockholm: Statens kulturråd (2001),Kulturen i
siffror 2001:6, (s. 12)
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tillbaka. Intresset att göra en undersökning om resursfördelningen väcktes då jag efter
en kort tid som anställd inom kommunen upptäckte den ojämna fördelningen till de
olika folkbiblioteken i samma kommun. Varför var det så?

Hur mycket resurser de svenska folkbiblioteken får och varför det är så har så vitt jag
vet inte undersökts tidigare i Sverige. Jag har sökt i olika databaser på Uppsala
universitet men inte funnit några tidigare undersökningar. Målet med uppsatsen blir att
ge ökade kunskaper om hur resursfördelningen kan påverkas. Uppsatsen är intressant
för alla de som nu och i framtiden vill vara med och påverka anslagen till biblioteken.

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att försöka klargöra varför resurserna fördelas som de gör till
folkbiblioteken i Uppsala kommun. Närmare bestämt hur mycket anslag,
folkbiblioteken får. Jag ska alltså inte koncentrera mig på hur det går till när resurser
fördelas, utan hur mycket som fördelas till respektive bibliotek (investeringskostnader i
respektive biblioteks budget ingår inte i undersökningen). Vidare ska jag försöka ta reda
på vilka faktorer som påverkar resursfördelningen. Befolkningsstrukturen är naturligtvis
en faktor, men vad är det i befolkningsstrukturen som påverkar resursfördelningen?
Varför är fördelningen som den är? Är fördelningen likartad, med hänsyn till
demografin, hos de bibliotek som jämförs? Kan resursfördelningen påverkas?

Undersökningen avser folkbibliotek i Uppsala kommun med undantag för
huvudbiblioteket och vissa folkbibliotek i utkanten av Uppsala. Studien avser fyra år,
1994, 1998, 1999 och 2000. Jag anser att en undersökning i samma kommun ger mycket
goda möjligheter till jämförelser av resursfördelningen. Alltså är frågeställningarna
följande:

1) Hur stora anslag i Uppsala kommun fördelas till kommundelarna? Hur stor andel
av kommundelarnas anslag fördelas till folkbiblioteken?

2) Varför är anslagen fördelade som de är? Vilka faktorer påverkar
resursfördelningen?

1.2 Uppsatsens disposition

Uppsatsen inleds med en kort beskrivning av Uppsala kommun, förslag till
biblioteksplan samt en förklaring till kommunens budgetmodell; beställare/utförare.
Därefter följer en redogörelse av tidigare forskning när det gäller offentligt styrda
organisationer och teorier om hur olika roller och funktioner påverkar varandra i dessa
organisationer. I kapitel två beskrivs även Statens kulturråd samt de nyckeltal på
bibliotek, som traditionellt används vid utvärdering av folkbibliotek.
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Kapitel tre innehåller en redogörelse av undersökningens urval, uppläggning, metod och
problem. Det avsnitt som följer, kapitel fyra, innehåller en beskrivning av de
kommundelar och bibliotek som ingår i undersökningen. I kapitel fem redovisas och
analyseras resultaten i förhållande till frågeställningarna. Slutligen kommer
diskussionsavsnittet där teorier knyts samman med resultat till en slutsats. Därefter
följer ett avsnitt med förslag till vidareforskning och sist en sammanfattning.
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2. Bakgrund och tidigare forskning

I följande kapitel beskrivs Uppsala kommun kort och dess nutida bakgrund vad gäller
kommundelar, biblioteksplan och organisationsmodellen beställare/utförare som
tillämpas i kommunen. Vidare redovisas tidigare forskning vad gäller förhållandet
politiker och ledare/chefer och deras betydelse för varandra i kommunala
organisationer. Därefter följer en redogörelse för en undersökning i USA om betydelsen
av bibliotekets anpassning till sin omgivning. Sist en presentation av Statens kulturråd
och utvalda nyckeltal om folkbiblioteksstatistik.

2. 1 Beskrivning av Uppsala kommun

Uppsala kommun hade 189 569 invånare vid slutet av år 2000. Uppsala är en av de
kommuner i landet vars befolkning ökar, och efter Stockholm, Göteborg och Malmö har
Uppsala den största befolkningsökningen i absoluta tal. Sedan januari 1987 har Uppsala
kommun indelats i 14 kommundelar där kommundelsnämnderna har ansvaret för
bibliotek, fritid, kultur, grundskola, barnomsorg, äldreomsorg och övrig socialtjänst5.
Organisationen skulle bli mer decentraliserad. Syftet med förändringarna till
kommundelsnämnder var, dels en strävan att demokratin skulle förstärkas i det lokala
närområdet och dels att den kommunala servicen skulle utvecklas och samordnas lokalt.
Det här menade man, skulle bli både billigare, effektivare och öka kvaliteten för
medborgarna.

Kommundelarna har i uppdrag att ta hand om och fördela anslagen till bl. a bibliotek.
Det är kommundelsnämnderna som själva bestämmer anslagsfördelningen till de olika
verksamheterna i sin egen kommundel. Det finns en frihet, men fördelningen sker efter
vissa direktiv enligt kommundelsnämndsordförande Kjell Jernberg.
”Resursfördelningen till biblioteken går mer på gammal rutin. De får det de fått i flera år
med lite justeringar6”. För bibliotek finns det ingen formaliserad fördelningsmodell av
resurserna som det finns till barnomsorg och skola. Det innebär att inom t ex
skolverksamheten görs uträkningar hur mycket pengar som ska tilldelas varje elev, med
extraresurser till barn med särskilda behov. En sådan utarbetad resursfördelningsmodell
finns inte utarbetad för biblioteksverksamheten i Uppsala kommun.

                                                
5 Gottsunda kommundel började med försöksverksamhet som kommundel redan 1983, fyra år innan
kommundelsnämnderna permanenterades i Uppsala kommun.
6 Telefonsamtal med Gottsunda kommundelsnämndsordförande Kjell Jernberg (s) den 27 febr 2001.
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2. 2 Biblioteksplan för Uppsala kommun

Efter initiativ från kulturnämnden i Uppsala har ett förslag till biblioteksplan tagits
fram. Bakgrunden är att man kunnat konstatera att biblioteksstandarden i de olika
kommundelarna är mycket ojämn.

Besparingar i Uppsala kommun 1992-1994 drabbade biblioteken i några kommundelar
mycket hårt. Det fanns även kommundelar där man i det kärva läget valde att satsa på
bibliotek. Biblioteksresursernas fördelning över kommunen har därför blivit mycket
ojämn. Kulturnämnden i Uppsala kommun gav därför den 1 juni 1995
kulturförvaltningen i uppdrag att kartlägga biblioteksverksamheten i kommunen 7. Den
här kartläggningen ligger till grund för kommunstyrelsens beslut i mars 1998 att tillsätta
en politisk ledningsgrupp med uppdrag att utarbeta en biblioteksplan för Uppsala
kommun. Syftet med biblioteksplanen har främst varit att åstadkomma en rättvis och
lika tillgång till biblioteksservice i hela kommunen. Enligt utredningsdirektiven skulle
biblioteksplanen “vara grunden för att säkerställa alla kommuninvånares möjligheter att
ta del av det utbud biblioteksverksamheten erbjuder och ange gemensam inriktning och
strategi för förändring, utveckling och samverkan“8. Målet med biblioteksplanen är att
ange den gemensamma inriktningen och strategin för utvecklingen av
biblioteksverksamheten i framtiden.

Utredningen lämnade i maj 2000 ett förslag innehållande policy och handlingsplan för
folk- och skolbiblioteksverksamheten. Vidare beslutade kommunstyrelsen den 24 maj
2000 att kulturnämnden tillsammans med kommundelsnämnderna ska utveckla
kvalitetskriterier för folkbiblioteksverksamheten. Förslaget9, som arbetats fram i
samarbete mellan stadsbiblioteket och kommundelsbiblioteken, redovisades i maj 2001
men det är ännu inget beslut fattat hur man ska gå vidare. Nu avvaktar man Uppsala
kommuns omorganisation10. Beslut angående kvalitetskriterier för
skolbiblioteksverksamheten är nu fattat, dock inte för folkbiblioteksverksamheten.
Enligt ett nytt förslag ska det istället utarbetas en kulturplan i Uppsala kommun och i
den ska biblioteksplanen för folkbiblioteksverksamheten ingå. Beslut är ännu inte fattat.
Den nya omorganisationen som träder i kraft den 1 januari 2003 innebär att
folkbiblioteksverksamheten återigen blir mer centraliserad mot tidigare då
biblioteksverksamheten organiserades under respektive kommundelsnämnd, med
undantag för huvudbiblioteket som organiserades under kulturnämnden.

                                                
7 Kartläggning av biblioteksverksamheten i Uppsala kommun. 1990-1995 med uppföljning 1996,
Uppsala: Kulturförvaltningen i Uppsala kommun.
8Beslut i kommunstyrelsen, Uppsala kommun den 11 mars 1998.
9 Förslag till biblioteksplan för Uppsala kommun, Uppsala: Kommunstyrelsens kontor
Samhällsplanering, maj 1999.
10Den nya omorganisationen kommer att träda ikraft den 1 januari 2003, vilket innebär att Uppsala
kommun kommer att avskaffa kommundelsnämnderna och istället införa facknämnder där folkbiblioteken
kommer att organiseras under Kulturnämnden.
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2.3 Beställare/utförare

Alla organisationer har som mål att vara effektiva. Det innebär dels att man har ett
effektivt resursutnyttjande, men också att man har ett rätt resursutnyttjande.

Under verksamhetsåret 1993 genomförde Uppsala kommun en ny styrmodell, beställar-
och utförarmodell. Den innebär att kommunfullmäktige fördelar resurser till beställare
inom olika nämnder, t ex kommundelsnämnder som har det politiska ansvaret. De i sin
tur ska tillgodose behoven i sin kommundel genom att köpa tjänster av utförare.
Utförare kan t ex vara folkbiblioteksverksamheten eller skolverksamheten. Ett syfte
med den här modellen är att skilja politik från operativ verksamhet och detaljfrågor.
Ytterligare ett syfte är att stimulera konkurrens11.

Beställaren är en självständig part och bemannas med anställda tjänstemän. Utföraren,
säljaren ansvarar för resurserna, i form av personal, utrustning, lokaler m.m. och
produktionen. Det innebär att resurserna ska utnyttjas, underhållas, utvecklas,
samordnas och anskaffas/avyttras på ett optimalt sätt. Utföraren är yrkesman och har
den yrkesmässiga kompetensen att sköta verksamheten12.

Under senare tid har kritiker hävdat att beställare/utföraremodellen inte gynnar verklig
konkurrens, att den interna administrationen ökar och att de politiskt förtroendevalda
förlorar inflytande13.

2.4 Politikers och ledares betydelse

Man kan urskilja tre uppgifter inom offentligt styrda organisationer inom ett lokalt
geografiskt område14. De är den politiska uppgiften, den professionella uppgiften och
den administrativa uppgiften. Som övergripande mål har de samma intressen, nämligen
att tillgodose medborgarnas behov. Men ibland har de motstridiga intressen och kriterier
för vad som är kvalitet och vad som är bäst för medborgaren. Det kan variera hos de
olika grupperna. Det här utvecklar Marie Fridolf i en rapport som handlar om politikers
och ledares betydelse i det lokala samhället15. Så här förklarar hon de tre uppgifterna:

                                                
11 Brorström, Björn m fl., Extern- och internredovisning i kommuner och landsting. Lund:
Studentlitteratur, (1995) 3. uppl. 1998, s.26
12 Jarefors, A, Beställare/utförare. Den svåra uppdelningen mellan politiker, tjänstemän och leverantörer,
Uppsala: Konsultförlaget 1998, s.16-21
13 Brorström, Björn m fl., Extern- och internredovisning i kommuner och landsting. Lund:
Studentlitteratur, (1995) 3. uppl. 1998, s. 30
14 Fridolf, Marie, Samverkan i det lokala välfärdssystemet: Politikers och ledares betydelse. Göteborg:
Göteborgs universitet, CEFOS rapport 14, 2000, s.25.
15 .Fridolf, Marie, Samverkan i det lokala välfärdssystemet: Politikers och ledares betydelse. Göteborg:
Göteborgs universitet, CEFOS rapport 14, 2000
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� Politiker ska företräda medborgarna. De formulerar mål, fördelar
resurser och prioriterar mellan olika behov. Den politiska
processen karaktäriseras av förhandlingar och kompromisser och
framgång kännetecknas av rimlig och rättvis fördelning av
resurser till olika målgrupper.

� De professionella strävar efter autonomi och självreglering, de
kan hindras av specialavtal. Deras arbete karaktäriseras av
problemlösning och är specifikt inriktat på situationer och
individer.

