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Abstrakt

Syftet med min magisteruppsats var att undersöka Dieselverkstadens bibliotek. Jag ville veta hur ett 

bibliotek som drivs på entreprenad av ett aktiebolag fungerade och de frågeställningar jag hade 

rörde Dieselverkstadens bibliotek ur två perspektiv; det ena ur ett organisatoriskt perspektiv och det 

andra ur ett folkbiblioteksperspektiv. I den första var fokuset på den decentraliserade organisationen 

och i den andra problematiserades folkbiblioteket med en ambition att kunna avgöra om 

Dieselverkstadens bibliotek var ett folkbibliotek eller ej. Jag ville även kunna göra en bedömning av 

om biblioteket var ett exempel på en lyckad biblioteksentreprenad. Metoden som användes var i 

huvudsak kvalitativa intervjuer med två medarbetare från Dieselverkstadens bibliotek, tillsammans 

med kvantitativa inslag och litteraturstudier. Mina resultat visade hur ett bibliotek utan formell 

ledning fungerade, att biblioteket kunde klassificeras som ett folkbibliotek och stå som ett exempel 

på en lyckad biblioteksentreprenad. 
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Inledning

För första gången kommer en svensk kommun att sälja ut alla sina  
bibliotek. Nästa höst kan Nackas sex folkbibliotek drivas i privat regi.  
Kommunens kulturnämnd beslutade i förrgår att alla sex ska säljas ut  
genom upphandling. Nacka har redan ett privat bibliotek, Dieselverkstaden,  
som startade som ekonomisk förening men nu drivs i aktiebolagsform.
– Vi gör det här för att göra biblioteken ännu mer välbesökta. Biblioteken  
har ökat öppettiderna och antalet besök kraftigt de senare åren, men vi vill  
utveckla arbetet att sätta mål och utvärdera kvalitet ytterligare. Det betyder  
inte att privata aktörer kan göra det bättre än kommunen.  
Upphandlingsförfarandet säger inte vilken driftsform biblioteken kommer  
att ha. Det kan bli enskild såväl som kommunal drift eller en kombination  
av dessa, betonar Tobias Nässén (M), kulturnämndens ordförande. (Nacka 
säljer ut sina bibliotek,Dagens Nyheter, 2010, 2010-12-10)

Det här kan man läsa i Dagens Nyheter den 10e december 2010. Nacka Kommun öppnar nu upp för 

upphandling av alla sina bibliotek och Dieselverkstadens bibliotek, som den här uppsatsen handlar 

om, var det första biblioteket i Nacka som valde att bli privata och numera drivs på entreprenad av 

bibliotekspersonalens nystartade aktiebolag för kommunens räkning. Nacka Kommuns beslut att 

göra det möjligt för privata initiativ att komma in i biblioteksvärlden togs inte emot utan kritik. 

Författarförbundet var snabba med att svara på Nacka Kommuns planer och menar att det hela är 

absurt.

Sveriges Författarförbund ser det svenska offentliga biblioteksväsendet som 
ett demokratiskt fundament och en grundstomme i den svenska  
kulturpolitiken. 
Bibliotekens verksamhet bygger på ett gemensamt förtroende hos allmänhet,  
beslutsfattare och anställda om opartiskhet, mångsidighet och kvalitet. 
(http://www.forfattarforbundet.se). 

Författarförbundet säger att när kommunen väljer att lämna ifrån sig uppdraget att bedriva 

biblioteksverksamhet till privata aktörer och kommersiella intressen så är detta ett allvarligt ingrepp 

på detta förtroende, de menar även att ett biblioteks som drivs av privata initiativ inte har samma 

intresse av att garantera en hög standard av litteratur till folket och att det strider mot idén om vad 

folkbiblioteket är. 

I Svenska Dagbladet kan man läsa att det inte är förvånande att detta händer i Nacka där ”okunniga 
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och klåfingriga politiker använt kulturen som experimentverkstad”(Rabe, 2010). Frågan om  

biblioteken, vad de ska vara, hur de ska drivas och av vem rör helt klart upp känslor och idag den 22 

December 2010 så är debatten på landets olika kultursidor ovanligt fyllda av diskussioner om 

bibliotekens framtid. Även i TV-nyheter så talas det om Nacka Kommun och biblioteken som säljs 

ut. 

Biblioteken befinner sig idag i en ovanligt spännande tid, en tid av förändring och en tid av 

förnyelse. En tid där institutionen folkbiblioteket debatteras och själva begreppet bibliotek kanske 

inte längre är något självklart. På Dieselverkstadens bibliotek vill man utmana bilden av vad 

biblioteket ska vara och man organiserar sig själva på sätt som är främmande för det svenska 

folkbiblioteket. Det är vad den här uppsatsen kommer att handla om; ett bibliotek som just nu har 

många blickar riktade på sig. 

Olika bibliotek och driftsformer 

Det här avsnittet har jag valt att ta med för att läsaren ska få en överblick över de olika möjliga 

driftsformer av bibliotek. 

Entreprenad- En entreprenad är när en beställare gjort ett avtal med en entreprenör att utföra ett 

arbete eller leverera någonting. Här handlar det om att kommunen anlitar någon extern för att driva 

biblioteksverksamhet i kommunens räkning. 

Intraprenad- Biblioteket i Grubbe, utanför Umeå, använder sig av intraprenadform för sin 

biblioteksverksamhet. Ett enligt mig ganska diffust begrepp, men det handlar om att biblioteket är 

en företagsliknande enhet där personalen har mer inflytande över verksamheten än annan 

kommunal verksamhet, men fortfarande är en del av kommunen. 

Föreningsdrivna bibliotek- Bibliotek som drivs av till exempel hembygdsföreningar för 

medlemmarnas räkning, eller patientföreningar som driver bibliotek på sjukhus. Det kan också röra 

sig om en entreprenadverksamhet om det är en förening som driver ett bibliotek för allmänheten på 

kommunens uppdrag (Lindberg, 2009). 

Privata bibliotek- Ett privat bibliotek är ett bibliotek som inte är öppet för allmänheten, drivs heller 

ej av skattemedel. Det kan ha ett speciellt ändamål eller samling och kräver ofta att man blir 

medlem på något sätt. I min uppsats använder jag ibland begreppet bibliotek i privat regi och då 

menar jag inte ett privat bibliotek utan ett bibliotek som drivs av någon eller några utanför den 

offentliga verksamheten, en utomstående part. 
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Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Dieselverkstadens bibliotek och sättet de bedriver sin 

verksamhet. Biblioteket har en unik ställning i Sverige som det enda biblioteket som drivs i privat 

regi på entreprenad och samtidigt är aktiebolag, något som gör det intressant att studera. 

Målet med den här uppsatsen är att  undersöka hur det faktum att biblioteket är privat påverkar hur 

biblioteket fungerar och styrs. Fokuset i uppsatsen ligger på hur arbetet där fungerar och vad dess 

annorlunda organisationsform gör för hur personalen upplever sitt arbete där. Jag vill också ta reda 

på om Dieselverkstadens bibliotek fortfarande är ett folkbibliotek och om man kan säga att 

Dieselverkstadens bibliotek AB lyckas väl med sitt uppdrag att bedriva biblioteksverksamhet. 

För att kunna göra detta ämnar jag besvara de frågeställningar jag har formulerat nedan.    

Frågeställningar

• Hur organiseras Dieselverkstadens bibliotek?

Med den frågeställningen menar jag vad det betyder att vara ett bibliotek på entreprenad, vad det 

betyder att biblioteket drivs av personalen själva i privat regi och vad det betyder för dem, 

biblioteket och dess personal, att vara ett aktiebolag. 

• På vilket sätt är Dieselverkstadens bibliotek ett folkbibliotek?

Med den frågan vill jag ta reda på om Dieselverkstadens bibliotek och personal har andra 

värderingar och prioriteringar än ett ”vanligt folkbibliotek”. Jag vill veta om det faktum att de är ett 

bibliotek i privat regi, organiseras på ett annorlunda sätt än vad som är brukligt, även betyder att de 

inte längre är ett folkbibliotek.
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• Är Dieselverkstadens bibliotek ett lyckat exempel på ett bibliotek som drivs som 

entreprenad i privat regi?  

