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Forord 

"Motsatsen till ett riktigt pastaende iir ett oriktigt pastaende. Men motsatsen till en djup 
sanning kan vara en annan djup sanning. " 

Niels Bohr 
Nu nar denna uppsats ar avslutad sa hoppas vi att vi bara har .Iatt med de pastaenden 
som ar riktiga. De djupa sanningarna ar svara att h'imta upp ur brunnen, men vi hoppas 
att vii alia fall :fatt fram nagra sanningar om amnet bibliotek pa entreprenad. 

Ett stort tack for hjalpen vill vi ocksa rikta till alia de som vi dryftat. vara·tankar och 
funderingar med. Dessutom viii vi tacka de vanliga mfumiskor pa var instution som 
valvilligt har lanat ut bade telefoner och arbetsrum och varit uppmuntrande i var stravan 
att bli klara med detta projekt. 

Vi vill aven tacka alia de som snallt har svarat pa vara fragor och tagit sig tid vid va.ra 
besok pa biblioteket och bokhandeln i Jarna, Jama kommundelskontor och 
huvudbiblioteket i Sodertalje. 

Mariell & Greta 
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1. Inledning 

Inom de svenska kommunerna pagar manga forandringar. Verksamheter ifh\gasarts, 
kulturbudgeten krymper och man kan naturligtvis inte utesluta folkbiblioteken fran 
dessa forandringar. Manga kommundelsbibliotek och filialer ar darfOr existenshotade 
eller forsvagade pa grund av mindre ekonomiska anslag. 

Pa nagra platser harman forsokt sig pa nya sart art driva bibliotek. Derta harman gjort 
for art forsoka bibehalla samma service som tidigare och anda kunna spara pengar i 
kommun eller kommundel. En bland manga nya former att driva bibliotek ar med 
entreprenaddrift. 

Vart intresse for amnet boijade med art vi laste Statens kulturrads rapport Entreprenad
till vilket pris? som handlade om just bibliotek pa entreprenad och driftsformens f6r
och nackdelar. Vi har valt att studera kommundelsbiblioteket i Jarna utanfor Sodertalje 
som har lagt ut sin verksamhet pa entreprenad. Entreprenor i det har fallet iir ett fOretag 
som heter Boktjanst i Jarna AB. 

Med bakgrund i Riksdagens antagande av Folkbiblioteksutredningens betankande 
Folkbibliotek i Sverige 1985, dar man anger bland annat att folkbibliotek skall vara 
neutrala och fdimja god kvalitet, undrar vi hur det gar ihop med entreprenorens 
foretagstankande som resulterar i vinstintresse och affarsmassig drift. Var tanke iir ocksa 
att ta reda pa vilka forutsattningar som kravs for att ert bibliotek pa entreprenad skall 
fungera bra. 
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2. Om uppsatsen 

Syfte 

Vrut syfte ar att fordjupa forstaelsen for entreprenadforhaliandet pa 
kommundelsbiblioteket i Jama. 

Problemstallning 

For att avgransa amnet har vi valt att studera vilka rorandringar som sker inom foljande 
omn\den da ett bibliotek Higgs ut pa entreprenad: 

Organisation och arbetsuppgifter 
Bibliotekets verksamhet och service 
Forhallandet till huvudbiblioteket 

Vi har for avsikt att aven ta reda pa hur de-olika aktOrema vill se framtiden for 
biblioteket i Jama. 

Metod 

Det bibliotek vi studerat narmare ar biblioteket i Jama. Vi valde det biblioteket for att: 
-det var det forsta romyade entreprenadavtal som vi horde talas om. 
-ingen har tidigare undersokt forhallandet mellan entreprenoren och biblioteket i Jama. 
-jamabiblioteket ar det bibliotek som varit pa entreprenad langst. 

Vi har under februari till april1996 gjort alia intervjuer. De kvalitativa, djupintervjuer vi 
har gjort armed fyra personer: bibliotekschefen i Jama, Boktjansts VD ( entreprenoren) 
och ko"mmundelschefen i Jama. Anledningen till att vi har intervjuat kommundelschefen 
i stallet for en politiker ar att kommundelsnamndens ledarmoter har bytts ut sedan 
starten av entreprenaden. Kommundelschefen har daremot varit med under hela 
processen. 
Vi har aven intervjuat bibliotekschefen pa huvudbiblioteket i Sodertalje. Intervjuema 
har vi bandat och sedan skrivit ut. D_e var mellan 30 och 90 minuter.. Vi har gjort dessa 
intervjuer under ostorda forhlillanden. 

Vi har gjort kortare intervjuer med den ovriga personalen pa biblioteket och i 
bokhandeln. Nar vi har intervjuat personalen har det skett under arbetstid, vilket gjort 
det svarare att :ta samtala i lugn och ro. Dessa intervjuer har vi ej bandat utan endast 
tagit anteckningar fran. De var mellan 15 och 45 minuter langa. Anteckningarna har vi 
sedan sammanfattat och redovisat. 
Vi ar medvetna om att intervjuerna endast ger oss de uppgifter som informantma ar 
villiga att ge oss. I och med att alia intervjuer inte kunriat genomforas i en lugn miljo 
paverkar aven detta vart resultat och forsvarar vara mojligheter .att analysera den 
information vi :tatt. Samtliga intervjufragor finns i bilagal. 
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For att ra en overblick over hur manga bibliotek som ar pa entreprenad i Sverige har vi 
sant brev till de bibliotek som omnlimnts i Statens kulturrads rapport Entreprenad - till 
vilket pris? och ett antal andra bibliotek som vi hort talats om. 
For att se hur debatten har utvecklats i fackpressen har vi studerat alla debattinUigg och 
artiklar i amnet i Biblioteksbladet och DIK-forum under perioden 1990- 1995. 
Dessutom har vi last tidigare studier av bibliotek pa entreprenad. 

I analysen har vi jamfort vara resultat med tidigare forskning. 

Definition 

I denna uppsats anvands termen bibliotek i forsta hand med betydelsen kommunala 
folkbibliotek. 
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3. Bakgrund till bibliotek pa entreprenad 

Bibliotekens situation 

I borjan av 90-talet borjade kommunemas forsamrade ekonomi markas pa biblioteken. 
I artiklar, notiser och ledare i fackpressen under 90-talets forsta ar mots man av sparkrav 
och nedHiggningshot. Pa nagra sHillen diskuteras avgi:fter, vilket Ieder till en debatt om 
gratispnncipen och vikten av fria boklan. Manga varnar for att en kulturell nedskam.ing 
okar kly:ftoma i samhallet och kan leda till stora sociala problem. 

Vad ar det da som biblioteken kan spara pa? De fiesta kommuner valde olika losningar 
och det var inte overallt som biblioteken drabbades. Har f6ljer nagra olika varianter, 
varav manga fortfarande ar aktuella. 
Nedlaggningar av filialer och utlaningsstationer samt indragningar av bokbuss-turer. 
Reducerade oppettider med nagra timmar, nagon dag i veckan eller till och med nagra 
veckor pa sommaren. 
Minskade medieanslag vilket ibland yttrar sig som kopstopp under andra halvaret. 
Genom att inte tillsatta vakanta tjanster och inte ha vikarier sparar man pa personalen; i 
vissa fall har bibliotekspersonal blivit uppsagda. 
For att sanka hyreskostnadema harman minskat lokalen och ibland valt att hyra ut till 
studieforbund eller cafeer. 
Pa flera stallen har foretagen tatt ta over kostnadema· for arbetsplatsbibliotekeil, annars 
har de lagts ned. 
Mycket pengar over till programverksamhet har inte funnits utan man har dragit ned pa 
bland annat sagostunder.och bamteater (DIK-forum 1990:6-1992:15, BBL 1990:4-
1992:10). 
Det konstateras att den verksamhet som inte ar lagreglerad ar den som ar mest utsatt vid 
nedskamingar (Blomberg 1992a). 