� De som arbetar med administrativa uppgifter strävar efter
hierarkisk kontroll, strukturen är byråkratisk. Deras mål för
framgång kännetecknas av kostnadseffektivitet. Här bedöms
verksamheten efter kvantitativa metoder och tekniker.

För att nå det övergripande målet, att tillgodose medborgarnas behov, i offentligt styrda
organisationer krävs det att dessa tre uppgifter integreras16.

Integrering är ett samlat begrepp, som Marie Fridolf utvecklar, och kan beskrivas i tre
nivåer i samband med offentligt styrda organisationer.

1. Den första nivån handlar om samarbete runt individer, det sker lokalt på
operativ nivå.

2.  Den andra nivån handlar om samverkan mellan enheter, den sker på
ledningsnivå, mellan arbetsledare.

3.  Den tredje nivån handlar om politisk samordning mellan myndigheter, den
sker på politisk nivå, d.v.s. mellan huvudmän som t ex landsting, kommun och
försäkringskassa. 17

Det här samspelet sker i mer eller mindre omfattning mellan de olika nivåerna och
dessutom mellan de olika ”uppgifterna” de har, mellan politiker, professionella,
arbetsledare och administration. Samspelet mellan de olika nivåerna är inte tydliga, men
på ledningsnivå verkar det vara en brytpunkt. Arbetsledare deltar i samarbetet mellan
handläggare och/eller på den politiska nivån samtidigt som de verkar på ledningsnivån.
Konflikter kan uppstå eftersom när arbetsledare och politiker verkar i sina
organisatoriska roller är det inte enbart medborgarnas behov som är av intresse utan för
arbetsledarna även att styra den organisation de verkar i. När chefen, arbetsledaren,
verkar i sin professionella roll är det största intresset medborgarnas behov, alltså samma
intresse som handläggare och politiker har.
Forum där handläggare och politiker kan ha direktkontakt saknas ofta. Det är chefen,
arbetsledaren, både i sin roll som handläggare och som chef, som oftast sköter
                                                
16 Fridolf, Marie, Samverkan i det lokala välfärdssystemet: Politikers och ledares betydelse. Göteborg:
Göteborgs universitet, CEFOS rapport 14, 2000, s. 25
17 Ibid. s. 26
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kontakten med politikerna. Kontakten mellan politiker och professionella är i det
närmaste obefintlig. Marie Fridolf efterlyser andra styrformer och fler mötesplatser än
de som nu existerar i offentligt styrda organisationer18.

2.5 Förkämpar och väktare i kommundelarna

I kommundelarna är det den politiska nämnden som ansvarar för och beslutar om
budgeten. Vidare är det den lokala verksamheten som ansvarar för att utföra den
verksamhet och nå de mål, som kommundelsnämnden har beställt. Men hur påverkar
dessa aktörer varandra? Vad är det som styr resursfördelningen? Dessa frågor var i
fokus i en undersökning under mitten av 70-talet där ekonomerna Sten Jönsson och Rolf
Lundin studerade hur kommunala organisationer styrs. Undersökningen visar att
budgeten är ett dåligt styrinstrument vid kommunorganisationer eftersom styrprocessens
inriktning skiftar med konjunkturerna. Detta tar sin form så till vida att vid ekonomisk
tillväxt betonas behoven i kommunen. Vid åtstramningstider är det istället ekonomin
som styr19.

Statsvetaren Aaron Wildavsky har beskrivit budgetprocessens komplexitet. Hans
undersökning visar ett gemensamt mönster hos alla budgetkopplade organisationer.
Enligt Wildavsky är det två roller som dominerar hos de olika parterna inom
organisationen. En roll är väktarna som ser till att det inte går åt för mycket pengar. De
som innehar den andra rollen är förkämparna, de vill expandera och värna om sin
verksamhet. En lyckad budgetprocess förutsätter att dessa roller har en rimlig balans
och kan samarbeta.

Inom svensk forskning (Brunsson, Rombach och Leijon m fl.) har man på 80-talet
utvecklat teorin och kunnat precisera flera roller. I budgetprocessen är även
hamstrarrollen en betydelsefull faktor. ”Hamstrarna” är de som, förutom att sänka
utgifterna, även vill öka intäkterna. Ytterligare en roll är superväktaren eller medlaren,
de medlar mellan väktare och förkämpar då de inte är överens, så att budgetarbetet kan
fortskrida så smidigt som möjligt. En och samma person, t ex förvaltningschefen, kan
ha olika roller vid olika tillfällen, som förkämpe i budgetarbetet och väktare inom
förvaltningen. Dessutom har de olika rollerna olika strategier att ta till som förstärker
den egna rollen.

Enligt Wildavsky har oftast förkämparna ett övertag i processen i förhållande till
väktarna20. Det beror på att förkämparna oftast är fler till antalet och har mer tid på sig
att strategiskt planera mötet (spelet) med väktarna. Väktarnas vanligaste strategi är att
sprida krismedvetenhet i mötet med förkämparna 21.

                                                
18 ibid. s. 69-70
19 Solli, Rolf, Ekonomi för dem som gör något: En studie av användning och utformning av
ekonomiinformation för lokala enheter, Lund: Studentlitteratur (1991), s 15
20 Solli, Rolf, Ekonomi för dem som gör något: En studie av användning och utformning av
ekonomiinformation för lokala enheter, Lund: Studentlitteratur (1991), s. 15
21 Brorström, Björn och Solli, Rolf, Kommunekonomi. Lund: Studentlitteratur, 2 uppl. 1990, s.45f
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Det här är en procedur som återkommer år efter år och därför kan rollerna inte “spela
falskt“. En förutsättning för det här budgetarbetet är att parterna hyser förtroende för
varandra22.

Vid stabilitet råder ovanstående förhållanden. När kris uppstår förändras spelet som vi
kan se i nästa avsnitt.

2.6 Bibliotekets anpassning till omvärlden

Samhället är nu inne i en post-industriell epok, där information och service har blivit det
väsentliga. P.g.a. att folkbiblioteken är en social institution påverkas dess utveckling
och utformning av utvecklingen och förändringar i samhället i stort. Folkbiblioteken har
sedan mitten av 50-talet fått omskapa sin roll i samhället ett flertal gånger för att
rättfärdiga sin existens, det hävdar Snunith Shoham23. Hon gjorde i slutet av 80-talet en
undersökning i USA där folkbibliotekets anpassning till sin omgivning studerades.
Undersökningen omfattade sex folkbibliotek i Kalifornien. Shoham menar att
folkbiblioteken gradvis har expanderat och fått omvärdera sina mål och därmed fått en
större och större målgrupp. Biblioteken har blivit mer användarorienterade. Förutom
allmänheten i stort, vänder de sig även till minoriteter i samhället som invandrare,
pensionärer och handikappade. Varje bibliotek är en del av sitt lokala samhälle och
lyssnar till sin omgivnings specifika behov. Biblioteken medverkar i politiska processer
och kämpar för att behålla sin lokala uppskattning. Varje bibliotek har sin egen prägel,
men skillnaderna på de olika folkbiblioteken i USA är stora vad gäller ekonomiska
resurser och värdering av allmänheten.

Snunith Shoham hävdar att folkbiblioteken, liksom övriga organisationer i samhället,
måste anpassa sig till sin omgivning för att överleva. Det är speciellt viktigt för
folkbibliotek eftersom de har svårare att behålla sin plats i samhället nu när annat
konkurrerar. Att gå till biblioteket för att öka sina kunskaper och få utbildning är inte
längre självklart. Kunskap kan hämtas från annat håll. Fritiden är värdefull och det är
konkurrens om medborgarnas tid. Många väljer annat att göra än att besöka biblioteket.
Sist men inte minst konkurrerar biblioteken med andra kommunala verksamheter om
skattepengarna och deras resurser i den lokala omgivningen. I slutet av 70-talet var det
en skatterevolt i USA, där medborgarna ifrågasatte om skattemedel ska bekosta
bibliotek och andra kommunala verksamheter i samma utsträckning som förut.

De bibliotek i hennes undersökning som strävat efter att mer aktivt påverka sin
omgivning och samtidigt gjort mera interna justeringar för att möta omgivningens
behov lyckades att få mer stöd och mer resurser även i tider av kris. Alla bibliotek blev
visserligen mer aktiva när de ställdes inför nedskärningar i budgeten, men bara de
bibliotek som hela tiden varit medvetna och aktiva om sin närmiljös speciella behov och
                                                
22 Brorström, Björn och Solli, Rolf, Kommunekonomi. Lund: Studentlitteratur, 2 uppl. 1990, s. 44f
23 Lektor vid Inst. för Bibiotek och arkiv, Hebrew University, Jerusalem. Hon var 1983 gästforskare vid
Inst. för Biblioteks- och informationsvetenskap, Berkeley i Kalifornien.
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försökt vinna stöd hos allmänheten lyckades undvika drastiska nedskärningar där andra
bibliotek drabbades. Resultaten av Shohams undersökning visar att bibliotekets
anpassning till sin omgivning har avgörande betydelse för hur bibliotekets resurser
påverkas.

För att överleva måste folkbiblioteket bli ”an adaptive organization”, vilket innebär att
man lyssnar på vad samhället kräver och att man anpassar biblioteket till behoven och
strömningar i närmiljön. Politiska förvandlingar påverkar bibliotekens roll. Det är en
fara med att endast se folkbibliotekens funktioner som sociala och utbildande, utan
inblandning i det politiska livet. Då kan biblioteken förlora även dessa uppgifter.

Shoham hävdar därför att biblioteksutbildningen förutom de tekniska och traditionella
ämnena, även bör utbilda blivande bibliotekarier i sättet att tänka på folkbibliotekens
roll lokalt och i det föränderliga politiska samhället. Utan kunskap om hur
biblioteksorganisationen måste anpassas till sin omgivning blir det svårt att i framtiden
hävda dess betydelse i samhället.

2.7 Statens kulturråd och nyckeltal om folkbibliotek

Statens kulturråd är ansvarig myndighet för folkbiblioteksstatistiken i Sverige. Sedan
1976 har de sammanställt och publicerat statistik som rör folkbiblioteken. Fr.o.m. 1994
produceras statistiken av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Statens kulturråd.
Folkbiblioteksstatistiken omfattar bl.a. data om mediebestånd, utlåning, öppethållande,
personalresurser och övriga kostnader. Syftet med publikationerna är ”att i första hand
utgöra underlag för planering och beslutsfattande på central, regional och lokal nivå,
men generellt kunna användas av dem som önskar aktuell information om tillstånd och
utveckling inom biblioteksväsendet”24. Fortsättningsvis i uppsatsen syftar ”mått på
bibliotek” denna folkbiblioteksstatistik.

Med mediebestånd avses antalet bokvolymer och AV-medier på biblioteken. I
genomsnitt för hela landet är mediebeståndet 5,2 volymer per invånare (år 2000).
Utlåning är ett mått på hur många medier (böcker, AV-medier) som lånas ut. Här är
genomsnittet 9,0 lån per invånare (år 2000). Genomsnittet för öppethållande ligger på
43 tim i veckan25. Statistiska uppgifter om personal omfattar dels antalet anställda vid
folkbiblioteken, dels årsverkan då alla tjänster omräknats till heltidstjänster. Antalet
anställda har under 90-talet minskat något varje år, medan antalet årsverkan ökat i
mycket blygsam omfattning26. I kostnader ingår personal, - lokal, - mediekostnader
samt övriga kostnader. Genomsnittet för bibliotekens driftskostnader år 2000 i hela
landet uppgick till 328 kronor per invånare27. I Uppsala var motsvarande siffra 331 kr,

                                                
24 Folkbiblioteken 2000, Statens kulturråd (2001), Kulturen i siffror 2001:4, (s.4)
25 Ibid, s. 12
26 ibid, s. 9
27 ibid. s. 11
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exkl. hyra låg det på 258 kr28. Mediekostnaderna minskade med 17 % 1991, det beror
bl. a på att kommunerna fr.o.m. det året fick göra avdrag för moms vid medieinköp29.

                                                
28 Folkbiblioteken 2000, Statens kulturråd (2001), Kulturen i siffror 2001:4, s. 48
29 ibid., s. 11-12
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3. Den empiriska studiens uppläggning

I följande kapitel redovisas de urval jag gjort, d.v.s. urval av kommundelar, av
kommundelsbibliotek, och urval av faktorer som påverkar resursfördelningen. Vidare
redovisas undersökningens tillvägagångssätt och de problem jag stött på under arbetets
gång. Jag har valt att göra en kvantitativ undersökning för att ta reda på hur resurserna
är fördelade, d v s hur stort anslag i Uppsala kommun som fördelas till biblioteken, och
varför resurserna är fördelade som de är.