Med lyckad menar jag om biblioteket fungerar väl och är framgångsrikt i det avseendet att 

personalen själva tycker det och hur statistiken ser ut på utlån, besök och öppettimmar, samt vad jag 

själv anser efter att ha undersökt det i den här uppsatsen. 
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Teori

I teoridelen presenterar jag begrepp inom organisationsteori som jag använder mig av för att 

analysera Dieselverkstadens bibliotek som en organisation. Jag kommer även att ge en definition 

vad det är ett folkbibliotek ska vara och vilka värderingar det skall bära med sig för att kunna kalla 

sig ett folkbibliotek samt ge en bild av hur det moderna folkbiblioteket vuxit fram. I slutet talar jag 

även om hur alternativa driftsformer av bibliotek ser ut i Sverige och kort vad som händer med den 

brittiska bibliotekspolitiken, för att avslutande redogöra för olika driftsformer. 

Organisationsteori

Nedan kommer jag att ta upp begrepp som förekommer inom organisationsteori och vilka jag 

använt mig av för att kunna analysera Dieselverkstadens biblioteksorganisation. Det jag kommer ta 

upp är främst hur det är att verka inom en decentraliserad organisation, vilket är något jag fokuserar 

på senare i resultatdelen. 

I boken Hur moderna organisationer fungerar (2002) så tar författarna Dag Ingvar Jacobssen och 

Jan Thorsvik upp flera olika beståndsdelar i organisationsteori. Till att börja med så redogörs först 

och främst vad en organisation är; ”ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå 

bestämda mål”(Jacobssen & Thorsvik, 2002, s.10) 

Det är socialt i det avseendet att organisationer består av människor som agerar med och mot 

varandra. System i det att vi talar om en avgränsning. Det är alltså en grupp som arbetar för 

gemensamma mål, men också är beroende av omvärlden för att kunna upprätthålla sin verksamhet. 

De måste ha resurser, nämligen kapital, råvaror, arbetskraft, och de måste ha kunder eller brukare 

som är beroende av dem. Några som är villiga att betala för en produkt eller tjänst som 

organisationen kan erbjuda. Då får organisationen intäkter och kan uppehålla sig. De har ett mål i 

den meningen att de ska åstadkomma något särskilt, den existerar av en anledning och den är 

konstruerad på ett medvetet sätt för att lösa en uppgift. 

En organisation har även en struktur, en organisationsstruktur som handlar om arbetsdelning, 
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fördelning av auktoritet och styrsystem, samordning och kontroll av uppgifter. Arbetsdelning menas 

just hur arbetet ska delas upp. Det vill säga, vem ska göra vad? Ska det vara så att alla gör alla 

möjliga uppgifter, eller är det några som ska vara specialiserade på vissa områden och utveckla mer 

specifik kompetens? Att vara specialiserad på en särskild uppgift eller område leder ofta till att ett 

arbete kan utföras snabbare och bättre än om man varje gång skall börja med en ny och okänd 

uppgift som man måste lära sig. Däremot så betyder det att om arbetet delas upp i mindre 

smågrupper kan det ändå komma att behövas koordinering uppifrån för att säkerställa ett 

tillfredsställande  resultat i hela organisationen.  

Fördelning av auktoritet handlar om hur beslutsprocessen går till inom en organisation. Vem det är 

som bestämmer och om vad. Här kan man skilja mellan centraliserade och decentraliserade 

organisationer. 

En organisation som har en hög grad av centralisering har en stark hierarkisk ordning och en tydlig 

kedja av beslutsfattande. En centraliserad organisation har makten koncentrerad i ett fåtal personer i 

toppen och många personer med låg grad av bestämmande nere på botten. I en decentraliserad 

organisation finns det en planare maktstruktur där anställda har större grad av inflytande och 

självbestämmande över sitt arbete och inom själva organisationen. De är mer involverade i beslut än 

i en centraliserad organisation. 

Fördelarna med att ha en centraliserad beslutsbefogenhet är enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) att 

1) kunna ge klara styrsignaler, 2) att kunna säkra sig en enhetlig praktik och personpolitik, vilket 

resulterar i 3)förutsägbarhet i organisationen. Nackdelarna med centralisering är att 1) det uppstår 

informationsproblem genom att kunskap på olika ställen i organisationen inte utnyttjas fullt ut, 2) de 

anställda har låg motivation på grund av att inte kunna ta egna initiativ och arbeta kreativt, och 3) 

de anställda får en försvagad ansvarskänsla genom att de inte får ta del av beslut som direkt 

påverkar deras arbetssituation. 

Vad gäller decentralisering så menar Jacobsen och Thorsvik (2002) att fördelarna är att man 1) kan 

utnyttja den kunskap och erfarenhet som underordnade har om lokala förhållanden, 2) att det 

främjar flexibilitet och snabb anpassning i organisationen, 3)det motiverar underordnade och 

stimulerar till att jobba kreativt, och 4) det stärker de underordnades ansvarskänsla. 

Nackdelen med decentralisering är främst risken för suboptimering, alltså att beslut fattas för att 

realisera delmål utan att ta hänsyn till organisationens större övergripande mål. 

6



Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) så är det beroende på vad som kännetecknar organisationen i 

sig och vad för slags miljö som den verkar i som bestämmer om det är bra att ha en centraliserad 

eller decentraliserad organisationsstruktur. Dock så är det generellt på det sättet att i en föränderlig 

omvärld så är det bra att ha en decentraliserad organisation så att den snabbt kan reagera på yttre hot 

och möjligheter. Det gäller också om organisationen har komplexa arbetsuppgifter där personalen i 

hög utsträckning måste använda sitt yrkesmässiga omdöme och expertis. Där bör beslutsfattande 

delegeras i större utsträckning än vid uppgifter som inte kräver särskilt hög tankeverksamhet. 

En organisationsform som Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver är den innovativa 

organisationen. Det är en organisation där du inte kommer att finna någon riktigt klar 

organisationsstruktur och där gränser kan vara otydliga och flytande. Verksamheten kan vara löst 

organiserad och diverse regler och procedurer är ofta inte nedtecknade. I en sådan form kan de 

anställda mer eller mindre hitta sin egen plats inom organisationen. En sådan organisationsform är 

känd för att bidra till att anställda tar mer initiativ, kan följa upp idéer och arbeta kreativt i högre 

utsträckning än andra mer centraliserade organisationer. 

Folkbiblioteket

För att kunna veta om Dieselverkstadens bibliotek skiljer sig från vad ett folkbibliotek står för i 

form av värderingar och vad de arbetar med, så måste först och främst folkbiblioteket kunna 

definieras. På så sätt uppstår en måttstock och riktlinje att förhålla sig till i den kommande texten. 

Det moderna folkbiblioteket som vi känner det idag här i Sverige växte fram i början på 1900-talet 

och hämtade inspiration från de amerikanska offentliga biblioteken. Det var Valfrid Palmgren som 

efter att ha studerat i USA tog med sig de nya idéerna om det offentliga biblioteket hem till Sverige. 

Idén om ett öppet bibliotek i myndigheters regi, drivet av kompetent personal som ser till att 

medborgare, både barn och äldre, har tillgång till litteratur och att detta ska ske gratis (Thomas, 

2010).

Sverige anammade den amerikanska modellen och biblioteken utvecklades stadigt och hade ett stort 

uppsving mellan åren 1950-70, en tillväxt som vi inte har sett sedan dess. Faktum är att biblioteken 

har sjunkit i antal sedan sjuttiotalet, samtidigt som litteratur i högre grad har blivit tillgänglig genom 
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att du numera kan inhandla böcker överallt, även på internet, och inte enbart hos bokhandlare som 

det en gång var. Dock är den stora tillgången på böcker genom kommersiella krafter självklart inte 

gratis, något som skiljer de från biblioteken och uppgiften de har, att erbjuda information och 

litteratur utan kostnad. 

Folkbiblioteksmanifestet av UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), är en FN 

organisation som verkar för samarbete mellan nationer kring utbildning, vetenskap, kultur och 

kommunikation. Det är en organisation som har 193 medlemsländer, däribland Sverige som blev 

medlem 1951. 