En kartlaggning som DIK-forbundet gjorde 1992 visade att den planerade 
budgetminskningen for biblioteksverksamhet i landets kommuner var i genomsnitt 5%. 
Under 1992 blev ett 50-tal biblioteksanstallda uppsagda. 
Enligt Svenska Forfattarfdrbundets statistik var 110 biblioteksenheter 
nedlaggningshotade hosten 1992 (Blomberg 1992b). 

I en artikel i DIK-forum 1991 sager Ants Viirman, chef for Svenska 
Kommunforbundets kulturavdelning, att man maste vara oppen for okonventionella 
lOsningar for att !a bibehalla servicen. Altemativet menar han kan vara att inte ha nagon 
biblioteksverksamhet ails (Winkler 1990). 

Entreprenadbegreppet 

V ad ar egentligen entreprenad? I debatten kring Are-entreprenaden som f6rdes i 
fackpressen blandades begreppen privat och entreprenad. Enligt Svenska Akademins 
ordlista ar entreprenad ett arbets- och leveransbeting av stOrre omfattning (1986, s 127). 
Nationalencyklopedin beskriver entreprenad som ett "atagande av ett foretag att for 
bestallare utfdra visst stOrre arbete" (Bd 5, s 535). Dar star ocksa att inom arbetsratten 
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innebar entreprenad tillhandahallande av arbetsresultat medan uthyming ar 
tillhandahallande av arbetskraft. 

Skillnaden mellan privatisering och entreprenad ligger i ansvarsfordelningen, vilket ar 
tydligt i Spetz modell. Vid entreprenaddrift av ett bibliotek ar det fortfarande 
kommunen som finansierar och styr verksamheten, medan produktionen sker privat. 

::::s;: Finansiering Styrning Produktion 

m 

Kommunal Offentlig Offentlig Offentlig biblioteksverksamhet 

Bibliotek pa entreprenad 
(i Are) · Offentlig Offentlig Privat 

Privatiserad Privat Privat Privat biblioteksverksamhet 

Kalla: Spetz, Bibliotek pa entreprenad 1991, s 10 

Bostedt tar upp Stig Montins privatiseringsbegrepp som ser privatiseringsprocessen som 
en overgang mellan offentliga- och marknadsbeslut. "En entreprenad blir darmed en 
'hiillplats', nagonstans pa vagen mellan offentligt och privat" (Bostedt 1995, s 8). 

Statens kulturrad beskriver i rapporten Entreprenad - till vilket pris olika drifts former 
for bibliotek. Privata bibliotek ar ofta inte tillgangliga for allmanheten, de drivs inte 
heller i samhallets regi eller med skattemedel. Vid entreprenad daremot betalar 
kommunen en extern producent for att gora annars kommunalt utforda uppgifter. 
Personalkooperativ verksamhet bedrivs for samhallets rakning och kan ses som en 
form av entreprenad. Medan det kallas avknoppning da anstallda bildar ett foretag och 
tar over driften. Brukarkooperativ har en enskild huvudman, men tar i vissa fall 
kommunala bidrag. Foreningsdrivna bibliotek kan vara en form av entreprenad och ra 
kommunala bidrag, i sa fall maste verksamheten riktar sig till allmanheten och bedrivs 
efter kommunala malsattningar (Entreprenad ... 1994, s 16). 

Entreprenad inom den kommunala sektorn 

I slutet av 80-talet blev det aktuellt att utreda mojlighetema att oka konkurrensen inom 
den kommunala sektom. Konkurrenskommitten tillsattes 1989 och dess 
huvudbetank:ande, Konkurrens for okad viilfiird, kom tva ar senare. 

I en rapport till kommitten, Kommunala entreprenader : vad iir mojligt, kommer man 
fram till att det inte ar nagra problem att lagga ut stodfunktioner sasom lokalforsotjning 
och driftsfunktioner pa entreprenad. Inom de fakultativa oreglerade verksamhetema, till 
exempel kultur och fritid, dar kommun och landsting sjalva !ar varda sina 
angelagenheter, finns mojlighet att Higga ut aven kamverksamheten pa entreprenad. 
Men det gar inte inom de specialreglerade omradena, dar lagar styr hur verksamheten 
skall bedrivas (Kommunalmentreprenader 1991, s 3). 
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I rapporten definieras kommunal entreprenad sa har: " ... kommunen Bigger ut 
verksamheten pa en annan utforare an kommunen sjalv, aktiebolag, ekonomisk forening 
eller annan associationsfonn samt pa annan kommun, landsting eller stat. Uppdrag fOr 
en annan enhet inom kommunen eller kommunalt bolag inraknas inte." (ibid, s 9-1 0). 
Om verksamheten laggs ut pa entreprenad ar det viktigt att k1argora vad som galler for 
de anstallda. Ar de aktuellt med sekretess skall det skrivas in i avtalet (ibid, s 12). "Med 
entreprenad avser /man/ att kommun overlater dtjften men inte ansvaret for viss 
verksamhet pa annan huvudman." (ibid, s 17). DarfOr ar det kommunen som har 
ansvaret, faststaller maien, faststaller avgifter och kontrollerar verksamheten. I och med 
att de.inte finns nagot kommunalt monopol inom kulturverksamheten finns inga lagliga 
hinder fOr till exempel privata bibliotek. Verksamheten kan drivas privat med 
kommunalt bidrag. Daremot kan inte kommunen overlata ansvaret for kulturpolitiken pa 
nagon annan (ibid, s 157). 

I Konkurrenskommittens delbetankande, Konkurrens inom den kommunala sektorn, 
finns en modell over offentlig respektive privat drift och finansiering. (Jfunfor Spetz 
modell foregaende sida.) 

. Offentlig 

finansiering 

Privat 

finansiering 

· Offentlig drift 

Egen regi I 

skattefina ns ieri ng 

Egen regi I 

avgiftfinansiering 

Privat drift 

Entreprenad l 
skattefinansiering 

Privatisering I 

avkommunalisering 

Kalla: Konkurrens in om den konununala sektorn 1991, s 7 5 

Verksamheten kan skotas av privata fOretag, ekonomiska foreningar, ideella foreningar, 
stiftelser, personal- eller brukarkooperativ samtidigt som kommunen har ansvaret. "Med 
entreprenad forstas ett skriftligt atagande ·att mot ersattning utfora ett storre arbete, ofta i 
konkurrens." (Konkurrens inom den kommunala sektorn 1991, s 87). Vid kommunala 
entreprenader ar det annars ·kommunalt utforda uppgifter som gors av en anlitad extern 
producent. 

Nagot som kannetecknar kommunal entreprenad ar att kommunen ar huvudman och 
alltsa fortfarande har ansvar for att uppgiften utfors i enlighet med lagen. Genom avtal 
skall man skapa garantier fOr att entreprenoren foljer de regler som galler for offentlig 
fOrvaltning sa som sekretess och regeringsfonnen om alias likhet infor lagen. Vid 
problem ar det hos kommunen som allmanheten skall klaga. Det ar ocksa kommunen 
som satter de kvantitativa och kvalitativa malen fOr verksamheten aven om den ar pa 
entreprenad. Darfor ar det viktigt art precisera viktiga kommunala mal vid 
entreprenadkontrakt for att egen regi och extern producent skall fa samma 
fOrutsattningar. Om kommunen beslutat att prioritera en medborgargrupp inom en 
verksamhet galler detta aven om verksamheten laggs ut pa entreprenad. Det ar . 
kommunen som beslutar om avgifter inom entreprenaden men for tjanster som gar 
utanfOr avtalet bestiimmer givetvis producenten sjalv. Kommunen ar skyldig att 
kontrollera verksamheten, det kan da bli aktuellt med intervjuer eller erlkater for att :Ia 
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kundemas asikter. Det viktiga har ar verksamhetens resultat och inte entreprenorens 
rakenskaper. Da verksamheten ar pa entreprenad har kommunpolitikema inte samma 
mojlighet att styra genom ordergivning och tjiinstetillsattning, men for ovrigt harman 
samma styrmojligheter som da verksamheten bedrivs i egen regi (ibid, s 88-93). 