3.1 Urval

3.1.1 Kommundelar/bibliotek

I Uppsala kommun finns det 14 kommundelar. Jag har valt att jämföra sju av dessa med
varandra när det gäller resursfördelning till bibliotek. Jag valde fem kommundelar som
ligger centralt och inte har huvudbiblioteket som ”sitt” bibliotek. Därutöver valde jag
två kommundelar utanför stadskärnan som har relativt stora bibliotek. Den avgörande
faktorn i urvalet är storleken på biblioteken. De sju kommundelar som inte ingår i
undersökningen har således jämförelsevis små bibliotek (Almunge-Knutby, Björklinge-
Bälinge, Hagunda och Rasbo) eller tillhör huvudbiblioteket (Centrala Staden, Luthagen
och Svartbäcken). Att jag valt bort de sju kommundelarna påverkar resultatet på så sätt
att alltför olika förutsättningar försvinner. Inget bibliotek kan jämföras med
huvudbiblioteket som har ett annat uppdrag än övriga i kommunen. Det skulle inte
heller vara relevant att jämföra de små biblioteken i landsbygdskommundelarna med de
övriga. Däremot hade en jämförelse dem emellan varit intressant, men det får bli en
annan undersökning.

Min undersökning visar en jämförelse av resursfördelning till de utvalda biblioteken
under åren 1994, 1998, 1999 och 2000. Detta för att få en så aktuell bild som möjligt.

3.1.2 Kostnader

Jag har valt att redovisa siffror när det gäller anslag för driftskostnader till kommundelar
och bibliotek. Övriga kostnader som gäller investering ingår ej i denna undersökning.
Syftet med detta är att visa storleken på det anslag som fördelas dels till
kommundelarna, dels till kommundelarnas bibliotek. För att kunna göra en relevant
bedömning av de olika beloppen krävs att dessa relateras till ytterligare kriterier såsom
demografi och nyckeltal om bibliotek.
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3.1.3 Demografi

Vid resursfördelningen till kommundelarna i Uppsala kommun utgår man från
befolkning och socioekonomiska faktorer. Segregerade kommundelar erhåller högre
anslag än de resursstarka. Några kriterier man tittar på, som också är intressanta för min
undersökning, är: antal invånare, utländsk bakgrund och barn/ungdomar 0-17år. Till
förskola och skola finns det utarbetade modeller; varje elev/barn får en viss summa
pengar d.v.s. skolpeng. Vad gäller kulturverksamheten ser det annorlunda ut.
Kulturverksamheten har ingen utarbetad resursfördelningsmodell, där bestäms och
korrigeras storleken på anslaget utifrån tidigare år. I Uppsala kommun fördelas mer
pengar till kulturnämnden30 än till alla kommundelarnas kulturverksamhet
tillsammans31. Kriterierna jag har valt vad gäller demografi behövs för att beskriva och
få svar på varför resursfördelningen ser ut som den gör till de olika kommundelarna32.

3.1.4 Nyckeltal om bibliotek

Som ett underlag för beslutsfattarna 33 görs vid utvärdering av bibliotek en jämförelse
mellan de olika bibliotekens anslag, med och utan hyreskostnad i förhållande till
nyckletal om bibliotekens verksamhet: personalkostnad, öppettimmar, besökare, utlån,
mediebestånd, och nyförvärv. I min undersökning har jag därför valt att undersöka
dessa faktorer i förhållande till demografi och kostnader. Nyckeltal om bibliotekens
verksamhet benämns fortsättningsvis i uppsatsen även som verksamhetsmått.

3.2 Undersökningens tillvägagångssätt

Som utgångspunkt för den här uppsatsen har jag tagit del av dels de respektive
kommundelarnas totala verksamhetskostnader, dels kostnaderna för
biblioteksverksamheten, åren 1994, 1998, 1999 och 2000. Uppgifterna är hämtade ur

                                                
30I kulturnämndens budget ingår bl. a Uppsala stads- och länsbibliotek, Uppsala Konstmuseum,
Biologiska museet, Konsument Uppsala, Skandiascenen, Kulturbidrag och stipendier
31Telefonsamtal med Torsten Skatt, tjänsteman på Ekonomi- och finansavdelningen, Uppsala kommun
den 8 mars 2001.
328 § och 9 § i Bibliotekslagen säger att Folk- och skolbiblioteken skall “... ägna särskild uppmärksamhet
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter...“ och “... ägna särskild uppmärksamhet åt
barn och ungdomar...“. Det här visar än en gång att variabeln“ utländsk bakgrund“ bör vara med i
undersökningen och även variabeln“ barn och ungdomar 0-17 år“.
33 Folkbiblioteken 2000, Statens kulturråd (2001), Kulturen i siffror 2001:4, (s.4)
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Uppsala kommuns Årsredovisningar, Nämndernas verksamhetsberättelser och de olika
bibliotekens verksamhetsberättelser.

Vid jämförelser av år 1998-2000 konstaterades inga större variationer eller förändringar.
Därför har jag valt att endast ta med år 2000 vid jämförelser mellan biblioteken och vid
jämförelser med år 1994. Samtliga år är dock utförligt redovisade i bilagan.

År 1994 ingår i undersökningen för att kunna se eventuella förändringar över tiden. För
år 1994 har jag förutom Årsredovisning och Nämndernas verksamhetsberättelser använt
mig av Kulturförvaltningens kartläggning av biblioteksverksamheten i Uppsala
kommun.

Jag har även kontaktat ordföranden i en av kommundelsnämnderna34 för att få
information om vilka kriterier de utgår från då de fördelar resurserna i kommundelen.

I de olika årsredovisningarna redovisas budgeten i termerna ”omslutning”, ”kostnad”
och ”resultat”. Under läsningen insåg jag att vissa av budgetens siffror, som redovisats
inte skulle ha någon betydelse för min undersökning. Jag valde därför konsekvent att
endast lägga fokus på kostnadsredovisningarna.

För att få uppgifter om statistik rörande befolkningssammansättningen åren 1994, 1998,
1999 och 2000, tog jag kontakt med enheten för samhällsplanering, Uppsala kommun
(Daisy Petterson). Ur de statistiska sammanställningarna har jag samlat data angående
antal invånare, utländsk bakgrund och antal barn/ungdomar 0-17 år i respektive
kommundel.

Ur bibliotekens verksamhetsberättelser har jag vidare hämtat information angående
nyckeltal om bibliotekens verksamhet.

För att erhålla en helhet i det slutliga resultatet har jag dels relaterat uppgifterna om
kostnader till befolkningssammansättning, dels relaterat kostnader och befolkning till
mått på bibliotek.

3.3 Undersökningens problem

Jag hade föredragit att göra en undersökning som sträckte sig längre bakåt i tiden. Jag
hade velat jämföra år 1990 med år 2000 för att eventuellt hitta tendenser över tiden.
Uppsala kommun har ändrat sina budgetrutiner sedan dess, därför blev det svårt att ta
med det året i min undersökning. 1990 arbetade man inte med
beställare/utföraremodellen, därför blev det svårt att ange kostnaden för kommundel och
bibliotek på ett jämförbart sätt i förhållande till år 2000. Dessutom hade man inte
”anslagsfinansiering efter sociala kriterier” som man hade 1998-2000, utan man hade

                                                
34 Telefonsamtal med Gottsunda kommundelsnämnds ordförande Kjell Jernberg (s) den 27 febr 2001.
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påslag från tidigare år35. Uppgifter om 1990 fanns inte på biblioteken, dock fann jag
viss information på Stadsarkivet i Uppsala. Jag fann bl.a. att Danmarks kommundel inte
hade något bibliotek alls. Gamla Uppsala kommundel hade vid den tidpunkten två
bibliotek, Nybybiblioteket och Heidenstamsbiblioteket. Heidenstamsbiblioteket flyttade
till Gränbyskolans lokaler år 1993 och bytte namn till Gränbybiblioteket. År 1994
övertog en vänföreningen delansvar för Nybybibliotekets utlåningsverksamhet. I
Vattholma kommundel var Storvretabiblioteket år 1990 under uppbyggnad efter brand.
Det innebar att tre kommundelar inte skulle kunna jämföras med senare år och därmed
falla bort.

De olika kommundelarnas bibliotek redovisade sina siffror på så många olika sätt att jag
hade svårigheter att tyda dokumenten. Jag bestämde mig för att överge år 1990 och gick
istället vidare för att jämföra år 1994 med 2000. Detta år arbetade man med
beställare/utförare- modellen. Trots att jag gjort ett nytt val av år var det svårt att söka
information på Stadsarkivet. En del bibliotek hade levererat sina uppgifter dit och andra
hade inte gjort det. Då tog jag kontakt med respektive bibliotek igen. De uppgifter som
jag fick kan inte heller ses som helt tillförlitliga. I de fall jag har kunnat jämföra dem
med andra källor så har de oftast inte överensstämt. Från två bibliotek fick jag inget svar
alls.

Jag fann därefter en skrift36 som Kulturförvaltningen i Uppsala framställt i samband
med att en utredning angående en Biblioteksplan för Uppsala kommun skulle tillsättas.
Här hittade jag till slut en del uppgifter om 199437. Det jag vill påpeka är att data
rörande 1994 inte har samlats in på samma sätt som gjorts senare år. Jag tycker ändå att
det kan vara intressant att jämföra det året med senare år när det gäller tendenser över
tiden.

                                                
35 Telefonsamtal med Torsten Skatt, tjänsteman på Ekonomi- och finansavdelningen, Uppsala kommun
den 8 mars 2001.
36 Kartläggning av biblioteksverksamheten i Uppsala kommun. 1990-1995 med uppföljning 1996,
Uppsala: Kulturförvaltningen i Uppsala kommun.
37 Se bilaga 2, år 1994.
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4 Beskrivning av kommundel och bibliotek

För att ge en bild av de kommundelar38 och bibliotek39 i Uppsala kommun som
innefattar den här undersökningen ger jag här en kort presentation av varje
kommundel40. I bilaga 4 finns en karta över Uppsala kommun. Vidare anges
kommundelsbibliotekets avstånd i km till huvudbiblioteket. Det kan vara av intresse vid
bedömning av anslagsfördelningen.

Danmark kommundel består dels av ett äldre villa- och småhusområde, dels ett nyare
bostadsområde med främst flerbostadshus. 27,2 procent av totalt 10 335 invånare har
utländsk bakgrund och segregationen är tydlig. Av kommundelens invånare är 31
procent barn och ungdomar 0-17 år.

Sävjabiblioteket är relativt nytt och öppnade 1990 och hette då Stordammsbiblioteket.
Det ligger i Stordammsskolan i det nyare bostadsområdet och är ett integrerat folk- och
skolbibliotek. Från Sävjabiblioteket till huvudbiblioteket är det 7 km.

Eriksberg kommundel består till stor del av äldre bebyggelse och flerfamiljshusen
dominerar, Det finns också småhus- och villaområden. I Eriksberg bor 21 626 invånare
varav 24,4 procent har utländsk bakgrund.

Eriksbergsbiblioteket är numera ett integrerat folk- och skolbibliotek, då det flyttades
till skolans lokaler hösten 1999. Det är 3,5 km till huvudbiblioteket från
Eriksbergsbiblioteket. 18,8 procent av befolkningen är barn och ungdomar 0-17 år.

Gamla Uppsala kommundel domineras av lägenheter i flerfamiljshus, där finns även
ett villaområde med äldre bostadsbebyggelse. Av kommundelens 21 920 invånare har
35 procent utländsk bakgrund och 21,1 procent är barn och ungdomar 0-17 år.

Gränbybiblioteket ligger i Gränbyskolan och är ett integrerat folk- och skolbibliotek.
Därifrån är det 1,5 km till huvudbiblioteket.

Gottsunda kommundel består dels av flerfamiljshus, dels av tätbebyggda
villasamhällen. De flerfamiljshus som är belägna närmast Gottsunda centrum är främst
hyresrätter. Kommundelen består av 20 392 invånare varav 37,8 procent har utländsk
bakgrund. 27,1 procent av kommundelens invånare är barn och ungdomar 0-17 år.

                                                
38 Översiktsplan för Uppsala stad. Samrådshandling. Del 3. Uppsala: Kommunstyrelsens kontor, Uppsala
kommun, 2001.
39 Uppgifter om biblioteken är hämtade ur resp. biblioteks verksamhetsberättelser.
40 I bilagorna 1, 2 och 3 beskrivs kommundelar och bibliotek i tabellform.
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Biblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek och ligger i Gottsunda centrum.
Ulleråkersbiblioteket ligger också i kommundelen och är öppet 9 tim en dag i veckan.
Det är 7 km till huvudbiblioteket från Gottsundabiblioteket.