Enligt dem själva är en av de viktigaste uppgifterna för UNESCO att utarbeta normativa texter som 

medlemsländerna kan enas om, riktlinjer för kultur och utveckling. Deras vision om vad ett 

folkbibliotek är, vilket de presenterar i sitt manifest och jag summerar nedan, tycker jag är en bra 

förklaring av begreppet folkbibliotek, som lätt kan bli lite väl mångtydigt eftersom större delen av 

världen är överens kring den. Därför får den, tillsammans med bibliotekslagen, i min uppsats tjäna 

som en beskrivning av vad ett folkbibliotek är och ska vara.

 

1994 fastställer UNESCO tillsammans med  IFLA  (International Federation of Library 

Associations and Institutions), den ledande internationella biblioteksföreningen, ett 

folkbiblioteksmanifest. Manifestet som godkändes 1994 är den tredje versionen. Den har tidigare 

kommit ut 1949 och 1972. 

UNESCO har i sitt folkbiblioteksmanifest fastställt vad det är dem tycker att ett offentligt bibliotek 

ska syssla med, vilka värden de ska bära upp och vilken roll biblioteket ska ha i samhället och i 

nationen. Jag ger här en summering av vad det innehåller, men det kan läsas i sin helhet på 

www.unesco.se. 

Sammanfattning av manifestet:

Medborgares deltagande i demokratin är enligt UNESCO beroende av en fullgod utbildning och en 

fri och obegränsad tillgång till kunskap. Alla ska kunna ta del av kulturen och ha rätt till fri 

information. Därigenom kan alla få en aktiv roll i samhället. Folkbiblioteket är därför ett lokalt 
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kunskapscentrum som ska vara en förutsättning för lärande och stå för kulturell utveckling för 

individen och för alla olika grupper i samhället. 

Folkbiblioteket ska främja utbildning, kultur, fri information och sträva efter fred, något som stat, 

landsting och kommuner uppmanas att stödja och medverka i utvecklingen av 

folkbiblioteksväsendet. Biblioteket ska var till för alla oberoende av ålder, ras, kön, religion, 

nationalitet, språk eller samhällsklass och det ska erbjudas särskilda tjänster till de som inte kan 

utnyttja det vanliga utbudet, t ex för handikappade och språkliga minoriteter. 

Bibliotekets samlingar och utbud av tjänster ska vara alla slag av lämpliga medier och de skall 

förmedlas genom både modern teknologi och mer traditionella sätt. Samlingarna skall spegla 

tidsandan och samhällsutveckling, men också vara minnen för mänsklig strävan och fantasi. De ska 

inte heller censureras eller utsättas för politiska eller kommersiella påtryckningar. 

Folkbiblioteket ska vara centralt belägna och ha öppettider som passar användarna, samt ha lokaler 

som passar sig för läsning och studier.  Folkbibliotekets uppgifter är att verka för läskunnighet, 

tillgång till information, utbildning och kultur. Deras tjänster ska vara i princip avgiftsfria och de 

skall ha särskild lagstiftning och bekostas av allmänna medel. 

Bibliotekslagen 

Sverige har särskild lagstiftning gällande biblioteken i bibliotekslagen som slogs fast 1996 av 

Sveriges Riksdag, vilket i mångt och mycket täcker upp vad UNESCO:s folkbiblioteksmanifest står 

för. Bibliotekslagen innehåller flera punkter som specificerar vad stat, kommun och landsting har 

för skyldigheter, men också vad det är för skyldigheter ett folkbibliotek har. 

Ett bibliotek ska enligt lagen (SFS 1996:1596) främja intresse för läsning och litteratur, information, 

upplysning, utbildning och kulturell verksamhet. De ska göra databaserad information tillgänglig 

till alla medborgare och de skall låna ut litteratur avgiftsfritt. Dock så får man ta betalt för andra 

tjänster. 

Man ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, t ex genom att ha talböcker för 

synskadade. Se till behoven av invandrare och språkliga minoriteter genom att erbjuda litteratur på 
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andra språk än svenska. Ett folkbibliotek ska enligt lag lägga särskilt fokus på barn och ungdomar 

genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att de 

ska kunna utveckla sitt språk och kunna stimulera till läsning. 

Man kan därför säga att bibliotekslagen i sig är ganska bred och öppen för tolkning. Men vissa 

saker i den går inte att misstolka. Till exempel att de ska ha avgiftsfria lån. 

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest tillsammans med Bibliotekslagen

Det som uttrycks vara ett biblioteks uppgifter och de värden som ett bibliotek ska sträva efter i 

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, tillsammans med Bibliotekslagen, utgör alltså vad jag anser att 

ett folkbibliotek är och ska vara. I kort så säger det att ett folkbibliotek ska; 

vara ett center för utbildning, kultur och information. Det är en viktig institution för demokratin då 

biblioteket är ett forum där medborgare ska kunna sätta sig in i hur samhället fungerar och 

därigenom kunna ta aktiv del av det. Biblioteket ska vara en plats som är öppen för alla oavsett 

etnicitet, kön, klass, funktionshinder osv. Folkbiblioteket ska också särskilt vara en resurs för barn 

och ungdomar och erbjuda informationstjänster och tillgång till olika medier, både genom 

traditionella former så som boken, men även på andra sätt genom bruket av modern teknologi. 

Erfarenheter i Sverige och utomlands

I Sverige

Här i Sverige så utförde föreningen BIS (Bibliotek i Samhälle) under 2007 en undersökning i 

alternativa driftsformer av svenska bibliotek. Det var en kartläggning av det svenska 

bibliotekslandskapet, då det saknades egentliga kunskaper om hur många bibliotek det faktiskt var 

som drevs på andra sätt än i kommunens regi och det som de ville ta reda på var också av vilken 

anledning biblioteken valt alternativa driftsformer. Den undersökningen visade att det fanns ca 2200 

folkbibliotek, filialer och bokbussar i Sverige och endast 19st av dessa hade en alternativ driftsform 

(BIS, 2007). 
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Biblioteken drivs på lite olika sätt. Dieselverkstadens bibliotek drivs i entreprenadform av 

Dieselverkstadens aktiebolag AB, där har de ingått ett avtal med kommunen och tagit över den 

verksamhet som tidigare varit kommunal. Det finns bibliotek runt om i Sverige som drivs av 

föreningar, exempelvis Morjärv bibliotek i Norrbotten, där Morjärvbyarnas utvecklingsförening 

tagit över driften. Det finns även exempel på företag som kommit in och tagit över bibliotek, som i 

Hällefors, där biblioteket drivs av en bokhandel sedan 1993. 

I de allra flesta fall där privata aktörer, föreningar, eller i vissa fall Svenska Kyrkan, har det handlat 

om bibliotek som har varit på väg att, eller har, lagts ned. Då har exempelvis en förening klivit in 

för att verksamheten ska kunna fortsätta. Det är mycket ovanligare att initiativet kommer från 

personalen själva, som i fallet Dieselverkstaden, utan att det förekommit något slags hot om 

nedläggning eller liknande situationer. 

Det har alldeles nyligen publicerats en utredning av Utvecklingsrådet av driftsfrågor, en tillsatt 

styrelse från Svensk Biblioteksförening (http://www.biblioteksforeningen.org) , som heter Om 

bibliotek på entreprenad (2010). Det är en beställd utredning som skulle undersöka 

biblioteksentreprenadfrågan och komma fram till en rekommenderad hållning som Svensk 

Biblioteksförening kan ha i frågan. Det som utredningen kommer fram till, och vad rådet 

rekommenderar Svensk Biblioteksförening att göra, är att inte ta ställning varken för eller mot att 

driva bibliotek på entreprenad. De säger att alla människor ska ha tillgång till biblioteksservice av 

hög kvalitet som omfattas av bibliotekslagen och att ”det målet är lika giltigt oberoende av 

driftsform”(Svensk Biblioteksförening, Om bibliotek på entreprenad, 2010, s.14)

I Storbritannien

Som jag nämnde har det tidigare oftast varit när biblioteken hotas av nedläggning som diskussioner 

kring privatisering och politik som börjar öppna upp för privata initiativ inom biblioteksvärlden. 