Enligt de allmanna erfarenheter som tas upp i delbetiinkandet har verksamhet pa 
entreprenad ofta inneburit Higre kostnader och hogre service. Detar ekonomiskt 
lonsamt, verksamheten utvecklas och entreprenoren har flexiblare IOsningar till exempel 
da det gallerpersonalens inflytande. For att entreprenaddriften skallleda till siinkta 
kostnader bor det finnas en val utvecklad konkurrensmarknad for den aktuella 
verksamheten. Kommitten konstaterar att en rad kostnadsjamrorande studier av 
tjansteproduktion visar att det ar snarare rorekomsten av konk:Urrens, an vern som utfor 
produktionen som ger mojlighet till kostnadsbesparing och effektiviseringsvinst. De 
drar slutsatsen att man inte generellt kan saga att entreprenad ar ekonomiskt mer 
forde.laktigt an kommunal egen regi. I vissa fall ar det mer en principiell an ekonomisk 
utgangspunkt fOr overgangen till entreprenaddrift. Det ar nodviindigt att skapa storre 
klarhet i vad som ar tillatet att lagga ut pa entreprenad och vad som ar 
myndighetsutOvning. Det kan ibland vara svart att urskilja i prak:tiken (ibid, s 94-98). 

Konkurrenskommitten beror inte narmare entreprenad inom kulturen. I fraga om 
myndighetsutOvning hanvisar man till Kommunala entreprenader som menar att nar det 
galler kulturpolitiska uttalanden och stallningstaganden f'ar dessa inte skotas av en 
entreprenor. Da konkurrenskommittens delbetankande kom· hade biblioteket i Are varit 
pa entreprenad sedan ett ar tillbaka och biblioteket i Jarna sedan ett par manader. Denna 
driftsform var da antagligen for ny for att behandlas av kommitten. 

Det finns tre ganska vanliga motiv for forandring inom den kommunala sektom. Vid 
ideologiska motiv kan malet vara att minska den offentliga sektorn och de kommunala 
monopolen genom att fdra over produktionen till det privata naringslivet. Ett annat mal 
kan vara att skapa valfrihet och mangfald i serviceutbudet. Andra motiv kan vara 
ekonomiska eller ha kvalitetsaspekter, dar man vill hoja kvaliteten eller faststalla 
kvalitetsnivan i en viss verksamhet (Hallgren, Hilborn & Sandstrom 1994, s 3-4). 

Ibland kan det vara svart att skilja pa entreprenad och bidrag till enskild verksamhet. I 
det senare fallet ges bidrag till en verksamhet som inte drivs pa kommunens uppdrag. 
Men om bidraget till enskild verksamhet i praktiken ar ersattning fdr uppgifter utforda 
for kommunal rakning, betraktas verksamheten som en entreprenaddriven kommunal 
verksamhet med kommunen som huvudman och bidragstagaren som entreprenor. Ett 
exempel ar om en forening overtar driften av ett bibliotek och verksamheten till storsta 
del en forutsatts serva andra an foreningens medlemmar, da skall foreningen betraktas 
som entreprenor. Till skillnad fr{m nar bidrag till enskild verksamhet ges maste i ett 
entreprenadforhallande upphandling ske enligt lagen om offentlig upphandling (ibid, s 
18-19). 
Forenklat ser upphandlingsprocessen ut sa har: 
1. Ett forfragningsunderlag med allsidig och objektiv information om entreprenaden 
utformas. Det skall ocksa innehalla tydliga och matbara krav sa att entreprenoren skall 
kunna gora en kalkyl. 
2. Anbud skall infordras genom annons eller skrivelse. Sedan skall inkomna anbud 
granskas och provas. 
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3. Da namnden tagit beslut i fragan tecknas avtal och utformas kontrakt (ibid, s 21-22). 

Andra skillnader vid entreprenad ar att kommunen skall besluta i fragor som innefattar 
myndighetsutovning samt om taxor och avgifter vilka bestams av producenten sjalv vid 
enskild verksamhet. Kommunen behaller vid entreprenad det primara 
skadestandansvaret om entreprenoren skulle valla anvandare skada (ibid, s18-19). 

Enligt Spetz studie verkar det ur norsk synvinkel som om franvaron av en svensk 
biblioteksla~. gor entreprenad mojligtinom biblioteksverksamheten (1991, s 10). Det 
forslag till bibliotekslag som Kulturutredningen ger verkar inte hindra att bibliotek drivs · 
pa entreprenad. Kommentaren till 7 § klargor att andra drifts former inte ar uteslutna. · 

11 7§ Kommunerna svarar for folk- och skolbiblioteksverksamheten. 
Landstingen svarar for lansbiblioteken. 
Staten svarar for hogskolebiblioteken och lanecentralerna. · 

I paragrafen ~las ansvarsfordelningen mellan staten, landstingen och 
kommunerna fast. Daremot har det inte narmare reglerats hur 
verksamheten skall bedrivas. Detar endast huvudmannaskapet for 
verksamheten som laggs fast i lagen. 11 

(Kulturpolitikens inriktning 1995, s 483) 

· Debatten i bibliotekspressen 1990-1992 

Den forsta kommun som lade ut sin biblioteksverksamhet pa entreprenad var Are. Man 
skrev ett femarigt avtal med Nordisk Biblioteksutveckling (NBU), som tog over 
verksamheten 1 januari 1991 (Entreprenad ... 1994, s 12). Detta vackte stor 
uppmarksamhet framf6r allt i fackpressen. 

I en ledare med titeln Kultur pa entreprenad i DIK-forum (1990:8) valkomnades 
debatten om kulturverksamhet pa entreprenad. Ledaren tyckte att entreprenad bor 
provas, men forst diskuteras. 
Sveriges Allmaima Biblioteksforening (SAB) vars folkbibliotekssektion var positiv till 
att kommuner provade pa olika styrformer for bibliotek, men menade att man inte tar 
stalla kommersiella intressen mot de kulturpolitiska malen. Nya organisationsformer 
maste underordnas den roll som informations- och kunskapskalla som biblioteket har. 
SAB:s sektion fOr enskilda medlemmar hade en annan uppfattning och protesterade 
haftigt mot beslutet att overlata driften av biblioteksverksamheten i Are till ett privat 
foretag (BBL 1990:9, s 271). 

I artiklar under 1990 framkom de tveksammas fragor: Var finns pengarna? Hur gar det 
med de avvikande och mindre omradena- smallitteratur, invandrarlitteratur, 
uppsokande verksamhet? Vern tar ansvar for personalen? Varfor kan komnmnen inte 
jobba pa samma satt mot sin egen forvaltning som mot en entreprenor, med faststallda 
mal for verksamheten och en ekonomisk ram att halla sig inom?" 
Debattinlaggen varierade i utseende, det fanns bade tecknade serier och fejkade PM. De 
mer positivt installda menade att entreprenad ar ett bra satt for politikerna att styra. 
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Dessutom ger det utrymme at utveckling och nya ideer. Flera ganger fortydligades 
skillnaden mellan entreprenad och privatisering. Mot sluten av aret borjade man granska 
ekonomin hos Kultur och Media AB, den koncern i vilken NBU ingick, och dess agare, 
Conny Jacobsson och Nils Erik Kleven. Vissa hade aven funderingar om vad som skulle 
handa om en entreprenor gar i konkurs (DIK-forum 1990:11-18, BBL 1990:5-10). 