Knivsta kommundel har ett nytt bibliotek som ligger mitt i Knivsta centrum. I mars
1998 öppnades biblioteket i nya lokaler. I kommundelen bor 12 199 invånare, varav
endast 16,8 procent har utländsk bakgrund. Barn och ungdomar 0-17 år uppgår till 28,2
procent. Knivsta kommundel kan benämnas som en landsbygdskommundel.

Biblioteket ligger ca 18 km från huvudbiblioteket. Fr.o.m. 1 januari 2003 blir Knivsta
egen kommun och tillhör inte längre Uppsala kommun.

Vaksala kommundel domineras av äldre bebyggelse i form av flerfamiljshus, men det
finns även områden med villor och småhus. Här bor 17 097 invånare och 18 procent har
utländsk bakgrund. Endast 16,5 procent av invånarna är 0-17 år.

Brantingsbiblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek sedan 1999 och det är 3 km
till huvudbiblioteket.

Vattholma kommundel är stor till ytan och har 10 668 invånare. 32,2 procent av dem är
barn och ungdomar. Befolkning med utländsk bakgrund uppgår till 17,4 procent.
Vattholma kommundel kan benämnas som en landsbygdskommundel.

Kommundelen har dels ett litet bibliotek som ligger ute på landet, Vattholmabiblioteket,
det har öppet 7 tim/veckan, dels det större Storvretabiblioteket som ligger i Storvreta
centrum. Det öppnades efter en brand hösten 1991 och är relativt nytt. Biblioteket
drabbades även av en vattenläcka i januari 1999 och fick hålla stängt drygt tre veckor.
Det är 13 km från Storvretabiblioteket till huvudbiblioteket.
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5. Resultat och analys

I det här avsnittet presenterar jag resultaten av min undersökning. De analyseras i
förhållande till frågeställningarna. Hur stort anslag i Uppsala fördelas till
kommundelarna? Hur stor andel av kommundelens anslag går till folkbibliotek? Varför
är det så här? Vilka faktorer påverkar resursfördelningen? Jag har valt att göra
resultatredovisning och analys tillsammans för att undvika alltför många upprepningar.

Beroende av de små skillnaderna mellan år 1998-200041 har jag valt bort år 1998 och
1999 i resultatredovisning och analys. Dessutom jämförs år 1994 konsekvent med år
2000 av samma orsak.

5. 1 Anslag till kommundel och bibliotek

Jag börjar avsnittet med att fokusera på de två första frågeställningarna i uppsatsen,
nämligen; Hur stort anslag i Uppsala fördelas till kommundelarna? Hur stor andel
av kommundelens anslag går till folkbibliotek?

För att på bästa sätt redovisa resultaten av hur mycket anslag som fördelas till
kommundelarna, och hur stor andel som fördelas till biblioteksverksamheten inom
kommundelen, redovisas varje kommundels kostnad och även varje biblioteks kostnad
för år 2000 i absoluta tal42. Inledningsvis redovisar tabell 5:1 kommundelens totala
kostnad i förhållande till invånarantal.

Tabell 5:1 Kostnad/invånare i kommundelarna år 2000.
(Folkmängd totalt i Uppsala kommun 189 569).
Kommundel Totalkostnad

kommundelen [tkr]
Invånare i
kommundelen

Kostnad/
inv. [tkr]

Danmark 275 498 10 335 27
Eriksberg 417 236 21 626 19
Gamla Uppsala 530 314 21 920 24
Gottsunda 725 272 20 392 36
Knivsta 265 390 12 199 22
Vaksala 406 871 17 097 24
Vattholma 246 529 10 668 23

                                                
41 För jämförelser med år 1994, 1998 och 1999, se Bilaga 1 och Bilaga 2.
42 År 1994 redovisas i Bilaga 1.
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Av resultaten kan man utläsa två olika storlekar på kommundelar när det gäller
invånarantal, dels de som har omkring 10 000 inv. och dels de som har omkring 20 000
inv. Vaksala kommundel, med 17 097 invånare, kan betraktas som relativt stor.

De mindre kommundelarna är Danmark, Knivsta och Vattholma. Deras bibliotek ligger
längre ifrån Uppsala centrum och huvudbiblioteket än vad de större kommundelarnas
bibliotek gör. De större kommundelarna är Eriksberg, Gamla Uppsala, Gottsunda och
Vaksala. Deras bibliotek ligger närmare huvudbiblioteket, med undantag för
Gottsundabiblioteket dit det är 7 km.

Diagram 5:1 Kostnad/invånare i förhållande till utländsk bakgrund och antal
barn/ungdomar 0-17 år i respektive kommundel.
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I Uppsala kommun är bara Gottsunda kommundel som ”sticker ut” ordentligt med 36
tkr/invånare. Att Gottsunda kommundel får mycket högre anslag/invånare än de övriga
kommundelarna i undersökningen beror bl.a. på att där bor det flest människor med
utländsk bakgrund och många barn och ungdomar 0-17 år jämfört med de andra
kommundelarna. Därefter följer Danmarks kommundel med 27 tkr. Gamla Uppsala
kommundel har 24 tkr att fördela. De andra kommundelarna har omkring 20 tkr per
invånare att fördela i kommundelen. Lägst har Eriksberg med 19 tkr och de har också
lägst antal barn och ungdomar. Knivsta har lägst procent människor med utländsk
bakgrund. Det överensstämmer i stort sätt med den resursfördelningsmodell som
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används i Uppsala vid fördelning till kommundelarna, ”man går efter befolkning och
socioekonomiska faktorer, segregerade kommundelar får mer än resursstarka”43.

Nu ser vi vidare på fördelningen till biblioteken i kommundelarna, dels hur stor
procentandel av kommundelens resurser som fördelas till bibliotek, dels hur stor
kostnaden är per invånare i kommundelen till biblioteket.

Tabell 5:2 visar den totala kostnaden till biblioteksverksamheten i respektive
kommundel i exakta tal. Investeringskostnaderna är inte inkluderade. Här redovisas
även hur stor procentandel av kommundelens totala resurser som går till
biblioteksverksamheten. I tabellen jämförs också förhållandet kostnad/invånare till
bibliotek inkl. och exkl. hyreskostnad.

Tabell 5:2 Kostnad till bibliotek år 2000.
Kommundel/
bibliotek

Kostnad till
bibliotek [tkr]

% av kommundelens
anslag till bibliotek

Kostnad till
bibliotek/inv./
inkl hyra

Kostnad till
bibliotek/inv./
exkl. hyra

Danmark/
Sävjabibl.

1 406 0,5 % 136 kr 114 kr

Eriksberg/
Eriksbergsbibl

1 606 0,4 % 74 kr 62 kr

GamlaUppsala
/ Gränbybibl.

2 119 0,4 % 97 kr 81 kr

Gottsunda */
Gottsundabibl

7 399 1,0 % 363 kr 263 kr

Knivsta/
Knivstabibl.

3 614 1,4 % 296 kr 242 kr

Vaksala/
Brantingsbibl.

2 371 0,6 % 139 kr 114 kr

Vattholma **/
Storvretabibl.

3 836 1,6 % 360 kr 181 kr

* Gottsunda kommundel omfattar två bibliotek, Gottsundabiblioteket och Ulleråkersbiblioteket.
** Vattholma kommundel omfattar två bibliotek, Storvretabiblioteket och Vattholmabiblioteket.

Till skillnad från kostnaden till kommundelarna är variationen större vid jämförelser
mellan de olika bibliotekens kostnader. Undersökningen visar på stora skillnader vid
analys av procentandel av kommundelens anslag till bibliotek. Variationerna ligger
mellan 0,4 procent och 1,6 procent av kommundelens anslag som fördelas till
biblioteksverksamheten. Det här handlar om flera miljoner kronor i skillnader mellan
biblioteken. Eftersom Gottsunda kommundel redan har det högsta anslaget/inv. till
kommundelen och biblioteket dessutom får över 1 procent av kommundelens anslag blir
det betydligt mer än vad Eriksbergsbiblioteket får med sina 0,4 procent av

                                                
43 Telefonsamtal med Torsten Skatt, tjänsteman på Ekonomi- och finansavdelningen, Uppsala kommun
den 8 mars 2001.
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kommundelens hela anslag som redan det är lågt i förhållande till de andra
kommundelarna.

Om man tittar på kommundelens anslag i procent till biblioteksverksamheten har
Storvreta- och Knivstabiblioteket högst anslag och kostnad (1,6 % och 1,4 %). Därefter
kommer Gottsundabiblioteket (1,0 %), lägst har fortfarande Eriksbergsbiblioteket (0,4
%), tillsammans med Gränbybiblioteket (0,4 %).

Det verkar som procentandelen av kommundelens kostnad till biblioteksverksamheten
inte förändrats nämnvärt sedan 199444. Storvretabiblioteket hade 1,7 procent av hela
kommundelens kostnad och var även då det bibliotek som hade högst andel. Därefter
kommer Gottsunda (1,3 %) och Knivsta (0,9 %). Lägst andel hade
Eriksbergsbiblioteket, 0,3 procent och Brantings- och Gränbybiblioteket, 0,4 procent av
kommundelarnas totala resurser. Det här stämmer med vad ordföranden i Gottsunda
kommundel berättade vid förfrågan om vilka kriterier de går efter då de fördelar
resurserna i kommundelen ”resursfördelningen till biblioteken går mer på gammal rutin,
de får det de fått flera år med lite justeringar”45.

Vid jämförelser kan man utläsa en blygsamt stigande utveckling hos Eriksbergs- och
Brantingsbiblioteket, när det gäller procentandel av resursfördelningen inom
kommundelen som fördelas till biblioteksverksamheten. Knivstabiblioteket har ökat sin
andel av resurserna rejält sedan 1994. Orsaken till det är att biblioteket flyttade till
modernare lokaler mitt i Knivsta centrum i mars 1998. Övriga bibliotek har sänkt sina
kostnader i procent i förhållande till kommundelens totala kostnader. Orsaken till det
kan utläsas i kommundelarnas totala kostnad där t.ex. Gottsunda ökat med drygt 320
miljoner och 1500 invånare och Eriksberg ökat med 125 miljoner och 1500 invånare.
Om Gottsunda hade fått samma ökning till biblioteksverksamheten i procent så hade det
blivit en orimlig ökning på drygt 4 miljoner kr till biblioteksverksamheten. Den faktiska
ökningen i kronor har blivit drygt 2 miljoner i Gottsunda och i Eriksberg har ökningen
blivit drygt 800 000 kr. Vid närmare analys av procentandelen som fördelas till
bibliotek inom kommundelen måste hänsyn till ändrade befolkningsstrukturer såsom
invånarantal, antal invandrare och barn/ungdom göras46. Det är avgörande om
kommundelen är stor eller liten samt hur många procent som har utländsk bakgrund och
hur många barn/ungdomar som bor där.

Resultaten visar att det varierar mycket när det gäller kostnad till bibliotek/invånare och
procent av kommundelens anslag som fördelas till bibliotek. Undersökningen visar att i
vissa fall så ”hänger pengarna med” från kommundelens resursfördelning till
biblioteksverksamhetens resursfördelning. Gottsundabiblioteket har den högsta
kostnaden per invånare, 363 kr och Storvretabiblioteket så gott som lika mycket, 360 kr.
Eriksbergsbiblioteket har även här den lägsta kostnaden, 74 kr/inv. De här siffrorna
gäller inkl. hyreskostnader.

Det finns ingen utarbetad resursfördelningsmodell i kommundelarna när det gäller
biblioteksverksamheten. Det visas tydligt vid jämförelser av anslagsfördelning per
                                                
44 Se bilaga 1. Resursfördelning till kommundel och bibliotek år 1994.
45 Telefonsamtal med Gottsunda kommundels ordförande Kjell Jernberg (s) den 27 febr 2001.
46 Se bilaga 2. Demografiska tabeller år 1994, 1998-2000.
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invånare. Olikheterna utjämnas något då man jämför anslagen exkl. hyreskostnader,
men stora skillnader kvarstår. Resultatet visar att Storvretabiblioteket har den högsta
hyreskostnaden. Eriksbergs- Gränby- Sävja- och Brantingsbiblioteket har de lägsta
kostnaderna för hyra per invånare.