Det är det som pågår i Storbritannien just nu. I The Independent, en av landets största dagstidningar, 

skriver de ”Hands off our public libraries”(Terence Blacker, 2010-08-20) alltså något i stil med 

”Håll tassarna borta från biblioteket” (min översättning). Storbritannien har drabbats mycket 

hårdare av den ekonomiska krisen än Sverige och många bibliotek har hotats av nedläggning när 

man har varit tvungen att spara in pengar. Förutom att ekonomin är sämre så är landet likt Sverige i 

11

http://www.biblioteksforeningen.org/


den meningen att det regeras av en mitten-höger regering som just nu lanserar ny kulturpolitik. Det 

artikeln vänder sig mot är ”The Future Libraries Programme”, ett bibliotekspolitiskt program som 

innehåller en mängd olika saker, men viktigast här är att den öppnar upp för alternativa driftsformer 

inom biblioteksvärlden. Företag, föreningar, välgörenhetsorganisationer ska ha möjlighet att bedriva 

biblioteksverksamhet. På ett ställe har en pub tagit över driften av det lokala biblioteket och 

levererar numera öl och litteratur till sina gäster. 

Att öppna upp för privata initiativ inom biblioteksområdet är således inte unikt för Sverige, dock 

kan de stora skillnaderna ligga i varför politiker eller biblioteken själva väljer att göra det. Är det för 

att rädda något som håller på att förloras? Eller gör man det med tanken att förändra något som är 

relativt välfungerande?
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Metod

Jag har i denna uppsats gjort en kvalitativ studie genom att utföra intervjuer med två stycken 

medarbetare från Dieselverkstadens bibliotek. Jag valde att göra ostrukturerade intervjuer, något 

som Jan Trost ger olika definitioner på i sin bok Kvalitativa intervjuer (2002). Jag använder 

begreppet ostrukturerad intervju i den meningen att mina frågor kunde besvaras på flera olika sätt 

och med olika svar, däremot så var själva frågorna förberedda i förväg. Jag kunde även komma på 

en del nya frågor under intervjuns gång som en reaktion på informanternas svar. 

Frågorna jag ställde var direkt relaterade till mina frågeställningar och handlade i huvudsak om; 

bibliotekets bakgrund, processen att bli privat, bibliotekets driftform, organiseringen av arbetet, 

fördelningen av makt, finansiering och ekonomi, bibliotekets fokus och de anställdas tankar kring 

folkbiblioteket som institution. Mina informanter är Margareta Swanelid, ekonomiansvarig 

Dieselverkstadens bibliotek och Per Perstrand, medarbetare Dieselverkstadens bibliotek. Det var de 

informanter som ville ställa upp på att bli intervjuade efter initiala kontakter via e-post. Därefter 

hölls själva intervjuerna via telefon. 

Jag har som förberedelse inför intervjuerna tittat på olika tjänsteskrivelser och andra politiska 

dokument från Nacka Kommun som beskriver processen kring att Dieselverkstadens bibliotek blev 

privat. Vid en granskning av dokument av ett sådant slag så är att ett visst mått av källkritik viktigt, 

som alltid, och man måste vara medveten om att det är dokument som är färgade av politiska 

åsikter. Dock så använder jag dessa för att exempelvis beskriva det politiska klimatet och i ett 

sådant ändamål är de därför ytterst lämpliga. Jag har även läst artiklar på internet som handlar om 

Dieselverkstadens bibliotek, både fördelaktiga och kritiska, där privatisering och bibliotek på 

entreprenad är det som oftast är ämnet och genom detta har jag kunnat sätta in det hela i en kontext 

där kulturpolitik och bibliotekets framtid är centralt. 

Min studie har även kvantitativa inslag då jag tittat på bibliotekets statistik kring utlån, besökarantal 

osv. som en del i att kunna göra en helhetsbedömning av hur väl biblioteket fungerar. Nacka 

Kommun gör varje år en kundundersökning för att se om besökare av kommunens bibliotek är 

nöjda eller ej. Jag har valt att inte ta med resultaten i den undersökningen i den här uppsatsen 

eftersom jag anser att de 201personer som är med inte är tillräckligt som underlag för att kunna dra 

några slutsatser om man ser till det stora antalet som faktiskt besöker biblioteket.  
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Resultat

I resultatkapitlet börjar jag med att berätta om Dieselverkstadens bibliotek ur ett historiskt 

perspektiv där och beskriver den politiska processen i omvandlingen från ett kommunalt bibliotek 

till ett bibliotek i privat regi och beskriver den biblioteksreform som Nacka Kommun genomfört. . 

Jag tar upp hur biblioteket fungerar som organisation, aktiebolag och jag redovisar data från 

intervjuer med Dieselverkstadens personal, samt beskriver politiska dokument och statistik för 

biblioteket. 

Dieselverkstadens bibliotek 

Dieselverkstaden är ett kulturhus som öppnade 2002 på Sicklaön i Nacka Kommun, utanför 

Stockholm. Det är inhyst i en stor gammal fabriksbyggnad från början av 1900talet där man tidigare 

byggde dieselmotorer. En stor och vacker byggnad som rymmer flera olika verksamheter; ett café, 

en biograf, en konsthall, en restaurang, ett museum och framför allt ett bibliotek. 

Dieselverkstadens bibliotek hade redan från början en målsättning om att ha stort fokus på barn och 

unga, med nya medier som TV-spel och mycket aktiviteter som workshops och liknande. Margareta 

Swanelid ansåg att på många andra bibliotek så var biblioteket mer till för personalen själva än 

besökarna. Hon ville att deras bibliotek skulle vara en slags förlängning av ens eget vardagsrum. En 

plats där man kan läsa, lyssna på musik, spela TV-spel, ta en kopp kaffe och bara koppla av i en 

kravlös miljö. 

Hon tyckte e att det var omöjligt att jobba på det sättet de ville och de kunde inte få utlopp för sina 

idéer för verksamhetens utveckling när de fortfarande var ett kommunalt bibliotek. De ville ha 

öppet varje dag, samarbeta med företag, ha mer kundfokus och annat som bidrog till att de på 

biblioteket kände att de ville ställa sig utanför den kommunala verksamheten och sköta det hela 

ensamma. En tanke som kom ganska snabbt och en process som startade ca 3 år efter att biblioteket 

öppnade. 

Under November månad 2005 kontaktade Dieselverkstadens bibliotek kultur och 

utbildningsdirektören med en förfrågan om att separera biblioteket från Nacka kommun och Kultur 
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Nacka (kommunens kulturgren) och att i stället drivas i form av personalkooperativ på försök under 

året 2006. Kulturnämnden delegerade beslutet vidare till kommunfullmäktige och 

kommunfullmäktige sa ja till att genomföra förslaget från Dieselverkstadens bibliotek och personal. 

Den politiska processen 

De borgerliga partierna Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna är i majoritet i Nacka 

Kommun. De driver tillsammans en liberal politik som uppskattar privata initiativ och konkurrens 

som en del av en vision om hur välfärd skapas.

Att släppa upp det offentliga för privata initiativ är något som uppskattas och stöds av 

Allianspartierna och på pränt i det av kommunfullmäktige antagna majoritetsprogrammet för den 

mandatperiod som de under den här tiden befann sig i. 

När det fattas beslut om Dieselverkstadens personal och ekonomiska förening ska få ta över 

biblioteksverksamheten är datumet 2006-02-20 och i en tjänsteskrivelse (a)Nacka Kommun, 2006) 

behandlas frågan och Nacka kommun diskuterar den här typen av verksamhet, nämligen offentlig 

nytta i privat regi. De anger att konkurrens är något som skall användas som ett medel i all 

verksamhets som inte är av myndighetsutövning, som är "utövning av befogenhet att för enskild 

bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart 

förhållande". (Hellners & Malmqvist, 2007)

 

Dåvarande alliansen av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna skriver i sitt gemensamma 

program att ”En mångfald av alternativ skall stimuleras inom det som traditionellt är offentlig 

verksamhet. Anställdas önskemål att ta över verksamhet och driva den i egen regi skall bemötas 

positivt. I all verksamhet, som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledning,

skall konkurrens utnyttjas ”kundvalssystem för individuellt inriktade tjänster resp.

upphandling för gemensamt inriktade tjänster”.(Majoritetsgruppen Nacka Kommun, 2006)

Utöver sådant som exempelvis domstol och olika förvaltningar,  ska konkurrens användas med 

tanken att det skapar högre kvalitet till lägre kostnad. De har också i kommunen fastställt att det är, 

enligt dem, bra att det erbjuds alternativ till det som traditionellt är offentlig verksamhet och att om 

personal själva vill ta över verksamheter som tidigare har legat inom den offentliga ramen så ska 

dem bemöta det positivt.