NBU utOkade oppettiderna, kopte datorer till filialerna och avsag att vidga 
verksamheten med till exempel videouthyrning, galleri och biljettfOrmedling till 
kulturevenemang. Foretaget hoppades pa att skriva avtal med fler kornmuner och dar 
igenom ta stordriftsfordelar, men sa blev inte fallet. I december 1991 gick NBU i 
konkurs och avtalet sades upp. Da Are kornmun ater begarde in anbud pa driften av 
biblioteket fanns inga externa intressenter, sahiblioteket drivs nu i kornmunal regi 
(Entreprenad ... 1991, s 12). 
Att NBU gick i konkurs vackte ingen storre uppmarksamhet, inte heller att bib1ioteket i 
Jama lades ut pa entreprenad i september 1991. Det var Boktjanst i Jarna AB som skrev 
pa ett trearigt avtal med kommundelen. 

Intresset fran studieforbunden att ta over driften pa biblioteket vackte.negativa 
reaktioner i biblioteksvarlden och hos Svenska Forfattarforbundet. Bibliotek skall inte 
drivas av idebuma entreprenorer, var den mening som radde. Aven inom 
studieforbunden var man negativa till entreprenad, men positiva till en okad samverkan 
mellan studieforbund och bibliotek (ibid, s 13). 
DIK-forbundet tar stallning mot denna driftsform: 

"Vi anser att det finns starka kulturpolitiska, informationspolitiska och 
utbildningspolitiska sk~il mot att studieforbund, ide burna foreningar eller 
intresseorganisationer tar over ansvaret for driften av folkbibliotek. Vi havdar att 
i det ogonblicket en ideburen organisation tar over driften av ett bibliotek upphor 
det att vara ett folkbibliotek." (DIK- forum 1993:4, s 3) 

Forbundet menade att allmanheten inte skulle uppfatta ett bibliotek drivet av en 
ideburen organisation som allsidigt och opartiskt. Darigenom skulle det inte vara 
mojligt att fullfolja folkbibliotekets uppgifter (ibid). 

Ett exempel pa att bibliotek har drivits i denna form ar Vivallabibliotek i Orebro, som 
under tre ar, med start 1 april1993, drivits av ABF. Svenska Forfattarforbundet inledde 
dar tillsammans med Orebro Hins forfattarsallskap en blockad mot Vivalla/Lundby 
kommundel och ABF:s lokalavdelning i Orebro. Forfattarna tOmde biblioteket pa sina 
egna backer, samt backer skrivna av forfattare som delade deras asikter i fragan. Tanken 
var att de 300 bockerna inte skulle lamnas tillbaka utan hela tiden lanas om. Bockema 
lamnades dock tillbaka, samtidigt lamnade forfattama lador med sina egna bocker som 
de uppmanade bibliotekspersonalen att lamna ut gratis (Sjogren 1993, s 22). 1995 
havdes blockaden sedan kommundelsnamnden i september sagt upp avtalet (Nerikes 
Allehanda 1995-11-21, s 15). 

Under 90-talet har ett tiotal bibliotek drivits pa entreprenad. De fiesta har inte vackt 
nagon stOrre uppmarksamhet. 
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Vi har hort oss for vilken insHillning som olika berorda organisationer har idag. Sveriges 
Forfattarforbund ar emot all e:ntreprenad av folkbiblioteken, som de anser skall drivas av 
kommunen. Forbundets forhoppning ar att den kommande bibliotekslagen skall vara 
tydlig pa denna punkt. 
SAB:s nuvarande installning till biblioteksentreprenad kan beskrivas som sval och ingen 
asiktsforandring verkar ha skett sedan borjan av 90-talet. 
Fran DIK-forbundet har vi inte tatt nagot svar pa var rorfragan, vilket ar markligt med 
tanke pa deras tidigare aktiva intresse i fragan. 

Tidigare forskning 

De studier som gjorts om bibliotek pa entreprenad har mest handlat om Are-projektet. 
Da Jon Einar Spetz skrev sin uppsats Bibliotek pa entreprenad: om begreppet, 
Aremodellen, debatten och mojligheterna for entreprenadutliiggning av folkbibliotek i 
Norge (1991), var biblioteket i Are fortfarande pa entreprenad. Han diskuterar begreppet. 
entreprenad och analyserar Aremodellen utifran uppdragsgivaren, entreprenoren, avtalet, 
maluppnaelse och entreprenadersattning. Eftersom entreprenaddriften i Are var i 
startskedet da uppsatsen skrevs fanns inget underlag fOr en empirisk undersokning. 
Spetz har granskat artiklar skrivna i Dagens Nyheter, Biblioteksbladet och DIK-forum 
uti :fran tio fragestallningar. Han kommer fram till att valet ·av tema i artiklama till stor 
del avgors av rorfattarens installning till entreprenaddrift av bibliotek. 
Genom att studera den norska bibliotekslagen vill Spetz se om det finns juridiska 
mojligheter att ha norska folkbibliotek pa entreprenad. Spetz slutsats ar att sa lange 
gratisprincipen och kraven pa utbrldad personal uppratthalls finns mojligheten. 

Ulrika Englund har ocksa studerat artiklar, men aven gjort intervjuer. I sin uppsats 
Bibliotek pa entreprenad - ett hot eller en mojlighet? : en studie av Are kommuns 
entreprenadforsok (1992) forsoker hon ra fram argument for respektive mot bibliotek pa 
entreprenad. Hon vill ocksa ta reda pa om radslan for biblioteksentreprenad ar befogad. 
Englund kommer fram till att det finns sex argument for entreprenad och sex mot. 

MQ1 
Tid - mer jobb pa samma tid. 
Pengar- vinstintresset tar overhand och later demokrati, yttrandefrihet och neutralitet 
kortuna i andra hand. 
Kvalitet:.. fdrsamras. Smala omraden och svaga grupper blir eftersatta. 
Mot riksdagens vilja- strider mot 1974 ars kulturpolitiska maL 
Kontroll I insyn- omojligt i ett privat foretag. 
Personalresurser - ta tillvara pa den redan existerande personalens kapacitet istallet for 
att anlita en entreprenor. 

EQr 
Historia - biblioteket ar inte en kommunal angelagenhet. 
Mangfald - nya tjanster lockar nya kunder. 
Ekonomi - kommunen gor besparingar. 
Kvalitet- forbattras. Personal en blir tryggare da biblioteket inte hotas av nedskarningar 
hela tiden. Bockema kommer snabbare till hyllan. Politikema tvingas gor malprogram 
fOr verksamheten. Forandringen kan bli en vitamininjektion. 
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Battre arbetsgivare - en f6retagare som vill att biblioteket skall vara lOnsamt ar mer 
intresserad av duktig personal och kan anvanda sig av andra metoder for att personal en 
skall trivas, till exempel med loneforhojningar. 
Konkurrens - medfor billigare och battre service. 