När det gällde anslagsfördelningen till biblioteksverksamheten i förhållande till
befolkningen kunde vi utläsa att befolkningen i Gottsunda har den högsta tilldelningen
med 363 kr/inv. tätt följt av Storvretabiblioteket, 360 kr/inv. Därefter kommer
Knivstabiblioteket med 296 kr/inv. Vad händer då hyreskostnaden dras ifrån? Storvreta-
och Knivstabiblioteket byter plats, men Gottsundabiblioteket har fortfarande mest
anslag. Lägst tilldelning hade Eriksbergsbiblioteket före avdrag, 74 kr/inv. och
Gränbybiblioteket med 97 kr/inv. Efter hyresavdrag ligger de fortfarande lägst, 62
kr/inv. resp. 81 kr/inv. Skillnaderna är inte så stora efter hyresavdrag på 12 kr resp. 16
kr. Båda biblioteken delar lokaler med skolan och lokalkostnaden blir billigare, det
gäller också för Sävjabiblioteket, 22 kr/inv., jämfört med Storvretabibliotekets
hyreskostnad som är 179 kr/inv. och Gottsundas som är 100 kr/inv. Brantingsbiblioteket
har 25 kr/inv. och delar inte lokaler med skolan men har ändå billig hyreskostnad.

Efter hyresavdrag har varje invånare i Gottsunda 263 kronor i anslag och i Eriksberg
endast 62 kronor per invånare till biblioteksverksamheten. En förklaring kan vara
avståndet till huvudbiblioteket. Gottsundabiblioteket och Knivstabiblioteket får mer för
att det ligger längre ifrån stan och Eriksbergs-, Gränby- och Brantingsbiblioteket får
mindre eftersom avståndet till huvudbiblioteket är kortare47. Andra orsaker kan vara
befolkningssammansättningen, mer om det senare i uppsatsen.

5. 2 Faktorer som påverkar anslagen

I det här avsnittet fokuserar jag på den tredje och fjärde frågeställningen i uppsatsen,
nämligen; Varför är anslagen fördelade som de är? Vilka faktorer påverkar
resursfördelningen?

Förutom att redovisa hur mycket resurser som har fördelats till biblioteket i absoluta tal
måste jämförelser med kommundelarnas demografi göras. Det kan till viss del förklara
varför resurserna fördelats som de gjort. Dessutom görs en jämförelse av de nyckeltal
om bibliotek som politiker bl. a tolkar för att följa upp vad biblioteken får ut av sina
resurser, det är t ex personalkostnad, öppettimmar, antal utlån, antal besökare och
nyförvärv.

I diagram 5:2 och 5:3 nedan relateras kommundelarnas förhållande till varandra år 1994
och år 200048 för att kunna se eventuella tendenser över tiden när det gäller

                                                
47 Se karta över Uppsala kommun i bilaga 3.
48 Mer uttömmande demografiska tabeller för år 1994, 1998, 1999 och 2000 redovisas var för sig i bilaga
2.
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kostnad/invånare i relation till antal invånare med utländsk bakgrund och antal barn och
ungdomar 0-17år.

Diagram 5:2 Kostnad/invånare i förhållande till utländsk bakgrund, 1994 och 2000

0
50

100
150

200
250

300
350

400

Dan
mark

Erik
sb

erg

Gam
la 

Upp
sa

la

Gott
su

nd
a

Kniv
sta

Vak
sa

la

Vatt
ho

lm
a

tk
r

0
5

10
15

20
25

30
35

40

%

Kostnad/inv. 1994

Kostnad/inv. 2000

% utländsk bakgrund 1994

% utländsk bakgrund 2000

Inom Uppsala bor det flest människor med utländsk bakgrund i Gottsunda kommundel,
37,8 procent, tätt följt av Gamla Uppsala kommundel, 35,0 procent. I Knivsta
kommundel bor det minst antal människor med utländsk bakgrund 16,8 procent, i
Vattholma 17,4 procent och i Vaksala kommundel, 18,0 procent. Slutligen i Danmark
och Eriksberg kommundel bor det 27,2 procent respektive 24,4 procent. Här har skett en
radikal förändring sedan 1994. I alla kommundelar har människor med utländsk
bakgrund ökat med ungefär 10-12 procent. Lägst ökning var det i Vattholma med 8
procent och högst ökning var det i Gottsunda och Gamla Uppsala kommundel. Noteras
bör också att Danmarks kommundel ökat med 11 procent, och det är mycket i
jämförelse med andra kommundelar eftersom det är en liten kommundel.

Av diagrammet ovan kan vi se att Vattholma och Knivsta har högre kostnader än andra
bibliotek i förhållande till invånare med utländsk bakgrund. I Gottsunda ligger
skärningspunkterna ungefär på samma ställe. I övriga kommundelar är
skärningspunkterna för kostnader lägre än punkterna för invånare med utländsk
bakgrund, mest avstånd har Gamla Uppsala och Eriksbergs kommundel, men Danmark
har också ett stort avstånd år 2000. Det visar att Danmark, Eriksberg och Gamla
Uppsala kommundelar har lägst kostnader/invånare i förhållande till personer med
utländsk bakgrund.
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Diagram 5:3 Kostnad/ invånare i förhållande till antal barn och ungdomar 0-17 år,
1994 och 2000
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Om vi tittar vidare på barn och ungdomar 0-17 år så bor de flesta, 32 procent, i
Vattholma kommundel, därefter kommer Danmark kommundel med 31 procent. Lägst
antal av Uppsalas barn och ungdomar bor i Vaksala och Eriksberg kommundel, 16
procent respektive 19 procent. Knivsta och Gottsunda kommundel har nästan lika stor
procentandel, 28 procent respektive 27 procent och slutligen Gamla Uppsala
kommundel har 21 procent. Här sammanfaller resultaten med att gruppen kommundelar
som ligger längre från centrum och har färre invånare har också procentuellt fler barn
och ungdomar. Vid jämförelser med 1994 är inte förändringarna så stora, alla
kommundelar har ökat antal barn och ungdomar mellan 1-2 procent, utom Gottsunda
som ökat med 3 procent. En förklaring är att år 1994 var det en annan åldersindelning,
0-15 år, i Uppsala kommun. Nu grupperar man barn och ungdomar 0-17 år.

I diagrammet kan vi se att kurvorna följer varandra, men att det är tre kommundelar,
Danmark, Eriksberg och Gamla Uppsala som har betydligt lägre kostnader i förhållande
till barn och ungdomar. Det är endast Gottsunda kommundel som har högre kostnader
år 2000 i förhållande till barn och ungdomar.

Vid fördelning av resurser till kommundelarna går man efter socioekonomiska faktorer
som utländsk bakgrund och barn och ungdomar. Vad vi kan utläsa av mina resultat så
följer inte kostnaden faktorerna antal barn/ungdomar 0-17 år och personer med utländsk
bakgrund med vid resursfördelning till biblioteksverksamheten i kommundelarna.
Biblioteken i Eriksberg, Gamla Uppsala och Danmark kommundel får inte resurser i
samma utsträckning som övriga bibliotek i Uppsala kommun. Det är bl.a. därför som en
biblioteksplan har efterfrågats i kommunen.
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Kan man göra någonting för att påverka den här sneda fördelningen? Utan personal går
det i alla fall inte, så låt oss gå vidare och se hur personalkostnaderna ser ut vid de olika
biblioteken i min undersökning.

5.3 Verksamhetsmått på bibliotek

För att ytterligare redovisa varför resursfördelningen är som de är har jämförelser gjorts
av olika nyckeltal om biblioteksverksamheten år 200049. Jag vill här visa de
verksamhetsmått som politiker bl.a. tolkar för att följa upp vad biblioteken får ut av sina
resurser. Det är bl.a. mått som personalkostnad, öppettimmar, antal utlån, antal besökare
och nyförvärv. I följande tabell görs alla jämförelser av anslagen utan hyreskostnad50.
Att jag har valt bort hyreskostnaden beror på att den varierar mycket mellan de olika
biblioteken. De bibliotek som har höga hyror får också anslagen anpassade efter det.

Tabell 5:3 Nyckletal om bibliotek i relation till kostnad/invånare (år 2000)
Kommundel/
bibliotek

Kostnad/inv.
exkl.hyra

Personal-
kostnad/inv.

Öppet/vecka/
1000 inv.

Utlån/inv. Besökare Nyförvärv/
1000 inv.

Danmark/
Sävjabibl.

114 kr 70 kr 3,5 4,5 76 5000 145

Eriksberg/
Eriksbergsbibl

62 kr 38 kr 1,7 2,4 56 839 74

Gamla
Uppsala/
Gränbybibl.

81 kr 55 kr 2,3 4,4 93 386 89

Gottsunda/
Gottsundabibl

263 kr 170 kr 2,3 10,1 264 843 216

Knivsta/
Knivstabibl.

242 kr 145 kr 3,4 8,2 ca 75 000 186

Vaksala/
Brantingsbibl.

114 kr 67 kr 1,8 4,3 ca 40 000 139

Vattholma/
Storvretabibl.

181 kr 95 kr 5,0 7,5 ingen uppgift 168

5.3.1 Personalkostnad

Om man ser till den totala kostnaden och personalkostnaden kan man konstatera att det
finns ett stort bibliotek, Gottsunda, fyra medelstora bibliotek, Knivsta-, Gränby-,
Brantings- och Storvretabiblioteket och två mindre bibliotek, Sävja- och
Eriksbergsbiblioteket51. Därefter kan man konstatera att det inte överensstämmer med
                                                
49 Tidigare år, 1994, 1998 och 1999, redovisas var för sig i bilaga 3.
50 För jämförelser inkl. hyreskostnad se bilaga 3.
51 Se bilaga 3:4 för den totala personalkostnaden.
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invånarantalet i kommundelen, d.v.s. att de stora eller medelstora biblioteken inte alltid
ligger i de mest befolkade kommundelarna. Eriksberg kommundel har ett litet bibliotek,
men är en stor kommundel och tvärtom Storvretabiblioteket och Knivstabiblioteket är
medelstora men ligger i landsbygdskommundelar och har lägre invånarantal.

För att öka och förbättra de mått på bibliotek som används vid utvärdering av bl. a.
politiker krävs det personal. Hur hög är då personalkostnaden? Personalkostnad brukar
mätas i årsverkan/1000 invånare vilket innebär att en heltidstjänst motsvarar 1800
timmar per år. Jag har undersökt personalkostnad i pengar och i förhållande till den
totala kostnaden för biblioteket. Om vi tolkar tabellen kan vi se att personalkostnad per
invånare vid biblioteken följer samma ordning som kostnad/invånare exkl. hyra.

I stort sett är 50 procent av den totala kostnaden till personal. Exkl. hyra är
personalkostnaden omkring 60 procent. Det finns dock ett undantag, och det är
Storvretabiblioteket som endast betalar 26 procent av de totala kostnaderna till personal.
Den här procentsatsen utjämnas då hyreskostnaderna dras ifrån. Exkl. hyra är
personalkostnaden på Storvretabiblioteket 53 procent och de andra biblioteken ligger
mellan 59 till 68 procent. I procent av hela bibliotekets kostnad är jämförelsen relativt
homogen. Det viktiga är alltså att höja den totala resurstilldelningen för att kunna
anställa mer personal.

5.3.2 Öppettimmar

Om vi tittar vidare på nyckeltal om bibliotek så kan vi konstatera att samma tendens inte
föreligger vid jämförelser när det gäller öppettimmar/vecka per 1 000 inv.52 Här gäller
att små kommundelar har flera öppettimmar i förhållande till invånarantal och att av de
små kommundelarna som har högt anslag också har flest öppettimmar. Av de stora
kommundelarna är det inte heller så att de som har högst anslag/inv. har flest
öppettimmar. Gränbybiblioteket som har lågt anslag har lika mycket öppet som
Gottsundabiblioteket som har det högsta anslaget. Eriksberg som är en stor kommundel
med lågt anslag har då lågt antal timmar öppet per vecka/1000 inv.

Storvretabiblioteket har mest öppet. Det ligger i en mindre kommundel och har
dessutom högt anslag och där är biblioteket öppet 5 tim/1 000 inv. i veckan. Därefter
kommer Knivsta- och Sävjabiblioteket med 3,4 resp. 3,5 tim/1 000 inv. Lägst har
återigen Eriksbergsbiblioteket med 1,7 och Brantingsbiblioteket hade nästa lika lite med
1,8 tim/vecka/1 000 inv. Gränby- och Gottsundabiblioteket har samma värde, 2,3 tim.
Här har inte Gottsunda högt värde trots högt anslag och Gränbybiblioteket har relativt
högt värde i förhållande till anslaget.