Det var i det politiska klimatet som Dieselverkstadens bibliotekspersonal tillsammans med Nacka 
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Kommun kunde göra upp ett avtal för hur biblioteket skall drivas.  

Det första avtalet mellan Dieselverkstadens bibliotek och Kulturnämnden

2006-02-07 är datumet på dokumentet (b)Nacka Kommun, 2006) som var det första avtalet som 

tecknades mellan Kulturnämnden och Dieselverkstadens bibliotek. Det här var ett viktigt steg i vad 

som idag är Dieselverkstadens bibliotek och avtalet innehåller Nacka Kommuns förpliktelser och 

skyldigheter till biblioteket och tvärtom. 

Summering av avtalet:

Kulturnämnden ska ansvara för finansieringen av biblioteksverksamheten i Nacka och 

Dieselverkstadens ekonomiska förening skall ansvara för driften av biblioteket på försök under 

2006.  

Målen som man hoppas uppnå är enligt avtalet:

1. Alla kommuninvånare skall ha tillgång till en biblioteksverksamhet med uppdragen att dels 

erbjuda ett mångsidigt och kvalitetsinriktat utbud av medier, dels bidra till 

kommuninvånarnas bildning och kulturella utveckling. Barns och ungas kulturella behov 

skall särskilt uppmärksammas.

2. 95 procent av kommuninvånarna ska uppleva att de har tillgång till en mångsidig och 

kvalitativ biblioteksverksamhet.

Utöver detta så ska Dieselverkstadens bibliotek följa bibliotekslagen och arbeta för att den 

dåvarande ekonomiska föreningens egna vision om hur biblioteket ska arbeta ska realiseras. 

Dieselverkstadens bibliotek tar på sig att bedriva en biblioteksverksamhet för alla som vill använda 

biblioteket, men särskilt fokusera på yngre och att ha ett mediebestånd, alltså material så som 

böcker, musik, film och så vidare, som tilltalar yngre människor. 

Det mediebestånd som Dieselverkstadens bibliotek har och det som biblioteket inhandlar under 

2006 tillhör Nacka Kommun och ska även vara tillgängligt att söka i samma katalog som andra 
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bibliotek inom Nacka bibliotek (biblioteket Fisksätra, Nacka Forum, Orminge, Saltsjöbaden och 

Älta) Verksamheten skall utvärderas efter halva året och rapportera vid Kulturnämndens 

sammanträde under September månad, just för att det är försöksverksamhet. 

Biblioteket ska hålla öppet samtidigt som Nacka Kulturcentrums verksamhet i Dieselverkstaden och 

biblioteket ska lova att antalet öppettimmar ska vara minst lika många som under 2005 och man ska 

även ha samma grad av nyanskaffning av medier som man hade under år 2005. 

Bibliotekspersonalen på Dieselverkstaden ska också ha relevant bibliotekskompetens för att arbeta 

där. 

Dieselverkstadens bibliotek ska vara öppet för samarbeta och kunna samverka med både ideella, 

offentliga och kommersiella aktörer. Samarbeta med olika enheter inom Kultur Nacka. Ha ett 

gemensamt mediebestånd med de andra biblioteken och gemensam bibliotekskatalog. Samt ta aktiv 

del i formandet av gemensamma aktiviteter och verksamheter i Dieselverkstadens kulturhus, vilket 

Dieselverkstadens bibliotek är en del av. 

I den här första prövoperioden som var mellan 2006-03-01 till och med 2006-12-31 skulle 

Kulturnämnden betala 3.940.000kr som ersättning för driften av biblioteket. 

Övriga intäkter som Dieselverkstadens ekonomiska förening gör går till dem själva och det är de 

själva som bestämmer hur de skall användas. 

Avtalet mellan Dieselverkstadens ekonomiska förening och Kulturnämnden skulle kunna hävas på 

grund av flera olika anledningar. De specificeras i avtalet och är bland andra om Dieselverkstadens 

ekonomiska förening skulle gå i konkurs eller om de gör sig skyldiga till något brott. 

Efter det här avtalet togs har det med jämna mellanrum omförhandlats och förnyats varje år.

Kulturlyftet

Senare under 2006 så utför Nacka Kommun en reform i sättet att finansiera sin kulturverksamhet. 

Reformen kallas ”Kulturlyftet” och innebär en kulturfinansierings reform som betyder att 

biblioteken i framtiden kommer få en prestationsbaserad ersättning tilldelad sin verksamhet. 
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Tanken med detta var enligt kommunen att man skulle ”ge medborgare mer och bättre kultur, skapa 

större mångfald av uttrycksformer, skapa fler aktörer att välja bland, ge medborgarna ökad 

möjlighet att påverka förnyelsen av kulturutbudet” (Karin Westling, 2010,s.9) 

Rent praktiskt betyder det för själva biblioteken i Nacka att de numera får en ersättning som baserar 

sig på tre kriterier. De är 1.Utlån, 2. Besök och 3. Öppettimmar. 

De olika kriterierna värderas olika med 50% på utlånen , 25% på besök och 25% på öppettimmar.

Så det viktigaste biblioteken gör, i alla fall vad gäller rätt till ersättning, är enligt kommunen att låna 

ut olika medier.  

Per Perstrand, medarbetare på Dieselverkstadens bibliotek, tycker att det här är den största 

skillnaden i att bedriva biblioteksverksamhet i Nacka Kommun i jämförelse med andra kommuner. 

Han säger att det ”handlar om att kommunen vill maximera sin insats. Att biblioteken är så 

kostnadseffektiva som möjligt. Att de försöker få så många besökare, så många öppettimmar, och 

utlån som möjligt för pengarna..” Han berättar att om målen som de satt upp tillsammans med 

kommunen överstigs så utdelas det en bonus till verksamheten. Ett inslag som helt klart är vanligare 

i företagsvärlden än i offentlig verksamhet. 

Att de försöker få mer besökare, ha öppet mer och ha mycket utlån är något som självklart kan 

tänkas vara viktigt för alla bibliotek. Här är det dock en grund för hur mycket pengar som kommer 

att komma in i verksamheten och vilket gör det här sättet att finansiera biblioteken helt unikt i 

Sverige. Statistiken över Dieselverkstadens biblioteks verksamhet, som alltså är en grund för 

ersättning, kan ses i nästa delkapitel. 
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Bibliotekets statistik 

2005 2006 2007 2008 2009 Ökning 2005 - 

2009
Utlån 72 565 79 092 97 423 110 455 113 451 + 56 %
Besökare 155 910 187 784 227 388 248 560 306 163 + 96 %
Ordinarie öppet, antal tim 2 017 2 127 2 496 2 613 2 593 + 28 %
Grupper barn & unga 59 77 81 140 139 + 135 %
Antal deltagare grupper 

barn & unga

1 213 1 331 1 385 2 303 2 672 + 120 %

Grupper vuxna 52 65 82 66 72 + 22 %
Antal deltagare grupper 

vuxna

856 749 982 890 1944 127,00%

Antal studiebesök Uppgift 

saknas

17 80 Uppgift 

saknas

47 Ej tillräckligt 

underlag
Nyanskaffning av media Uppgift 

saknas

Uppgift 

saknas

3 046 3 192 3 643 Från 2007

+ 19 %
(Tabell från Utredning av verksamheten på Dieselverkstadens bibliotek, Ernst & Young, s.12)

Det här är Dieselverkstadens biblioteks statistik över antal utlån, besökare, öppettimmar, grupper de 

tagit emot på biblioteket, studiebesök och nyanskaffning av media, så som böcker och film.

Som man kan se har antalet utlån, besökare, öppettimmar och nyanskaffning av medier ökat 

markant under åren 2005-2009, med exempelvis en 56% ökning av utlån. Antal studiebesök saknas 

det tyvärr uppgifter kring.  

Anledningen till att jag tog med den statistiken är för att det är viktigt att ta i beaktande om man ska 

göra en bedömning av bibliotekets verksamhet. Som jag berättade tidigare är det också viktigt 

eftersom Nacka Kommun använder sig av statistiken när de ska betala ut ersättning för driften. 