Bade Goran Bostedt och Nils Freden var med fran boijan av Are-projektet. Deras 
uppsatser ar inte samordnade pa annat satt an genom syftesavgransningarna. Bostedt har 
som syfte i Bibliotek pli entreprenad : medborgarna och biblioteksverksamheten i Are 
kommun (1995) att undersoka och analysera kommUnm.edborgarnas perspektiv pa 
biblioteksverksamheten i Are under perioden 1990-1993. Under denna period har 
verksarnheten drivits kommunalt, av entreprenor och sedan ater kommunalt. 
Undersokningen har gjorts genom medborgarenkater, besoksenkater och intervjuer med 
foreningslivet vid tre tillfallen: 1991, 1992 och 1993. Enkaten visar att invanarna 
upplever en kvalitetsforbattring av bibliotekets verksamhet och service. Bostedt ser tva 
tiinkbara forklaringar. Antingen har overgangen till entreprenad lett tiil ett positivt 
resultat, eller sa har organisationsforandringen medfort en omprovning av arbetsform, 
inriktning och arbetssatt som gor att besokarna uppfattar en kvalitetsforbattring. 
V erksamhetsformen ar da inte det centrala utan en orsak att reflektera kring invanda 
arbetssatt. Bostedt menar att entreprenad inte utgor nagon nodvandig forutsattning for 
att dessa resultat skall uppnas. Detar inget i arebibliotekens arbetssatt som inte skulle 
kunnat genorriloras i kommunal forvaltnings foim. 

Freden analyserar i Folkbibliotek i ny organisation: kommunalaforsok med iindrade 
styrformer (1995, ej publicerad) hur forsok med andrade ekonomiska och 
organisatoriska rorutsattningar utvecklas och vilka effekter de rar for bibliotekets 
verksamhet. Han tar upp fyra olika exempel: Are och Halleforsl som drivs pa 
entreprenad, Skarpnack som lyder under stadsdelsnamnd, Tensta som ar egen 
resultatenhet och Danderyd dar man avskaffat huvudbibliotek som funktion. Dessa olika 
forutsattningar har studerats utifr{m fern delsyften: motivet fOr verksarnheten, avtal och 
reglementen, kulturpolitiska mal, genomforande samt kapacitet och prestation. 
Freden kommer fram till att man bor bestamma vilka brukarkategorier man vill satsa pa, 
ta reda pa deras onskemal och behov, faststalla konkreta och pa nagot satt matbara mal, 
diskutera dessa sa att alia vet vad de innebar och sedan slappa medarbetarna fria. Om 
man vill spara pengar pa en kommunal verksamhet f'ar man inte satta for snava regler for 
entreprenoren. Mal och resultat skall vara det som styr, men entreprenoren maste !a 
strukturera om verksamheten, annars ar mojligheterna till besparing sma. 

Aven Vivallabibliotek i Orebro har studerats. Solveig Sjogren har i Bibliotek pli 
entreprenad: om inneborden, om ABF:s overtagande av driften av Vivallabiblioteket i 
Orebro samt om debatter i lokaltidningarna (1993) inriktat sig pa att redogora for den 
kommunala gangen da ABF tog over driften av Vivallabiblioteket samt den reaktion 
som uppstod. Ron granskar aven debatten i tva lokaltidningarna och tva 
studiefdrbundstidningar uti fran fragesUillningar om debattens aktorer, karnpunkter, 
argument for och emot entreprenad samt hur dessa argument lagts fram. 

Statens kulturrad gjorde 1993 tillsammans med Svenska Kommunforbundet en studie av 
atta bibliotek som drevs i annan form an under kommunal forvaltning, vilket redovisas i 

1 Da entreprenaden i Are .. avbro.ts-fullfOljdes studierna med hjalp av Hallefors. 
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Entreprenad- till vilket pris? (1994). Dar sammanstalls forvantade positiva och 
negativa effekter som forekommit i debatten om bibliotek pa entreprenad: 

" Forviintade positiva effekter 
- kommunens utgifter kan, pa sikt, minska 
- entreprenad gynnar kreativitet och nytankande 
- konkurrensutsattning Ieder till okad effektivitet . 
- entreprenad ger en okad stabilitet i planeringen genom att avtal sluts fOr 

langre perioder an ett ar 
- nya aktOrer har en vidare syn pa biblioteksverksamheten. 

ForViintade negativa effekter 
- bibliotekets neutralitet kan ifragasattas 
- entreprenaddrift kan medfora en fragmentisering av det kommunala 

biblioteksystemet 
- det ar svart att overblicka de faktiska kostnadema 
- det finns inga vinster att hamta 
- nuvarande momslagstiftning maste pa ett eller annat satt kringgas 
- kompetenta entreprenorer saknas i stort sett" 

. (Entreprenad ... 1994, s 9) 

I rapporten menar man att det ar svart att pasta att entreprenaddrivna bibliotek blir battre 
eller samre eftersom bilden ar alltfor mangfaldig. De iakttagelser Statens kulturr!d gjort 
under studien ar bland annat foljande: 

Motiven till entreprenad kan vara flera, men det vanligaste ar att man antar att 
verksamheten blir billigare och battre. Andra motiv kan vara politiska, 
samarbetsproblem, lokala sysselsattningsskal och samlokalisering. 

Genom att bibliotek drivs utan vinstsyfte finns ingen marknad att vara aktiv pa, darmed 
blir konkurrens i praktiken omojlig. Dessutom har manga kommuner inlett 
rorhandlingar med nagon intresserad part utan art gora nagon upphandling. Detta 
framjar inte konkurrensen. 

Den starka ideologiska stymingen, att biblioteket skall vara oppet for alia, ger en 
begransad handlingsfrihet. Entreprenoren kan inte utforma verksamheten utifran 
enskilda aktorers intressen eller andra .motiv. 

Nagra malfomuleringar fOr biblioteksverksamheten har inte gjorts infor 
entreprenadutHi.ggningama. Kommunen hanvisar istallet ofta till overgripande 
kulturpolitiska mal. Ingen kommun har gjort nagon omfattande uppfoljning, men da 
studien gjordes hade de flesta biblioteken bara varit pa entreprenad ett ar. 

Lednings- och ansvarsforhallanden ar ofta oklara. Det kan varasvarigheter for en 
entreprenor art leda verksamheten om han inte har nagon tidigare erfarenhet av 
biblioteksarbete. 

Personalfragan har behandlats olika pa olika platser. !bland har personalen fatt 
tjanstledigt for att prova om de vill ga over till entrepenoren eller omplaceras inom 
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kommunen. I andra fall har personalen blivit uppsagda for att sedan anstallas av 
entreprenoren. Det forekommer ocksa att personalen rorblir kommunanstalld. 

Risken finns att biblioteksentreprenad kan leda till ett fragmentiserat biblioteksystem 
dar entreprenadbiblioteken blir isolerade, istallet for det gemensamma utnyttjande av 
resursema som finns nu. Ett bibliotek pa entreprenad har oftare en oklar plats i 
bibliotekssystemet. 

Entreprenad som driftsform Ieder inte automatiskt till romyelse. Inget av de granskade 
biblioteken har uppvisat nagra fordelar som inte kunnat astadkommas i komrnunal drift. 

Statens kulturnid vidhaller asikten att entreprenad inom biblioteksomradet inte ar 
lampligt. Svenska Kommunrorbundet anser daremot inte att studien ger under lag for 
sadana slutsatser utan menar att konkurrens och altemativa driftsformer ar ett medel for 
kol11l'llunema dade skall ge invanama en bra service och effektivt anvanda sina resurser. 

I en bilaga till rapporten redovisas en besokarenkat som Svenska Kommunforbundet 
gjort pa de bibliotek som armed i undersokningen. Man kommer dar fram till att 
besokama inte markt nagon stOrre fodindring da biblioteken andrat driftsform, men de 
fiesta biblioteken hade inte haft den nya driftformen mer an ett iir dii undersokningen 
gjordes och hade darfor inte hunnit gora nagra stOrre forandringar i verksamheten. 