Öppettiderna är inte jämförbara på samma sett som de andra verksamhetsmåtten i
undersökningen, eftersom man delar värdet med antal invånare och är det färre så blir
värdet högre än i en kommundel som har många invånare. En stor kommundel som

                                                
52 För att se öppettimmar/vecka på resp. bibliotek, se bilaga 3:4
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Eriksberg har svårt att nå upp till värdet 5 tim/vecka/1000 inv. som Storvretabiblioteket
har. Eriksbergsbiblioteket skulle då vara öppet över 100 tim/veckan! Det är mer relevant
att titta på de faktiska öppettiderna/vecka. Då kan vi ändå se att Storvretabiblioteket har
det högsta värdet med 53 tim/vecka och att Gränbybiblioteket har ett mycket högt värde,
51 tim/vecka, i förhållande till kostnad.
Samtidigt är det så att de mindre kommundelarna ligger längre ifrån centrum och bör,
för att tillgodose medborgarnas behov, därför ha längre öppethållande. Här bor
medborgare som pendlar till arbetet, kommer hem sent och åker tidigt på morgonen.

För att öka övriga verksamhetsmått på bibliotek, t ex utlån och besökare så bör
öppettimmarna ha betydelse. Låt oss gå vidare och se vad förhållandet mellan
bibliotekets kostnad/invånare, öppettimmar och utlån visar för resultat.

Diagram 5:4 Kostnad/ inv. i förhållande till öppettimmar och utlån
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5.3.3 Utlån

I stort sett följer kostnad/inv. och utlån/inv. varandra. Det betyder att Gottsunda har flest
utlån/inv. och Eriksbergsbiblioteket lägst. Det enda man kan konstatera här är att
Brantings- och Sävjabiblioteket har ungefär lika stort anslag och utlån/inv., trots att
Sävjabiblioteket har mer öppet.
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Gottsundabiblioteket och Knivstabiblioteket har högst antal utlån/invånare d.v.s. 10
resp. 8. Därefter kommer Storvretabiblioteket, 7 utlån/inv. Lägst har
Eriksbergsbiblioteket, 2 utlån/inv. Sävja-, Gränby-, och Brantingsbiblioteket har alla
cirka 4 utlån/inv.

5.3.4 Besökare

Besökare är ett viktigt verksamhetsmått för politiker vid utvärdering av
biblioteksverksamhet. Här kan vi återigen konstatera att antalet besökare i stort sett
följer kostnaden för biblioteket och därmed öppettiderna. Tyvärr faller
Storvretabiblioteket bort i undersökningen. Det vi kan se som ”sticker ut” är att
Gränbybiblioteket har väldigt många besökare, trots lågt anslag, det beror säkert på att
de har öppet 51 tim/veckan och är en stor kommundel. Samma förklaring gäller för
Gottsunda, en stor kommundel, öppet 47 tim/vecka och högt anslag. Danmark och
Knivsta kommundelar har färre invånare och får kämpa mer för att öka besökssiffrorna.

5.3.5 Nyförvärv

Än en gång kan man konstatera att verksamhetsmått och kostnad/inv. följs åt vid
jämförelser av de bibliotek som ingår i undersökningen. De som har högst anslag köper
in flest nya böcker.

När det gäller nyförvärv brukar det mätas per 1000 invånare. Resultatet visar återigen
att fördelningen följer medieinköpen. Gottsundabiblioteket köper in 216 nya
media/1000 inv. och Knivsta 186. Vattholmas bibliotek har 168/1000 inv. Lägst har
återigen Eriksbergs och Gamla Uppsalas bibliotek med 74 resp. 89 nyförvärv/1000 inv.

5.3.6 Sammanfattande analys av resultatredovisning

Vi vet nu att den ojämna fördelningen till biblioteksverksamheten i Uppsala kommun
börjar redan vid fördelningen till kommundelen. Ojämnheterna på den här nivån beror
på demografi och socioekonomiska faktorer. Det är svårt för bibliotekspersonal att
påverka detta. Nästa steg i fördelningen däremot kan biblioteksledning påverka vid
budgetförhandlingar. Det är när biblioteksverksamheten konkurrerar med andra
verksamheter i kommundelen. Vi kan konstatera att biblioteksverksamheten i vissa
kommundelar inte får del av anslagen till de socioekonomiska faktorerna i förhållande
till vad andra bibliotek i andra kommundelar får. De bibliotek som erhåller lägst anslag
är Eriksbergs-, Gränby- och Sävjabiblioteket.
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En analys av resultaten visar att verksamhetsmåtten på bibliotek i stort sett följer
kostnaden till bibliotek. De som har en låg kostnad/invånare har låga värden när det
gäller personalkostnad, öppethållande, utlån, besökare och nyförvärv. Ökas anslagen så
är det troligt att de olika verksamhetsmåtten som undersökts också ökar. Det finns några
undantag som kommenterats tidigare i uppsatsen.

Om vi ser till tendenser över tiden kan vi utläsa att de bibliotek som haft högre anslag
också får det i framtiden. Det är med andra ord procentuella påslag från året innan som
påverkar fördelningen nästa år. De bibliotek som har låga anslag har svårt att bryta
trenden, att få mer likartade anslag i förhållande till verksamhetsmått, än de bibliotek
som erhåller högre anslag. Man har kommit in i en god cirkel eller en ond cirkel som
verkar svår att bryta. Trots att politikerna är medvetna om den sneda resursfördelningen
prioriteras andra verksamheter i dessa kommundelar.

Ovanstående resultat visar att ska man påverka resursfördelningen så måste det ske hos
politikerna i kommundelen. Förutom bibliotekspersonal kan medborgarna också göras
medvetna om detta och i sin tur påverka politikerna.

Nu ska vi gå vidare och knyta undersökningens resultat och analyser till teorier i
diskussionsavsnittet.
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6. Diskussion och slutsats

I följande avsnitt följer en diskussion om resultat knutet till problemformulering och
teori.

Vi vet att resurserna till folkbibliotek inte är jämna. Min undersökning visar hur
fördelningen vid sju folkbibliotek i Uppsala kommun ser ut. Vidare hur stor
procentandel av kommundelens resurser som fördelas till biblioteksverksamheten. Vad
vi däremot inte vet är orsakerna till ojämnheterna och om vi kan påverka fördelningen
så att den blir mer likartad.

I Uppsala kommun tillsattes en utredning redan 1995 p.g.a. den ojämna
resursfördelningen till biblioteksverksamheten. Initiativet togs av kulturnämnden.
Orsaken till ojämnheterna var ekonomiska åtstramningar i Uppsala kommun 1992-1994
och det drabbade vissa bibliotek väldigt hårt. Trots det kärva läget var det ändå några
kommundelar som satsade på biblioteksverksamheten i sin kommundel. Jag har inte
haft möjlighet att jämföra år 1990, innan de ekonomiska åtstramningarna i kommunen
genomfördes, med senare år för att se förändringar över en tioårsperiod. Jämförelser år
1994 med 2000 visar inte på stora förändringar. De bibliotek som hade lägst resurser
1994 hade också lägst anslag 2000.

En orsak till skillnaderna i anslagen är den demografiska strukturen. De kommundelar
som har flest medborgare med utländsk bakgrund och antal barn/ungdomar 0-17 år har
också högst anslag. Anslagsfördelningen följer i viss mån dessa demografiska
strukturer. När det gäller antal barn och ungdomar 0-17 år i kommundelen är
fördelningen mer likartad än när det gäller personer med utländsk bakgrund. Vissa
bibliotek missgynnas, trots högt antal personer med utländsk bakgrund i sin
kommundel. En orsak till det kan vara avstånd till centrum. De bibliotek som har höga
anslag i förhållande till demografi, är de bibliotek som ligger i
landsbygdskommundelar, längre ifrån centrum och de med låga anslag i förhållande till
demografi ligger närmare centrum.

Skillnaderna i anslagens storlek orsakas inte enbart av demografin. Det finns andra
faktorer som har avgörande betydelse. Politiker i kommundelsnämnderna läser
verksamhetsberättelserna där de traditionella verksamhetsmåtten på bibliotek redovisas.
De bibliotek som visar en ökning i fråga om traditionella verksamhetsmått och att
biblioteket utnyttjas flitigt har mer resurser. Tendenser över tiden, över de sex år som
studien sträcker sig, visar att tidigare skillnader i resursfördelningen påverkar senare
resursfördelning. En generös fördelning tidigare år “hänger med“ och det är så de
bibliotek som får mer pengar har haft det under en längre tidsperiod. Jag menar att
biblioteken i min studie kommit in i en ond eller god cirkel... högre anslag ger ökade
öppettider, ger ökade besökssiffror, ger fler nyförvärv, ger högre utlån, ger bättre siffror
till nästa verksamhetsberättelse, ger högre anslag, ger ökade öppettider o s v., o.s.v.
Ytterligare en förklaring kan vara att vid något tillfälle tidigare i bibliotekets historia så
har man satsat på biblioteksverksamheten. Det kan ha orsakats av bibliotekschefens
och/eller kommundelsnämndens entusiasm. Den satsningen har sedan ”hängt med” år
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efter år. Det kräver sin kvinna eller man att bryta sig ur en ond cirkel där låga anslag
”hängt med” år efter år.

Ovanstående orsaker till ojämnheterna kunde de kvantitativa resultaten av min studie
visa. De teorier som kan knytas till undersökningen visar på ytterligare orsaker till den
sneda resursfördelningen. Dessa orsaker är roller och samspel i offentligt styrda
organisationer och vidare, anpassning till omvärlden i offentligt styrda organisationer.

Vid stabilitet i kommunens ekonomi sker budgetfördelningen enligt Wildavskys teori
om förkämpar och väktare. Varje budgetår återkommer ett visst mönster där de olika
rollerna har sina funktioner. Väktare är politiker som ska se till att pengarna räcker till
och att medborgarnas behov tillgodoses. Väktarnas strategi är att sprida
krismedvetenhet i mötet med förkämparna. Förkämpar är biblioteksledning som värnar
om sin verksamhet och vill expandera den. Deras mål är också att tillgodose
medborgarnas behov och dessutom leda en personalgrupp. Förkämparna har ofta ett
övertag eftersom de har längre tid på sig att strategiskt planera mötet med väktarna vid
budgetförhandlingar. En annan viktig roll är enligt Wildavsky hamstrarrollen som dels
ska se till att utgifterna hålls nere och dels ska se till att intäkterna ökar.
Förvaltningscheferna kan inneha denna roll som ofta är konfliktfylld beroende av att i
budgetarbetet är han/hon en förkämpe som vill expandera och värna om verksamheten,
men i det övriga förvaltningsarbetet vill han/hon spara pengar och öka intäkterna och
blir därmed en väktare. Den här teorin menar att biblioteksledning kan påverka
resursfördelningen genom att strategiskt förbereda och planera mötet med politikerna
varje år vid nya budgetförhandlingar.

Vid nedskärningar och kriser i kommunens budget ändras rollerna och mönstret enligt
Shohams teori. Folkbiblioteket är en social institution vars utveckling och utformning
påverkas av förändringar i samhället i stort. För att biblioteken ska överleva har de
ständigt fått omskapa sin roll och rättfärdiga sin existens. Den senaste stora
förändringen i samhället är IT-utvecklingen, där biblioteken förändrats mycket.
Shohams undersökning visar att alla bibliotek blir mer aktiva vid hot om nedskärningar.
Studien visar också att de bibliotek som redan innan hot om nedskärningar varit aktiva
och anpassats till sin omgivning klarade kriser och nedskärningar bättre än andra. Som
en mer konkret och ingående teori kan vi tolka Fridolfs undersökning.

Marie Fridolf förespråkar ökad samverkan i det lokala samhället mellan olika nivåer i
offentligt styrda organisationer. Alla nivåer i offentliga organisationer har samma mål,
nämligen att tillgodose medborgarnas behov. Bibliotekspersonalen har samma mål som
övrig personal och övriga ledare i verksamheterna i bibliotekets närmiljö. Politikerna i
landsting och kommun har också samma mål. Dessa nivåer måste samverka inom sina
nivåer naturligtvis, men också integreras mer mellan de olika nivåerna. Ökad samverkan
mellan de olika nivåerna kan nås dels genom att ändra styrformerna i kommunala
organisationer, dels genom att skapa flera mötesplatser. Hennes undersökning visar att
det verkar ske en brytpunkt på den nivå där arbetsledaren befinner sig, i
bibliotekschefens nivå.

Genom att samverkan mellan och inom nivåerna ökas kan en organisering runt
individens behov skapas och planer för gemensamma, förebyggande insatser. Om
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samverkan mellan organisationer ökar hos t ex försäkringskassa, arbetsförmedling,
bibliotek, skola, förskola och socialtjänst, kan de tillsammans arbeta för ett bättre
samhälle för individen i det lokala samhället. Genom ökad förståelse hur
verksamheterna är organiserade och hur de agerar kan vad som hindrar och vad som
främjar integrering dem emellan diskuteras.