Dieselverkstadens bibliotek som organisation

Andra bibliotek i kommunens regi är i hög grad en centraliserade verksamheter. Särskilt större 

bibliotek. Där kommer beslut oftast uppifrån och sprids genom organisationen i en tydlig 

beslutsfattningskedja. Tittar vi på strukturen för exempelvis Umeå Stadsbibliotek 

(http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=104519&ptid=0) så finns det en bibliotekschef i 

toppen, sedan personalchef och enhetschefer för de olika verksamhetsdelarna; Barn-och 

ungdomsenheten, Vuxenheten, Webb- och IT som har ett antal underställda på varje avdelning. 
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Olika uppgifter och områden så som Tidskrifter, Fjärrlån, Utställningar, har någon särskild som är 

ansvarig för just det området osv .

På Dieselverkstaden bedriver de en helt decentraliserad verksamhet. Där har de nämligen inga 

chefer alls och det går  inte att få en planare organisationsstruktur. De är sex stycken som är 

heltidsanställda av Dieselverkstadens aktiebolag, men de befinner sig på samma nivå vad gäller 

inflytande och makt. Personalen har olika utbildningsbakgrund, bara någon har traditionell 

bibliotekarieutbildning. Tanken var att de i första hand skulle rekrytera efter särskild kompetens och 

lämplighet och inte ha bibliotekariebakgrund som krav. 

Jag undrar hur det fungerar rent praktiskt på biblioteket med det dagliga arbetet och Margareta 

Swanelid förklarar att ”man kan säga att alla här gör allting...alla medarbetare köper in böcker och 

har egna inlogg där de handlar medier och kan själva beställa vad de vill..vi planerar alla 

verksamhet, bemannar biblioteket och så vidare..” Margareta säger att vissa av dem har sina egna 

spetskompetenser och är särskilt kunnig om vissa områden och så vill de ha det. Men det är inte så 

att någon enbart har hand om ett område och andra håller sig utanför. Alla hjälps åt. Något som 

skiljer dem från andra bibliotek, där ansvarsområden brukar vara mer tydligt fördelade och inte 

flytande på samma sätt som på Dieselverkstaden. Jacobssen & Torsvik (2002) talar just om 

förmågan till snabb anpassning och flexibilitet, som ett plus av decentralisering, där man kan 

använda sina kunskaper på ett effektivt sätt snabbt och där personalen inte är låst inom ett litet 

ansvarsområde och uppgifter, utan kan snabbt skifta fokus om så behövs. 

Den formella organisationsstrukturen är alltså de sex medarbetarna som befinner sig på samma nivå 

vad gäller maktposition. Arbetet organiseras så att de har olika expertisområden. Någon köper alltså 

in merparten av filmerna, några har hand om musiken, några TV-spelen, fantasy och så vidare, 

väldigt likt andra bibliotek. Skillnaden, som de själva vill framhäva, är just att avgränsningarna av 

områden dock är mer flytande och öppna. Den som är mest filmkunnig införskaffar även in TV-spel 

om den skulle vilja det. 

Per Perstrand säger att de har haft samma organiseringssätt från första början, en ”väldigt platt 

organisation utan hierarkier”. Det vill säga att de inte har några chefer och inte heller har så många 

möten. Han berättar att sätten de har möten och bestämmer saker är ofta att de står och diskuterar 

lite här och där. Det behöver inte alltid vara så att de ska sätta sig ner och hålla ett möte om något 

skall beslutas, de kan lika gärna stå och prata någon annanstans. Jag undrar om hur det går till när 
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de fattar beslut och Margareta säger att ”..det blir alltid någon form av konsensus..”, något som Per 

också talar om under hans intervju. Per säger också att de som arbetar där inte är rädda för att säga 

vad de tycker och på så sätt kommer de till tals och kan påverka beslutsprocesser. Om det är något 

som skall bestämmas så väntar de sällan med att kalla in ett möte för att ta beslut. Det kan göras 

direkt. Per upplever att han i hög grad kan få utlopp för idéer på sin arbetsplats och tror inte han 

skulle ha det på samma sätt på en annan arbetsplats. 

Att inte ha någon chef tycker Margareta är bra på det sättet att ”har man gemensamt ansvar så har 

man ingen chef att skylla på”. Allting som händer på biblioteket, bra som dåligt, beror på dem själva 

och hon tycker att ända sedan starten har det fungerat bra och de som arbetar där har verkligen gått 

in för att arbetet ska utföras med hög kvalitet och att med besökarnas krav och förväntningar så 

känner personalen att de vill prestera. Margareta bekräftar här vad Jacobssen och Thorsvik 

(2002)menar är en av fördelarna med en decentraliserad organisation. Känslan för ansvar blir 

mycket högre bland de anställda och genererar därför högre motivation och goda resultat. 

Med teorin (Jacobssen & Thorsvik 2002) kan Dieselverkstaden klassificeras som en innovativ 

organisation  där gränser är otydliga och flytande. Regler och procedurer är ofta inte nedskrivna i en 

sådan organisation, något som kan kännas igen i Dieselverkstadens bibliotek. Margareta menar just 

att det skulle vara där de kan brista lite. Ibland kan det saknas statistik för att den har tappats bort 

eller inte nedtecknas. Dokumentationen och det mer formella, som är viktigt i en byråkrati är ofta 

bristande och får lida i dessa innovativa, eller organiska, organisationer där fokus ligger på 

kreativitet. 

Bibliotek och aktiebolag

Först när personalen tog över driften av biblioteket så var de en ekonomisk förening, men från och 

med januari 2010 är de ett aktiebolag. Det finns två sorters aktiebolag, privata och publika, där den 

största skillnaden är att ett publikt aktiebolag kan sprida sina aktier till allmänheten (Aktiebolagslag 

SFS 2005:551). Dieselverkstadens bibliotek AB är ett publikt bolag och det går således att inhandla 

en del av bolaget i aktier om de så skulle vilja. Ett aktiebolag räknas också som en juridisk person i 

den meningen att det kan ingå avtal, anställa personal, ha skulder och de skulle också kunna bli 

stämda om det vill sig illa. 
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Dieselverkstadens bibliotek är vinstdrivande, men eftersom det fortfarande handlar om ett bibliotek 

och där man lånar ut böcker kostnadsfritt så handlar det inte om några stora summor som biblioteket 

tjänar in och det var enligt dem själva inte därför de valde att bli privata, det var mer ett sätt att 

organisera sig. Margareta menar att den huvudsakliga anledningen till att de valde att bilda ett 

aktiebolag var för att det var mer gynnsamt affärsmässigt att driva ett aktiebolag istället för en 

ekonomisk förening. Det är andra skatteregler och det är enligt henne bättre om man vill samarbeta 

med andra aktörer. Exempelvis skulle medieleverantörer kunna bli aktieägare i företaget och då vara 

mer motiverade att ge dem bra priser på inköp, då de har ett intresse i hur det går för verksamheten. 

Genom att de, enligt dem själva, har ett mer affärsmässigt tänkande så kan de samarbeta mer med 

företag. Biblioteket fungerar som ett skyltfönster för ny teknik och nya medier. Olika företag kan 

skänka, eller ge väldigt rabatterade priser på utrustning och medier, till biblioteket. Exempelvis en 

utlåningsmaskin, och veta att den kommer synas som ett exempel på hur ett modernt bibliotek ska 

fungera när biblioteket ger rundturer för andra bibliotek som gör studieresor dit. Hon tror att 

eftersom de är ett aktiebolag så hjälper även det till att stärka personalens egen känsla för ansvar 

och gör att de också är försiktigare med pengar än vad de kanske är vid andra bibliotek i och med 

att de själva har satsat pengar på verksamheten. 

Den vinst som de gör används på olika sätt. Det går till att bygga om biblioteket, köpa in saker de 

vill ha i biblioteket och även så är det utdelning till de själva. Margareta menar att eftersom de 

generellt arbetar mer än på andra bibliotek så tycker hon inte att det är något konstigt om de även 

tjänar lite mer än vad man gör på andra bibliotek. 

Dieselverkstaden som folkbibliotek 

Som jag tar upp i teoridelen (Folkbiblioteket) så ska folkbiblioteket stå  för främjandet av 

utbildning, kultur och informationsspridning. Det är också så att biblioteket ska vara en viktig 

institution för demokratin då biblioteket är ett forum där medborgare ska kunna sätta sig in i hur 

samhället fungerar och därigenom kunna ta aktiv del av det. Biblioteket ska vara en plats som är 

öppen för alla oavsett etnicitet, kön, klass, funktionshinder osv. Folkbiblioteket ska också särskilt 
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vara en resurs för barn och ungdomar och erbjuda informationstjänster och tillgång till olika medier, 

både genom traditionella former så som boken, men även på andra sätt genom bruket av modern 

teknologi. 