Guy St Clair foresprakar i sin bok Entrepreneurial Librarianship : the Key to Effective 
Information Services Management (1996) att personer verksamma inom bibliotek och 
informationsservice skall overga till ett foretagsperspektiv i sitt arbete. 

St Clair menar att de som ar verksamma inom dessa omraden ar nojda med den service 
de ger; kundema ar inte missnojda dade gar, aven om de inte all tid ar belt 
tillfredsstallda. Den positiva installning som manniskor i allmanhet har till bibliotek gor 
kundema toleranta. Risken ar att bibliotekspersonalen inte stravar efter att ge battre 
service utan arnojda med att de fiesta kunder inte klagar. For att gora ett perfekt arbete 
kravs sa mycket mer att det blir for jobbigt att uppniL Denna attityd maste bort fran 
biblioteken eftersom de boljar bedomas efter samma standard som ovrig 
informationsservice. Framror alit maste all informationsservice, inklusive bibliotek, 
rattfardiga sin existens for dem som beslutar om hur resursema skall fordelas. Om 
servicen uppfattas som otillracklig kommer den laggas ned. Detar darfor som de 
verksamma inom biblioteksomradet, enligt StClair, maste inta en foretagsmassig 
installning och gora nagot annorlunda, for om man bara forbattrar den verksamhet som 
redan finns kommer bibliotekarieyrket bli stillastaende. 

I boken diskuterar St Clair hur detta tankesatt skall inforlivas i bibliotek och 
informationsservice och vad chefer fOr en avdelning skall tanka pa. Exemplen i boken 
kommer till storsta delen frfm bibliotek som befinner sig inom ett foretag. 
En av de viktigaste sakema ar att vaga ta risker for att forbattra servicen och 
tjansteutbudet at kundema. Till att bolja med bor chefen forst forankra sina ideer hos 
personal en och kanna sig for om det ar ratt klimat i organisation en for att genom fora 
rorandringar. Innan rorslagen sedan lamnas tillledningen ar det Himpligt att ocksa ta de 
ratta kontaktema for att se .. om det finns stod tor ideema hogre upp i organisationen. 
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En av fOrdelarna med foretagsUinkande inom infonnationsservice lir att det ger en 
arbetsram som tillater rorandringar allt eftersom samhallet som anvander sig av servicen 
forandras. 

Genom en foretagsmassig installning tillledarskap av informationsservice kan. 
bibliotekariemas styrka overforas till infonnationsservice i stort. En av dessa styrkor ar 
att de efterstrlivar en hog standard, som i prak:tiken kan vara svar att napa grund av alia 
hinder som finns, till exempel bristande ekonomiska resurser. Om man kombinerar 
denna ho~a standard med rordelarna fran fOretagsmassigt ledarskap fran andra omraden, 
i synnerhet fran affarsvarlden och den vinstdrivande sektom, kan man fa ett givande 
dubbelsidigt utbyte. Bibliotekariema kan genom att anvanda foretagsmassigt ledarskap 
utveckla bibliotekens service, medan andra som utovar informationsservice anvander 
bibliotekens hoga standard for att na den niva som tillfredsstaller.deras kunders krav. 

St Clair har en modell som visar vilka styrkor han menar att bibliotekarien och 
foretagaren har. Bibliotekarien lir ihardig, har en hog servicestandard och kvalitet pa den 
information som fonhedlas. Bibliotekarien ar ocksa inriktad pa kundservice, har en 
onskat att ge service och lir villig att ta sig an besokarnas problem. 
Foretagaren har visioner, lir villig att ta risker och har kunden i fokus: Initiativkraft, 
kreativitet, onskan om framgang och fomyelse ar andra typiska karak:tlirsdrag hos en 
roretagare. En kombination av dessa skulle enligt St Clair ge en bra ledning av en 
verksamhet som sysslar med information. 
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Succesful Information Services 

Management 

Kalla: StClair, Entrepreneurial Librarianship 1996, s XV 

Andra bibliotek pa entreprenad 

Vi skickade pa ett tidigt stadium ut ett kort brev till ett antal bibliotek som vi last om i 
Statens kulturrads rapport och till ett antal andra bibliotek som vi hort talas om att de 
har varit eller ar pa entreprenad. Statens kulturrad hade inga aktuella uppgifter om vilka 
bibliotek som ar pa entreprenad. De lansbibliotek vi kontaktat hade inte heller nagon 
uppgift om vilka bibliotek som drivs pa annat satt an i kommunal regi. Darfor kan denna 
lista ej anses vara en komplett fOrteckning over de entreprenaddrivna biblioteken som 
fOr narvarande finns i Sverige. De bibliotek som vi fick kontakt med bad vi svara pa 
nagra enkla fragor. 
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De bibliotek som vi sant brev till ar: 
Hageby bibliotek 
Herrljunga bibliotek 
Hiillefors och Grythyttans bibliotek 
Kosta bibliotek 
Lilla Edets folkbibliotek 
Linghems bibliotek i Linkoping 
Paarps bibliotek 

Rundviks utldnestation i Nordmaling 
Sigtuna kommuns bibliotek 
Svartbackens bibliotek i Uppsala 
Tillberga bibliotek i Vasteras 
Tdtvads bibliotek 
Ulricehamns bibliotek 
Vivalla bibliotek 

De svar vi har ffitt in ar till antalet tio stycken (de kursiverade). Vi redovisar har 
biblioteken i bokstavsordning. 

Hageby i Norrkoping har cirka 13 000 invanare varav ett relativt hogt antal 
socialbidragstagare. Hageby bibliotek ar pa entreprenad under perioden 1994-1996 med 
Kooperativa K vartersteatem som entreprenor. De som arbetar dar ar en bibliotekarie 
anstalld av stadsbiblioteket och en halv tjanst som fritidsledare anstalld av teatetn. 
bppettidema ar mandag - onsdag 10-15, 17-19 

torsdag 10-15 
fredag 1 0-12 
Iordag 1 0-13 

Lanestatistiken var 1994/1995 cirka 52 000 utlan per ar vilket ar 4,0 lAn/invanare. 
Pa var fraga varfor entreprenaden avslutats om sa skett svarar man har att den kommer 
kanske att upphora, inga detaljer gavs varfor. 

I Herrljunga lade man aldrig ut biblioteket pa entreprenad. 

I Hallefors och Grythyttan har biblioteken varit pa entreprenad sedan 111 1993 och ar 
sa fortfarande. A vtalet stracker sig till och med 31112 1996 och under varen 1996 
kommer upphandling att ske for tiden darefter. Entreprenor ar Hallefors Bokhandel AB 
och arbetsgivare ar Bildningsnamnden i Hallefors kommun. Man har bibliotek, 
bokhandel och turistbyra i samma lokaler, liven viss personalsamverkan sker. I slutet av 
1995 hade Hallefors ett befolkningsunderlag pa 8 700 personer och utlanestatistiken var 
59 119 Ian vilket blir 6,8 IAn/invanare. Pa biblioteket arbetar sju personer som 
.tillsammans fyller fyra heltidstjanster. Hallefors har oppet mandag- fredag 10-18 och 
tidningsHisningen ar oppen fran klockan 8. 
Grythyttan har oppet mandag, onsdag och fredag 9.30- 11.30 och 15-18. 

I Lilla Edet hade man rorslaget till entreprenad pa biblioteket uppe men det blev aldrig 
nagot av. Enligt biblioteks- och kul~rchefen sa verkar det inte heller bli aktuellt igen. 