Biblioteksplanen och min undersökning visar att trots kriser och nedskärningar i
folkbibliotekens budget har vissa bibliotek lyckats och andra inte när det gäller
ekonomiska resurser. Min uppfattning är att de bibliotek som klarar sig bäst är de som
har anpassats bäst till sin omgivning. Med anpassning menas att biblioteket förankrar
sig i medborgarnas närmiljö och till politiska förändringar i samhället och därmed
justerar sin verksamhet och sina mål därefter. Biblioteket får då ständigt nya uppgifter.
Ett exempel på förankring kan vara att medborgarna i bibliotekets närmiljö bildar
opinion mot nedskärningar och påverkar politikerna. Det kan också vara så att
biblioteket regelbundet ”jobbar med” omvärldsanalyser och medvetet justerar sin
verksamhet och sina mål för att anpassas till samhället. Exempel på justeringar i
verksamheten med målet att anpassas till övriga samhället kan vara att motverka ökad
arbetslöshet, förebygga ungdomsvåld och främja invandrares integration i samhället. En
annan justering kan vara en satsning på IT-utvecklingen. Exempel på aktiviteter som
kan förekomma är; vägledning vid arbetslöshet, schackkurser för barn och ungdom,
berättarverkstäder, språkvägledning för vuxna invandrare och datorer för
användarutbildning och databassökning.

Jag tror att det är naturligare för biblioteket att vara omvärldsanpassad i en kommundel
där man ser samhällsproblemen i sin omgivning. Biblioteket kan ”hjälpa” de styrande i
kommunen att få ett bättre samhälle och därmed kan biblioteket också i de
kommundelarna kräva mer resurser. Om biblioteket ständigt justerar och förnyar sin
verksamhet i förhållande till det politiska klimatet i samhället är biblioteket en tillgång
för kommunen. I de kommundelar där samhällsproblemen inte är lika påträngande finns
inte heller ett lika stort behov av att folkbiblioteket justerar och förnyar sin verksamhet i
samma omfattning.

Dessutom tror jag att de kommundelar som inte ser samhällsproblemen lika tydligt i sin
närmiljö också ligger närmare centrum och huvudbiblioteket. Medborgarna där utnyttjar
i större utsträckning huvudbiblioteket istället för sitt närmaste kommundelsbibliotek.
Huvudbiblioteket har oftast generösare öppettider, större urval och mer personal.

Genom ganska små medel i den kommunala budgeten går det att driva väl fungerande
bibliotek i medborgarnas närhet och därmed tillgodose deras behov i kommunen.
Folkbiblioteken är välbesökta och dessutom mycket omtyckta institutioner hos de flesta.
Folkbibliotek är en utmärkt mötesplats där människor, oavsett ålder, kön och etnisk
bakgrund, kan mötas. Det är nog de flesta överens om. Visst är biblioteksverksamheten
billig i jämförelse med övriga verksamheter i kommunen, men resurserna får inte bli hur
minimala som helst. Jag menar att normen borde vara de bibliotek i Uppsala som har de
högsta anslagen, utan pengar går det inte att ständigt justera sina mål och vara
omvärldsanpassad. Det kräver personliga resurser och det kostar pengar.
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Vi är medvetna om olikheterna i resursfördelningen, och vi vet också att man i viss mån
kan påverka resursfördelningen. Det kräver att biblioteksledningen blir medveten om
hur resurserna kan påverkas och att kunskap och tid finns att integrera biblioteket i sin
närmiljö och i det övriga samhället. Biblioteksledningen ska hävda att utan bibliotek så
blir samhället mer segregerat. Utan den här kunskapen kanske biblioteken inte har
någon framtid i dagens informations- och kunskapssamhälle där striden om pengarna
och fritiden är hård.

Mina slutsatser förutsätter att samhället behöver folkbiblioteken. Det är naturligtvis en
sanning med modifikation. Alla tror inte på den, men jag tror på folkbibliotekens
framtid!
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7. Förslag till vidare forskning

Under arbetet med uppsatsen har jag stött på frågeställningar som engagerat mig
mycket, men som inte hör hemma i min uppsats. Därför vill jag presentera dem som
förslag till vidare forskning.

Min avsikt var från början att undersöka, dels hur resursfördelningen såg ut i
kommunen och dels undersöka samspelet mellan olika aktörer som medverkar i
fördelningsförfarandet. Jag blev tvungen att begränsa mig. Vidare forskning skulle
kunna fokusera på samspelet mellan olika grupper, dels den mellan politiker och
biblioteksledning, dels den mellan medborgare och politiker, dels den mellan
bibliotekspersonal och medborgare.

En annan intressant frågeställning skulle vara att undersöka hur förankrat folkbiblioteket
är i sin omgivning, att undersöka om biblioteket är anpassat till sin specifika närmiljö
och till samhället i övrigt och om det påverkar resursfördelningen.

En annan fråga är hur folkbibliotekens vänföreningar agerar, dels i tider av kris och hot
om nedskärningar och i tider då stabilitet råder.

Vidare skulle det vara av intresse att undersöka om och hur ekonomerna och politikerna
i Sveriges kommuner resonerar vid resursfördelningen till kulturnämnderna och/eller till
kommundelsnämnderna. Finns det utarbetade fördelningsmodeller för folkbiblioteken
någonstans i Sverige? Hur ser de ut? Vidare där det finns biblioteksplaner, hur ser de ut
och används de i budgetarbetet?
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8. Sammanfattning

Folkbiblioteken är välbesökta och omtyckta organisationer i samhället.
Besöksstatistiken har ökat under hela 1990-talet, däremot minskade anslagen. Kraven
på de som ska leda och organisera folkbiblioteken ökar.

I Uppsala kommun sjönk också anslagen till folkbiblioteken på 90-talet. En
kartläggning, initierad av kulturnämnden, av folkbiblioteksverksamheten i kommunen
visade att vissa bibliotek hade det bättre och andra sämre. Trots nedskärningar i
kommunens budget i början av 90-talet har vissa kommundelsnämnder valt att satsa på
biblioteksverksamheten och andra inte.

Resursfördelningen till folkbiblioteken är ojämna. Syftet med uppsatsen är att redovisa
resursfördelningen hos sju folkbibliotek i Uppsala kommun. Utifrån de resultaten ska
undersökningen försöka klargöra orsakerna till ojämnheterna i resursfördelningen.
Målet är att ge ökande kunskaper om hur resursfördelningen kan påverkas.

Studien visar att en orsak till ojämnheterna är demografin. Segregerade kommundelar
får mer resurser. En annan orsak till ojämnheterna som jag kommit fram till är att vissa
bibliotek har kommit in i en ond respektive god cirkel vad gäller resursfördelningen.
Det finns ingen utarbetad resursfördelningsmodell för folkbibliotek i Uppsala och
tendenser över tiden visar att resursfördelningen sker med procentuella påslag från
tidigare år. Om trenden med låga anslag ska brytas måste biblioteksledningen bli
uppmärksammad på faktorer som kan bryta den onda cirkeln. Dessa faktorer är enligt
min slutsats, främst att anpassa folkbiblioteket till sin omgivning och till det politiska
klimatet i samhället. Andra faktorer som kan bryta den onda cirkeln är att öka
kunskapen om hur olika roller i den lokala närmiljön till biblioteket samverkar och hur
dessa roller samverkar med medborgarna i den lokala närmiljön. För att bryta den onda
cirkeln måste biblioteksledningen ständigt justera och ändra bibliotekets mål och
anpassa verksamheten till de politiska strömningarna i sin omgivning. Det är viktigt att
öka samverkan mellan politiker, medborgare och övriga verksamheter i bibliotekets
närmiljö. En annan faktor som kan bryta cirkeln är i hur hög grad bibliotekscheferna är
förberedda vid mötet med politikerna i budgetprocessen.
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10. Bilagor

Bilaga 1. Resursfördelning till kommundel och bibliotek år 1994

Tabell 1:1 Resursfördelningen till kommundelarna och biblioteksverksamheten 1994.
(Folkmängd totalt i Uppsala kommun 181 191 ) .
Kommundel
(KD)/
bibliotek

Totalkostnad
kommundelen
[tkr]

Invånare/
kommundel

Kostnad/
invånare
[tkr]

Kostnad/
bibliotek

% av KD: s
anslag till bibl.

Kostnad till
bibl./inv.

Danmark/
Sävjabibl.

178 433 10 182 18 1 000 0,6 % 98 kr

Eriksberg/
Eriksbergsbibl

289 605 20 170 14 796 0,3 % 39 kr

GamlaUppsala
/Gränbybibl*

375 827 21 192 18 1 531 0,4 % 72 kr

Gottsunda/**
Gottsundabibl

401 456 18 889 21 5 039 1,3 % 267 kr

Knivsta/
Knivstabibl.

171 956 11 604 15 1 616 0,9 % 139 kr

Vaksala/
Brantingsbibl.

236 737 16 504 14 956 0,4 % 58 kr

Vattholma***/
Storvretabibl.

169 880 10 806 16 2 811 1,7 % 260 kr

* Lokalkostnad ingår ej i kostnaden.
** Inkl. hyra lokaler som ej tillhör biblioteksverksamheten.
*** Vattholma kommundel omfattar två bibliotek, Storvretabiblioteket och Vattholmabiblioteket.
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Bilaga 2. Demografiska tabeller år 1994, 1998-2000

Tabell 2:1 Befolkningssammansättning 31 dec 1994 (Folkmängd totalt i Uppsala
kommun: 181 191)
Kommundel Hela be-

folkningen
% av hela
kommunen

Med
utländsk
bakgrund*

% med
utländsk
bakgrund

Ålder 0-
15**

% barn och
ungdomar
0-15 år

Danmark 10 182 5 1670 16 2984 29
Eriksberg 20 170 11 2963 15 3707 18
Gamla
Uppsala

21 192 12 4798 23 4205 20

Gottsunda 18 889 10 4744 25 4488 24
Knivsta 11 604 6 869 7 3119 27
Vaksala 16 504 9 1571 10 2443 15
Vattholma 10 806 6 978 9 3325 31
* Utländsk bakgrund = Personer som är födda utomlands och/eller är utländska medborgare
**Observera! År 1994 har en annan åldersindelning än senare år.

Tabell 2:2 Befolkningssammansättning 31 dec 1998 (Folkmängd totalt i Uppsala
kommun: 187 302)
Kommundel Hela be-

folkningen
% av hela
kommunen

Med
utländsk
bakgrund*

% med
utländsk
bakgrund

Ålder 0-17 % barn och
ungdomar
0-17 år

Danmark 10 398 6 2 763 27 3 259 31
Eriksberg 21 634 12 5 229 24 4 165 19
Gamla
Uppsala

21 912 12 7 677 35 4 755 22

Gottsunda 19 596 10 7 302 37 5 229 27
Knivsta 11 975 6 1 960 16 3 478 29
Vaksala 17 058 9 3 004 18 2 815 17
Vattholma 10 674 6 1 714 16 3 534 33
* Utländsk bakgrund= Personer som är födda utomlands och/eller är utländska medborgare

Tabell 2:3 Befolkningssammansättning 31 dec 1999 (Folkmängd totalt i Uppsala
kommun: 188 478)
Kommundel Befolkning % av hela

kommunen
Med
utländsk
bakgrund*

% med
utländsk
bakgrund

Ålder 0-17 % barn och
ungdomar
0-17 år

Danmark 10 384 6 2 794 27 3 252 31
Eriksberg 21 759 12 5 314 24 4 183 19
Gamla
Uppsala

21 750 12 7 570 35 4 592 21

Gottsunda 20 162 11 7 599 38 5 424 27
Knivsta 12 125 6 1 990 16 3 462 29
Vaksala 17 046 9 3 006 18 2 802 16
Vattholma 10 665 6 1 775 17 3 496 33
* Utländsk bakgrund= Personer som är födda utomlands och/eller är utländska medborgare
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Tabell 2:4 Befolkningssammansättning 31 dec 2000 (Folkmängd totalt i Uppsala
kommun: 189 569)
Kommundel Befolkning % av hela

kommunen
Med
utländsk
bakgrund*

% med
utländsk
bakgrund

Ålder 0-17 % barn och
ungdomar
0-17 år

Danmark 10 335 5 2 811 27 3 208 31
Eriksberg 21 626 11 5 284 24 4 067 19
Gamla
Uppsala

21 920 12 7 669 35 4 628 21

Gottsunda 20 392 11 7 702 38 5 521 27
Knivsta 12 199 6 2 048 17 3 450 28
Vaksala 17 097 9 3 072 18 2 819 16
Vattholma 10 668 6 1 855 17 3 430 32
* Utländsk bakgrund= Personer som är födda utomlands och/eller är utländska medborgare
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Bilaga 3. Tabeller över verksamhetsmått på bibliotek år 1994, 1998-
2000

Tabell 3:1 Verksamhetsmått på bibliotek år 1994
Kommundel
(KD)/
bibliotek

Danmark/
Sävjabibl.