Per Perstrand definierar själv folkbiblioteket som en mötesplats, en demokratisk arena och som en 

plats där människor är välkomna utan att behöva konsumera, en slags frizon. En plats som ska 

kunna tillfredsställa människors behov av kultur, både det som är smalt och det som är bredare. Han 

tycker också att det ska vara en plats där personer ska kunna få hjälp att få den informationen de vill 

ha, att biblioteket ska finnas för de som exempelvis har svårt för det svenska språket. 

Margareta säger att ett folkbibliotek ska hålla bibliotekslagen,  ha fria lån, vara tillgängligt och vara 

öppna för alla människor, kriterier de själva går efter och som passar väl in på vad UNESCO:s 

folkbiblioteksmanifest, vilket säger att ett folkbibliotek ska vara; fritt, öppet och inkluderande. Hon 

säger att definitivt är ett folkbibliotek och att det som de gör annorlunda än andra bibliotek är att 

ställa sig frågan, vem är biblioteket till för? Hon tycker att de är fokuserade på besökarna, att de 

verkligen försöker göra så att de ska känna sig välkomna. Det betyder att de har genreindelning 

istället för SAB systemet på hyllorna så det ska bli lättare att hitta, att de köper in väldigt mycket 

böcker, film, musik och TV-spel på efterfrågan. På biblioteket kan besökare spela TV-spel och 

barnen kan titta på film. Ambitionen var som sagt att skapa ett slags vardagsrum där besökaren kan 

koppla av. 

Folkbiblioteksmanifestet säger att bibliotekets samlingar och utbud av tjänster ska vara alla slag av 

lämpliga medier och de skall förmedlas genom både modern teknologi och mer traditionella sätt. 

Samlingarna skall spegla tidsandan och samhällsutveckling, något som Dieselverkstadens bibliotek 

gör genom att satsa på nya medier och var ett av de första biblioteken i Sverige att börja låna ut TV-

spel på sitt bibliotek, något som idag har börjat bli vanligare på biblioteken runt om i landet. 

Förr, säger Margareta, hade biblioteken mer rollen som folkbildare. Att de som bibliotekarier skulle 

säga vad folket skulle och vad de inte skulle läsa. Den idén menar hon är förlegad och att det 

numera handlar om att erbjuda det dem själva tycker om och sådant som folk vill ha och med det så 

tror varken hon eller Per att det ska bli mindre djup i vad de har att erbjuda på biblioteket. 

Går det att vara vinstdrivande och samtidigt vara ett folkbibliotek? Per säger att i debatten kring 

bibliotek som drivs i privat regi så sägs det att ett vinstdrivande bibliotek enbart skulle erbjuda 

lättläst kiosklitteratur och sluta köpa in smalare litteratur. Ett sådant resonemang tycker han 
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idiotförklarar låntagare. Att ge sina användare vad de vill ha handlar tvärtom om att ha en bra 

samling som kan tilltala många olika människor och smaker.

Något som är väldigt viktigt att komma ihåg är att Dieselverkstadens biblioteks AB, genom avtalet 

med Nacka Kommun, ansvarar för driften av biblioteket. De äger alltså inte biblioteket och deras 

samling av litteratur, spel, film osv tillhör således Nacka Kommun. I avtalet regleras uppdraget och 

i det ska de bland annat följa bibliotekslagen men också fokusera på barn och ungdomar. 

Dieselverkstaden hade redan från början ett uttalat fokus på yngre, med serier, TV-spel, film, 

datorer och aktiviteter riktat särskilt på ungdomar för att göra biblioteket till en mer attraktiv plats 

att gå till för just den målgruppen, något som just bibliotekslagen talar om när de säger att barn och 

unga ska få särskild uppmärksamhet. 
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Diskussion och slutsatser

Diskussion

Det har varit intressant att undersöka hur Dieselverkstadens bibliotek fungerar och det har ur ett 

organisatoriskt perspektiv varit lärorikt att titta på hur ett bibliotek kan skötas utan formell ledning 

och hierarkiska strukturer. Som jag presenterade i resultatdelen är biblioteket organiserat i en platt 

innovativ organisation där beslut tar gemensamt och de diskuterar fram besluten. Sen så är det inte 

alltid så att de är överens. Kommer de inte fram till konsensus så fattas ett beslut i alla fall och 

någon kommer att bli överkörd, men det är ovanligt med en sådan ambition. Jag tycker att det för de 

anställda verkar vara stimulerande att snabbt kunna få realisera sina idéer i en organisation som 

annars brukar kunna vara lite mer byråkratisk; det kommunala biblioteket. Det faktum att 

personalen själva driver biblioteket verkar påverka moralen positivt. Jacobssen & Thorsvik (2002) 

tog upp att i en decentraliserad organisation finns det utrymme för individen att komma fram, ta 

ansvar och att växa med sin uppgift. Det kan också bli förvirrande, något som visades i den 

bristande dokumentationen. Den frihet som biblioteket åtnjuter i och med att de är privata innebär 

dessutom att kommunen har mindre inflytande över kulturen i området, vilket dock upplevs som 

positivt av biblioteket. 

Dieselverkstadens bibliotek hade verkligen rätt förutsättningar för att gå från att vara ett kommunalt 

bibliotek till att bli ett bibliotek drivet av personalen själva på entreprenad till kommunen. 

Personalen var drivna och det politiska klimat i kommunen var och är fortfarande till deras fördel. 

Den regerande borgerliga alliansen i Nacka (Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, 

Centerpartiet) tycker nämligen att man genom att öppna upp för privata initiativ och ge möjlighet 

till konkurrens även inom vissa offentliga områden kan öka kvaliteten för medborgarna i 

kommunen. 

Tanken är alltså att kommunen och folket som använder de gemensamma rummen och tjänsterna på 

det sättet ska få mer valuta för skattepengarna, något som kanske märks mest med det 

prestationsbaserade ersättningssystemet som kommunen använder sig av för att mäta och bestämma 

hur mycket pengar varje bibliotek ska få. Som jag skrev tidigare i resultatdelen så använder 

25



kommunen utlån, besökarantal och antalet öppettimmar för att avgöra hur bra biblioteket sköter sig. 

De använder också en besökarundersökning vilken jag nämner i metoddelen, men i huvudsak är det 

statistiken som används. I Svenska Dagbladet läser jag något som fångar mina ögon och verkligen 

träffar rätt; 

”Det viktiga är att kommunerna har kvar sitt ansvar och garanterar att 

biblioteken kan driva och utveckla sin verksamhet. Det viktiga är också 

vilka parametrar som används för att mäta biblioteksverksamhet. Hur vet vi 

när folkbiblioteket har nått sina mål? Hur mäter man att biblioteket har 

bidragit till en höjd utbildningsnivå eller en bättre språkutveckling hos barn? 

I det sammanhanget är antal utlånade böcker ett trubbigt instrument.”(Anna 

Stina Takala, bibliotekarie och ledamot i DIK:s förbundsstyrelse, Karin 

Linder, förbundsordförande DIK, Svenska Dagbladet, 21-12-2010)

Jag håller till viss del med om att det inte helt täcker in hur väl biblioteken fungerar. Det krävs mer 

än så för att kunna vara säker på att folket som genom skatten finansierar biblioteken får ut allt vi 

bara kan av den offentliga nyttan, men jag tycker i alla fall att de genom att ha en ersättning baserad 

på statistiken ändå visar på en ambition att de från kommunens sida visar att de vill säkerställa 

kvalitet och tar folkbibliotekets roll på allvar. Genom att titta på hur biblioteken faktiskt används av 

sina besökare så tycker jag att det visar ett engagemang i att inte vilja kasta bort skattepengar. Jag 

tycker att Nacka Kommun borde utveckla och förbättra undersökningen av vad användarna tycker 

och göra den till ett bättre underlag än vad den är idag. De måste helt klart utvidga antalet deltagare 

i enkätundersökningen. De enkätsvaren som skulle kunna insamlas, tillsammans med statistiken för 

utlån, öppettimmar och antalet besökare, borde ge en förhållandevis rättvis bild av hur det fungerar 

på kommunal och lokal nivå.