I Linghem utanror Link oping har biblioteket varit pa entreprenad sedan juli 1993 och 
har e:fter forlangning i slutet av 1994 avtalat fram till 31/12 1998. Entreprenorer ar 
handelsbolaget Parapraxis2. Pa biblioteketjobbar en bibliotekarie 23 timmar i veckan 
och tva kanslister som tillsammans har 30 timmar. Man bar oppet 16 timmar i veckan pa 
biblioteket. Under 1995 sa hade man 26 807 utlan till de cirka 4 000 personer som bor i 
Linghem med omnejd. Det blir 6,7 lan/invanare under 1995. 

2J'larapraxis betyder vid sidan av det vedertagna. · 
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Paarps bibliotek ar ocksa pa entreprenad sedan starten i oktober 1992. Arbetsgivare och 
entreprenor ar Studieforbundet Vuxenskolan. Biblioteket ligger i skolan. Tre personer 
delar pa 2,75 tjanster varav en ar kulturpedagog. 
Oppettidema ar mandag - torsdag 11-19 

fredag 1 0-1 7 
Iordag 10-13 

Paarps befolkning ar till antalet cirka 2 500 personer och deras utlfulingsstatistik var 
1995 34 540 Ian vilket blir 13,8 lan/inv{mare. 

Rundviks utlaningsstation·i Nordmaling ar inte pa entreprenad utan drivs av en 
forening som med hjalp av fdreningsbidrag star for oppethallandet. Huvudbiblioteket 
star for mediainnehallet. 

I Sigtuna blev det heller aldrig av att biblioteket lades ut pa entrepreriad. Daremot tar 
Sigtunastiftelsen kommunalt bidrag fdr att deras bibliotek skall fungera som 
folkbibliotek. Det blir da som ett omvant entreprenadforhallande. 

Tillberga bibliotek daremot lades ut pa entreprenad 1/7 1993 och avtalad tid ar sex ar 
framat. Entreprenorer ar Tillberga Grannskapsservice, en ekonomisk fdrening som 
ocksa ar arbetsgivare. Pa biblioteket arbetar en bibliotekarie 75 %, en skolbibliotekarie 
50 % och en biblioteksassistent 60 %. 
Man hailer oppet mandag och onsdag 14-1 7 

tisdag och torsdag 14-19.30 
fredag 10-13 

De cirka 2 200 personer som bor i Tillberga lanade 7,91Winv~mare under 1995. 

I Ulricehamn ledde inte diskussionen till att biblioteket lades ut pa entreprenad. 
Anledningen till att det overhuvudtaget kom upp var ett fdrslag fran ABF att !a driva 
biblioteket. 

Vi har inte :tatt nagot svar fran biblioteket i Vivalla, Orebro, men vet anda att biblioteket 
nu bar atergatt till kommunal drift. Tidigare drevs biblioteket i ABF:s regi (Nerikes 
Allehanda 1995-11-21, s 15). 

20 



4. Jarna och dess bibliotek 

Historik 

Orten Jama ligger i Sodermanland, 1 Y2 mil soder om Sodertalje. Att platsen har varit 
bebodd lange visar de fomHirnningar franjamaldem som omradet ar rik:t pa. Namnet 
Jama betyder troligen gambomas bygd. Gam ar det fomsvenska namnet pa en skyddad 
havsvik som sklir langt in i landet, den typen av vik som Jama Jigger vid. · 

De nuvarande samhallet borjade byggas i slutet av 1800-talet. En viktig anledning till att 
samhallet vaxte var att Jama blev enjamvagsknutpunkt och dfumed mer attrak:tivt som 
bosattningsort. 1861lades jamvagen mellan Stockholm och Goteborg och 1913 byggdes . 
jamvagen ut till Nykoping och vidare motNorrkoping. Numera ar det bara 
Storstockholms Lokaltrafiks pendeltag till Gnesta som stannar vid stationen. Mot 

· Sodertalje och Stockholm finns cirka en avgang per timma. Resan tar 15 respektive 50 
minuter. · 
Aven innan jamvagen ·kom var Jama en ort man reste igenom. Stora landsvagen till 
Stockholm hat i alla tider gatt genom Ytterjama. Landsviigen blev med tiden Riksvag 
nummer ett och nu skiljer motorviigen rued Europavag 4 ·de tva forsamlingama 

· Y tterj lima och 6verj ama at. 

1912 bildades Jlirna municipalsamhalle, vilket ledde till ett uppsving for tatorten da det 
gallde handel och industri. 1952 bildades Jama kommun och 1971 inkorporerades den i 
och med kommunindelningsreformen i Sodertalje kommun (Jama som det var, 1985). 

Jarna idag 

Den 1 januari 1989 fick Sodertalje 13 kommundelar. A v det som tidigare varit Jama 
kommun blev det tva kommundelar, Jama och Vardinge. Jama fyller fortfarande 
funktionen av huvudort, da det till ex em pel giiller dagligvaruhandel, for V ardinge och 
HolO/Morko kommundelar med 1 600 respektive 2 700 invanare. Vardinges 
hogstadieelever gar i Jama skolor, vilket ocksa elevema fran HolO gjorde tills de fick 
egen hogstadieskola fdr nagot ar sedan. 

Jama kommundel har 7 400 invanare varav cirka 900 ar utlandska medborgare 
(Sodertalje kommun, 1995). For att vara en sa pass liten ort iir det ganska manga som 
arbetar inom kommundelen. Andra pendlar till Sodertiilje och vidare in mot Stockholm, 
men manga arbetar ocksa i Nykoping och Gnesta. Den storsta arbetsgivaren i Jama ar de· 
antroposofiska3 stiftelsema som har cirka 1 000 anstallda sammanlagt. Y2 mil utanfor 
Jama centrum ligger antroposofemas centrum i Skandinavien, dar finns bland annat 
Steinerseminariet som utbildar liirare till Waldorfskoloma, Vidarkliniken med sjukhus 

3 Antroposofi iir en livs- och vlirldsaskadning som den osterrikiske naturvetaren och filosofen Rudolf 
Steiner grundlade. 1912 grundade han Antroposofiska siillskapet som bar sitt sate i Domach, Schweiz. 
Steiner ville overbrygga de motsiittningar som fmns mellan naturvetenskap och tron pa en andlig 
verklighet. Antroposofi skall inte ses som en religion, utan en forskningsmetod som kan hjiilpa 
miinniskan att ta kontakt med "de hogre viirldama" och beskriva dem med vetenskaplig exakthet (NE 
Bd 1 s. 444). . 
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och hem for utvecklingsstOrda och psykiskt sjuka och Ku1turhuset i Ytteljama som 
sedan 1992 haft konserter, dans- och teaterfOresHillningar. Tva andra stora arbetsgivare i 
Jama ar Kungsornen och FHikt Veloduct, aven kommundelen med 300 anstallda ar en av 
de stOrre arbetsgivarna. ArbetslOsheten i kommundelen var i mars 1995 3,8 %, 
kornmunen som helhet hade da 5,6% och i 1andet var arbetslOsheten 5,8% (Sodertalje 
kornmun, 1995). 

Jarna centrum ligger i Overj ama forsamling, cirka en kilometer fr~ motorvagen, och ar 
koncentrerat till Storgatan. Dar finns bland annat: ICA, ett par banker, pizzeria, 
fotobutik, nagra kHi.daffarer, frisor, farghandel, bageri, kyrka, post och station. 

Jarnabiblioteket 

Biblioteket ar centralt belaget i huset bredvid ICA, men har sina 1okaler en trappa ned. 
Huset ligger i en sluttning, vilket gor att biblioteket har fonster langs ena vaggen. Dar 
finns ocksa bokhandel och Studieforbundet Vuxensko1ans och Medborgarskolans 
lokaler. Det finns gott om parkeringsplatser i narheten. Biblioteket har 30 
bibliotekarietimmar och 40 kanslisttimmar fOrdelat pa fyra personer. Flera av dem har 
tjanster fordelade pa olika platser, till exempel pa andra bibliotek och narliggande 
skolor. 