Eriksberg/
Eriksbergs
-bibl.

Gamla
Uppsala/
Gränbybib

Gottsunda/
Gottsunda-
bibl.***

Knivsta/
Knivsta-
bibl.

Vaksala/
Brantings-
bibl.

Vattholma/
Storvreta-
bibl.****

Befolkning 10 182 20 170 21 192 18 889 11 604 16 504 10 806
% m. utländsk
bakgrund

16 15 23 25 7 10 9

% barn och
ungdom 0-15
år*

29 18 20 24 27 15 31

Kostnad 1 000 796 *****
1 531

******
5 039

1 616 956 2 811

% av hela
KD:s kostnad

0,6 % 0,3 % *****
0,4 %

1,3 % 0,9 % 0,4 % 1,7 %

Hyreskostnad *****
Kostnad/inv. 98 kr 39 kr ***** 267 kr 139 k 58 kr 260 kr
Kostnad exkl.
hyra

1 531

Kostnad/inv.
exkl. hyra

72 kr

Personal-
kostnad
Öppettim/år
/vecka

18 20 42 47 34 14 30

Besökare ingen uppgift ingen uppgift 94 435 219 739 34 894 ingen uppgift ingen uppgift

Utlån
Utlån/inv.

26 659
2,6 2,0

75 715
3,9

145 574
7,7 5,7 3,1

57 414
6,0

Mediebestånd 14 312 33 117 33 283 46 856 30 162 38 898 26 817
Tidningar/
tidskrifter

39 55 113 168 143 78 77

Nyförvärv 1 168 668 1 591 3 314 1 500 1 064 1 818
* Observera! År 1994 har en annan åldersindelning än senare år.
** Skolbibliotekets öppettimmar inom parentes.
*** Gottsunda kommundel omfattar två bibliotek, Gottsundabiblioteket och Ulleråkersbiblioteket.
**** Vattholma kommundel omfattar två bibliotek, Storvretabiblioteket och Vattholmabiblioteket.
*****lokalkostnader ingår ej i bibliotekets budget
****** inkl. hyra av lokaler som ej tillhör biblioteksverksamheten

Fetstil i tabellen betyder att uppgifterna är hämtade ur ”Kartläggning av
biblioteksverksamheten i Uppsala kommun. 1990-1995 med uppföljning”. Utgiven av
Kulturförvaltningen i Uppsala kommun
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Tabell 3:2 Verksamhetsmått på bibliotek år 1998
Kommundel
(KD)/
bibliotek

Danmark/
Sävjabibl.

Eriksberg/
Eriksbergs
-bibl.

Gamla
Uppsala/
Gränbybib

Gottsunda/
Gottsunda-
bibl.*

Knivsta/
Knivsta-
bibl.

Vaksala/
Brantings-
bibl.

Vattholma/
Storvreta-
bibl.**

Befolkning 10 398 21 634 21 912 19 596 11 975 17 058 10 674
% m. utländsk
bakgrund

27 24 35 37 16 18 16

% barn och
ungdom 0-17
år

31 19 22 27 29 17 33

Kostnad 1 256 tkr 1 085 tkr 2 166 tkr 6 436 tkr 3 440 tkr 2 010 tkr ****
3 643 tkr

% av hela
KD:s kostnad

0,5 % 0,3 % 0,4 % 1,0 % 1,3 % 0,6 % 1,2 %

Anslag/inv. 121 kr 50 kr 99 kr 328 kr 287 kr 118 kr 341 kr
Hyreskostnad 215 tkr 334 tkr 368 tkr 2 194 tkr 767 tkr 447 tkr 1 902 tkr
Kostnad exkl.
hyra

1 041 tkr 751 tkr 1 798 tkr 4 242 tkr 2 673 tkr 1 563 tkr 1 741 tkr

Kostnad/inv.
exkl. hyra

100 kr 35 kr 82 kr 216 kr 223 kr 92 kr 163 kr

Personal-
kostnad 763 tkr 408 tkr 1 180 tkr 2 766 tkr 1 543 tkr 819 tkr 780 tkr
Personal-
kostnad/inv.

73 kr 19 kr 54 kr 141 kr 129 kr 48 kr 73 kr

% av
kostnaden till
personal
(exkl. hyra)

61 %

(73 %)

38 %

(54 %)

54 %

(66 %)

43 %

(65 %)

45 %

(58 %)

41 %

(52 %)

21 %

(45 %)
Öppettim/
vecka 36 20 51

(36,15)
47 34 29 ingen uppgift

Öppettim/
vecka/
1000 inv.

3,5 1 2,3 2,4 2,8 1,7 ingen uppgift

Besökare ingen uppgift ingen uppgift 99 730 253 633 67 496 ingen uppgift ingen uppgift

Utlån 50 120 42 082 97 869 198 306 85 882 63 590 ingen uppgift

Utlån/inv. 4,8 1,9 4,5 10,1 7,1 3,7 ingen uppgift

Mediebestånd 21 712 33 011 32 608 55 190 33 732 41 606 32 956
Tidningar/
tidskrifter

54 53 116 182 140 79 96

Tidningar/
tidskrifter/
1000 inv.

5,2 2,4 5,3 9,2 11,7 4,6 9,0

Nyförvärv 1 368 1 195 1 789 3 906 1 838 2 408 1 607
Nyförvärv/
1000 inv.

132 55 82 199 153 141 151

* Gottsunda kommundel omfattar två bibliotek, Gottsundabiblioteket och Ulleråkersbiblioteket.
** Knivstabiblioteket var stängt för flyttning 4 veckor år 1998.
*** Vattholma kommundel omfattar två bibliotek, Storvretabiblioteket och Vattholmabiblioteket.
**** Olika siffror i Verksamhetsberättelse 1998 och 1999. Dessa siffror är från 1999 års
verksamhetsberättelse, (i 1998 var siffran 3 622 tkr).
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Tabell 3:3 Verksamhetsmått på bibliotek år 1999
Kommundel
(KD)/
bibliotek

Danmark/
Sävjabibl.

Eriksberg/
Eriksbergs
-bibl.

Gamla
Uppsala/
Gränbybib

Gottsunda/
Gottsunda-
bibl.*

Knivsta/
Knivsta-
bibl.

Vaksala/
Brantings-
bibl.

Vattholma/
Storvreta-
bibl.**

Befolkning 10 384 21 759 21 750 20 162 12 125 17 046 10 665
% m. utländsk
bakgrund

27 24 35 38 16 18 17

% barn och
ungdom 0-17
år

31 19 21 27 29 16 33

Kostnad 1 376 tkr 1 485 tkr 2 007 tkr 7 345 tkr 3 493 tkr 2 076 tkr 3 826 tkr
% av hela
KD:s kostnad

0,5 % 0,4 % 0,4 % 1,0 % 1,4 % 0,5 % 1,6 %

Kostnad/inv. 133 kr 68 kr 92 kr 364 kr 288 kr 122 kr 359 kr
Hyreskostnad 210 tkr 280 tkr 338 tkr 2 345 tkr 760 tkr 419 tkr 1 905 tkr
Kostnad exkl.
hyra

1 166 tkr 1 205 tkr 1 669 tkr 5 000 tkr 2 733 tkr 1 657 tkr 1 921 t kr

Kostnad/inv.
exkl. hyra

112 kr 55 kr 77 kr 248 kr 225 kr 97 kr 180 kr

Personal-
kostnad 734 tkr 645 tkr 1 082 tkr 3 131 tkr 1 655 tkr 1 051 tkr 894 tkr
Personal-
kostnad/inv.

71 kr 30 kr 50 kr 155 kr 136 kr 62 kr 84 kr

% av
kostnaden till
personal
(exkl. hyra)

53 %

(63%)

43 %

(54%)

54 %

(65%)

43 %

(63%)

47 %

(61%)

51 %

(63%)

24 %

(47%)
Öppettim/
vecka 36

***
20 (38) 51 47 42 31 51

Öppettim/
vecka/
1000 inv.

3,5 ***
0,9 (1,7)

2,3 2,3 3,5 1,8 4,8

Besökare ca83 000 ingen uppgift 96 184 262 139 73 332 ingen uppgift 52 338
Utlån 47 741 38 625 96 008 198 306 93 334 74 740 68 656
Utlån/inv. 4,6 1,8 4,4 9,8 7,7 4,4 6,4
Mediebestånd 22 948 32 738 33 981 55 193 35 035 43 443 33 862
Tidningar/
tidskrifter

54 57 113 177 141 75 97

Tidningar/
tidskrifter/
1000 inv.

5,2 2,6 5,2 8,8 11,6 4,4 9,1

Nyförvärv 1 753 1 631 1 763 3 964 2 056 2 935 2 041
Nyförvärv/
1000 inv.

169 75 81 197 170 172 191

* Gottsunda kommundel omfattar två bibliotek, Gottsundabiblioteket och Ulleråkersbiblioteket.
** Vattholma kommundel omfattar två bibliotek, Storvretabiblioteket och Vattholmabiblioteket.
*** Eriksbergsbiblioteket ändrade öppettiderna under hösten, från 20 till 38 tim/veckan.
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Tabell 3:4 Verksamhetsmått på bibliotek år 2000
Kommundel
(KD)/
bibliotek

Danmark/
Sävjabibl.

Eriksberg/
Eriksbergs
-bibl.

Gamla
Uppsala/
Gränbybib

Gottsunda/
Gottsunda-
bibl.

Knivsta/
Knivsta-
bibl.

Vaksala/
Brantings-
bibl.

Vattholma/
Storvreta-
bibl.

Befolkning 10 335 21 626 21 920 20 392 12 199 17 097 10 668
% m. utländsk
bakgrund

27 24 35 38 17 18 17

% barn och
ungdom 0-17
år

31 19 21 27 28 16 32

Kostnad 1 406 tkr 1 606 tkr 2 119 tkr 7 399 tkr 3 614 tkr 2 371 tkr 3 836 tkr
% av hela
KD:s kostnad

0,5 % 0,4 % 0,4 % 1,0 % 1,4 % 0,6 % 1,6 %

Kostnad/inv. 136 kr 74 kr 97 kr 363 kr 296 kr 139 kr 360 kr
Hyreskostnad 230 tkr 273 tkr 344 tkr 2 030 tkr 664 tkr 420 tkr 1 905 tkr
Kostnad exkl.
hyra

1 176 tkr 1 333 tkr 1 775 tkr 5 369 tkr 2 950 tkr 1 951 tkr 1 931 tkr

Kostnad/inv.
exkl. hyra

114 kr 62 kr 81 kr 263 kr 242 kr 114 kr 181 kr

Personal-
kostnad

728 tkr 832 tkr 1 207 tkr 3 465 tkr 1 765 tkr 1 145 tkr 1 016 tkr

Personal-
kostnad/inv.

70 kr 38kr 55 kr 170 kr 145 kr 67 kr 95 kr

% av
kostnaden till
personal
(exkl. hyra)

52 %

(62%)

52 %

(62%)

57 %

(68%)

47 %

(65%)

49 %

(60%)

48 %

(59%)

26 %

(53%)
Öppettim/
vecka

36 36 51 47 42 31 53

Öppet/vecka/
1000 inv.

3,5 1,7 2,3 2,3 3,4 1,8 5,0

Besökare ca76 500 56 839 93 386 264 843 ca75 000 ca40 000 Ingen uppgift

Utlån 46 235 52 650 96 121 206 748 100 631 73 771 79 680
Utlån/inv. 4,5 2,4 4,4 10,1 8,2 4,3 7,5
Mediebestånd 24 003 33 676 32 760 56 543 36 112 43 442 34 935
Tidningar/
tidskrifter

55 60 113 183 141 75 93

Tidningar/
tidskrifter/
1000 inv.

5,3 2,8 5,2 9,0 11,6 4,4 8,7

Nyförvärv 1 500 1 591 1 949 4 412 2 275 2 378 1 795
Nyförvärv/
1000 inv.

145 74 89 216 186 139 168

* Gottsunda kommundel omfattar två bibliotek, Gottsundabiblioteket och Ulleråkersbiblioteket.
** Vattholma kommundel omfattar två bibliotek, Storvretabiblioteket och Vattholmabiblioteket.
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Bilaga 4. Karta över Uppsala kommun

 

Fr.o.m. 1 jan 2003 är Knivsta egen kommun.