Så även om jag tycker att systemet för utvärdering i princip borde ge en rättvis bild av hur 

biblioteket fungerar så kan det systemet utnyttjas. Tydligen så har Nacka Forum bibliotek, en av 

biblioteken i kommunen, infört en ny policy angående försenade böcker. Tidigare har det varit, som 

på de allra flesta bibliotek, att lämnar man inte tillbaka böckerna i tid får man en straffavgift. På 

Nacka Forum bibliotek så slipper låntagare den avgiften om de lånar om fem nya böcker. På så sätt 

får de upp utlåningsstatistiken och det ser ut som att de gör ett bättre jobb än de faktiskt gör och det 

här tycker jag rent ut sagt är skandalöst. För att systemet ska fungera så får inte sånt här förekomma 

och det är något kommunen måste se över. 
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Under sommaren befann jag mig i Stockholm och beslutade mig för att besöka Dieselverkstadens 

bibliotek, jag hade ännu inte bestämt mig för att skriva om dem, då jag var nyfiken. Jag var nyfiken 

av två anledningar; jag hade läst lite om biblioteket, mest kritik i kulturdebatter som sa att de var 

kommersiella och sysslade med skräplitteratur och jag ville se med egna ögon vad det var som 

upprörde folk, dels så visste jag sen min kandidatuppsats där jag skrev om TV-spelens intåg på 

biblioteken och om Umeå Stadsbibliotek (TV-Spel på Umeå Stadsbibliotek, Robin Stattin Berg, 

2009) att personalen på Dieselverkstaden hade varit tidiga med att förstå värdet i att börja låna ut 

spel, något som jag tyckte var helt riktigt. 

Det jag möttes av under mitt besök var först och främst ett väldigt modernt bibliotek med snygg 

inredning och ett ovanligt utseende för ett bibliotek. Samlingen av böcker var skyltade tydligt i 

genres, de hade en stor film och spel avdelning, det fanns bekväma sittplatser att sitta och läsa på, 

samtidigt som besökare exempelvis kunde låna ett seriealbum för att sätta sig i caféet och käka 

lunch, något som känns främmande för en van biblioteksbesökare som mig. Jag förstår vad folk 

menar när de säger att biblioteket är kommersiellt, då det till upplägget mycket påminner om en 

bokhandel. 

Fokuset ligger på kundvänlighet och det är lätt att hitta. Samtidigt så harde tydligt riktat in sig på 

nyare medier som serier, DVD och TV-spel och det hela känns väldigt ungdomligt. När biblioteket 

har beskrivits som kommersiellt har det varit negativt. Jag tyckte att biblioteket var kommersiellt på 

ett positivt sätt, genom att de tagit lärdom av butikers tänkande kring att göra allting lätt att hitta, 

bekvämt och kundorienterat. Men när diskussionen förts i media har de talat om biblioteket som 

kommersiellt i den meningen att att de har serier, TV-spel och en massa deckare och inte har 

”kvalitetslitteratur”. Det här är en diskussion som mest fördes för ett par år sen på kultursidorna där 

diskussionen handlade om smal kontra bred kultur, fin- och skräplitteratur. Är det så att om ett 

bibliotek köper mycket litteratur på infrågan så blir det bara skräplitteratur i bokhyllorna? Per 

Perstrand sa i intervjun att han tyckte en sådan mentalitet idiotförklarar låntagarna och jag är beredd 

att hålla med honom. Genom att försöka lyssna mer på vad folk vill ha, som exempelvis TV-spel, så 

kommer man fortfarande ha ett brett sortiment av all sorters litteratur. Jag ser dock inget fel i att 

olika bibliotek inom samma kommun kan profilera sig och satsa särskilt mycket på en sak, om 

kommunen i sin helhet kan ge det utbud som innevånarna vill ha. 

Dieselverkstaden har sen starten tydligt varit ett bibliotek som satsat på barn och ungdomar och 

försökt tillfredsställa de behov som fanns hos en målgrupp bibliotek ofta missar, exempelvis unga 
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killar. Det har inte betytt att biblioteket slutat satsa på smalare saker med och jag tycker biblioteken 

har ett ansvar att lyfta fram böckerna, filmerna, musiken och spelen folket vill ha, något som det 

ofta har varit tvärt om med istället då biblioteken sa; ”detta skall du läsa för att bilda dig!”

Jag har tagit upp olika aspekter av folkbiblioteket i den här uppsatsen; institutionen som behövs för 

att garantera medborgares informationsbehov i ett demokratiskt samhälle och som förmedlare av 

kultur till alla människor oavsett kön, ålder och klass. Jag tycker att folkbiblioteket är något väldigt 

viktigt och något som vi tillsammans måste se till att bevara. Mängden information har ökat 

lavinartat bara under min egen uppväxt, med internet så kan du hitta nästan vad som helst och du 

har all världens information bara några klick bort. Där är biblioteken och bibliotekarierna viktiga 

som navigatörer i en terräng som kan vara väldigt oöverskådlig och som folkbildare. Inte som 

folkbildare i den meningen bibliotekarier prackar på värderingar och kvalitetsbegrepp som 

användare klarar sig utan, bibliotekarien borde vara folkbildare i den bemärkelsen att hon hjälper 

människan själv att utvecklas i den riktning hon själv vill ta. Sen har bibliotekarien själv smak, 

bibliotekarier är även de individer, och vill såklart tipsa och rekommendera. Något som är självklart 

och som jag tycker är bra, men huvuduppgiften borde vara att hjälpa individen själv att hitta det han 

eller hon vill ha. 

Sen är det lätt att driva iväg och tala om att bibliotekarien ska hjälpa individen att realisera sig själv, 

men egentligen så handlar det om praktiska och konkreta saker; att erbjuda kultur, information och 

hjälp att tillgodose sig denna. Det är vad folkbiblioteket ska göra och det är det som bibliotekslagen 

och folkbiblioteksmanifestet säger att det ska göra. Bibliotekslagen är därför något som jag anser 

vara helt avgörande för att vi som samhälle ska kunna vara säkra på att biblioteken gör det dem är 

till för. 

Allt som allt tycker jag Dieselverkstaden är ett bra exempel på att ett bibliotek kan fungera bra i 

privat regi och jag ser med spänning på hur den svenska biblioteksvärlden kommer att se ut i 

framtiden. 
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Slutsatser

• Hur organiseras Dieselverkstadens bibliotek?

Dieselverkstaden är ett bibliotek som drivs på entreprenad av Dieselverkstadens bibliotek AB för 

kommunens räkning, reglerat genom avtal. Organisationen är en platt decentraliserad verksamhet 

utan formella makthierarkier där de anställda gemensamt kommer fram till besluten som påverkar 

verksamheten och där beslut ofta uppvisar en hög grad av konsensus. Samtidigt som de anställda 

har en hög grad av frihet att påverka sitt eget arbete och där individens inflytande är stort. 

• På vilket sätt är Dieselverkstadens bibliotek ett folkbibliotek?

Dieselverkstaden är ett folkbibliotek eftersom de följer bibliotekslagen och uppfyller vad 

UNESCO:s riktlinjer för vad ett folkbibliotek ska vara, nämligen en plats där information och 

kultur finns fritt tillgängligt för alla och där biblioteket och personalen beaktar de olika behov som 

ställs på ett offentligt bibliotek som finns till för människor av olika etnicitet, klass, kön, 

funktionshinder och åldersgrupper, med ett särskilt tydligt fokus på barn och ungdomar.  

• Är Dieselverkstadens bibliotek ett lyckat exempel på ett bibliotek som drivs som 

entreprenad i privat regi?  

Det är ett bibliotek som har hög grad utlån, besökarantal och öppettimmar, samtidigt som 

biblioteket har god ekonomi och en nöjd personal. Jag anser efter min granskning av biblioteket att 

det är ett exempel på ett lyckat försök till att driva bibliotek i privat regi och ett bibliotek som kan 

tjäna som exempel på en verksamhet där biblioteket, när det drivs i privat regi, kan uppvisa minst 

lika hög grad av samhällsnytta som ett kommunalt bibliotek.  
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