Oppettidema ar sedan 2 januari 1996: mandagar 13-19 
tisdagar 13-1 7 
onsdagar 13-17 
torsdagar 13-19 
fredagar stangt 
lOrdagar 1 0-13 

Da man kommer ner for trappan ligger studieforbundens lokaler till hoger och 
bokhandeln till vanster. Fore ingangen till biblioteket finns tidskriftshoman, dar man 
alltsa kan sitta aven om biblioteket inte ar oppet. Bokhandelns personallagger fram de 
aktuella dagstidningama. Bibliotekets lanedisk star i forbindelse med bokhandeln 
genom en skjutdorr. Innanfor lanedisken finns tva glasade arbetsrum. 
Tidigare hade biblioteket 600m2, men det har minskats til1400 m2. Paden borttagna 
ytan ligger nu bokhande1n och studieforbundens lokaler. 

Alla bokhyllor har ordentlig hyllbelysning, vilket medfOr att en ornmoblering inte ar 
mojlig pa grund av kablarna. Man utnyttjar bokhyllornas gavlar till att skylta bocker 
med framsidoma. Den inre delen av biblioteket bestar av ett rum, som kan stangas med 
en skjutdorr, och fOrelasningsavdelningen med studieplatser och whiteboard. Genom att 
flytta pa boklador, placerade pa hjul, kan man latt ra utrymme for fler stolar. 
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Lanestatistiken for jamabiblioteket tor de senaste aren ser ut sa har: 

Ar Utlan %-forandring 

1987 38 798 

1988 38 567 -0,6 

1989 36489 +5,4 

1990 35 895 +1,6 
... 

1991 34 410 -4,1 

1992 39 613 +15,1 

1993 43 089 +8,8 

1994 43256 +0,4 

1995 46 024 +6,4 . 

Kalla: Jamabibliotekets egen statistik 

1995 hade biblioteket 91 300 besokare pa 1 364 oppettim.mar. Jarnaboma gjorde 
ungefar 6,4 lan/invanare under aret. 

Under 1994 gjordes en enkatundersokning om kulturvanoma i Sodertalje kornmun. Den 
visade att fler sodert~iljebor besoker biblioteket och museet ani landet i ovrigt. 67% av 
de tillfragade i aldem 16-7 4 hade besokt biblioteket det senaste aret. De som bor i 

. ytterkom.mundelarna, till exempel Jama, besoker i hogre grad kulturevenemang i den 
egna kom.mundelen, aven om de ocksa ~ar del av kulturutbudet i centrala Sodertalje. Det 
ar fler som besoker Stadsbiblioteket an det egna kornrnundelsbiblioteket, med undantag 
av Jama som har det mest besokta kornrnundelsbiblioteket. Men det ar !a som endast 
besoker biblioteket i kom.mundelen (Akkanen & Sundgren, 1994). 
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5. Avtalet 

Vi har !att ta del av avtalet mellan Jarna kommundelsnamnd i Sodertalje kommun och 
Boktj anst i Him a AB som undertecknades 31 maj 1991, samt av de forandringar som 
skedde vid forlangningen 1994. Nedan fOljer avtalets olika punkter med var 
sammanfattning av innehallet. 

Ol.Bakgrund 

Har tar man upp partemas intresse av att Jarna skall ha en fungerande service da det 
galler litteraturformedling och annan kulturverksamhet, samt att samarbete med 
studieforbunden ar viktigt. 

02.Ailmanna fOrutsattningar 

Boktjanst atar sig att utfora de tjanster at kommundelsnamnden som galler driften av 
biblioteket da det galler: 

Basfunktioner ~ har menar man avgiftsfri bokutlaning, litteratur- och 
informationsservice med lagst den servicegrad som erbjuds kommundelsinnevanarna 
vid avtalstidens boijan, uppsokande verksamhet och inkop av bocker for 
kommundelsnamndens rakning. Bokurvalet skall goras av bibliotekets personal som 
kanner till Iantagarnas onskemal. Mediaurvalet skall aven vara allsidigt och av god 
kvalitet. 

Foreningsservice- innebar att Boktjanst pa forfragan skall tillhandahalla 
vandringsbibliotek samt informations- och utstallningsytor till kommundelens 
foreningar. 

Aven om det ar Boktjanst som har beslutanderatten skall ett nldgivande organ i form av 
ett driftsnld inrattas med representanter fran kommundelsnamnden, studieforbunden och 
Boktjanst. 

Om kommundelsnamnden beslutar om andringar i kulturpolitiken som beror 
biblioteksverksamheten skall de verkstallas av Boktjanst, men dear endast skyldig att 
verkstalla de beslutade forandringar for vilka skriftlig overenskommelse traffats. 

Boktjanst f'ar pa kommersiella grunder erbjuda kompletterande kulturutbud, till exempel 
fOrsaljning av backer och kontorsmaterial, utstallningar, kulturevenemang och 
uthyming av lokaler for gruppverksamhet. 

03.Lokaler fOr biblioteket 

Har beskrivs fOrutsattningarna for Boktjansts overtagande av hyreskontraktet och hur de 
skall gora med lokalema om avtalet upphor. 

Kommundelsnamnden staller inventarier till Boktjansts forfogande under avtalstiden. 
Om Boktjanst gor egna inventariekop har kommundelsnamnden ratt att kopa dem till ett· 
pris dar en arlig avskrivning pa-l 0% skett. 
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Biblioteket skall disponera 400m2, som skall renoveras och forandras av Boktjanst sa 
att mediabestandet tymS. Lokalema skall planeras sa att ett okat utnyttjande genom 
gruppverksanmet och sammantraden blir mojligt. 

Vid avtalets forHi.ngning utgick i denna punkt ett stycke om hyreskostnader vid en 
eventuell uppsagning av avtalet. 

04.Media 

Det befintliga mediabestandet stiills till Boktjansts fOrfogande. De har ratt att gallra for 
att ge plats at nyforvarv. Gallring skall ske enligt biblioteksvasendets vedertagna 
principer, vilka skall finnas dokumenterade av kommundelsnamnden 1 september 1991. 

Kommundelsnamnden anvisar Arligen de ekonomiska ramama for mediainkopen. 
Boktjanst gor bokinkop enligt sarskilt avtal. 

05.Personal 

Personalen behaHer sin anstallning hos kommundelsnamnden men disponeras av 
Bokljanst for att bedriva den verksamhet som Boktjanst enligt avtal har ansvar for. 
Kommundelsnamnden forbinder sig art behalla personaltii.theten 2;75 arsarbetare. 
Oppettidema skall vid utlovad personaltathet vara minst de som var fOre avtalstidens 
borjan. Om det blir aktuellt med personalforandringar under avtalsperioden sker ett 
samrAd mellan partema. Boktjanst :tar Higga avgorande synpunkter pa personalfragan, 
men skall beakta att god kompetens uppratthalls. 

Denna punkt skrevs om vid forlangningen 1994. Personalen minskade med en halv 
arsarbetare fran 1 januari 1995 och ytterligare en halv Arsarbetare fran 1 juli 1995. En 
annan forandring var att vid ordinarie personals franvaro skall Boktjanst prova 
personalsamverkan innan vikarie insatts. 

06.Ersattning 

Ersattning utbetalas tertialvis i forskott. Till erslittningen kommer mervlirdesskatt och 
ovriga skatter och avgifter som pafors Boktjanst som leverantor. 
Kostnader for biblioteksverksamheten som tidigare varit en kostnad fOr 
kommundelsnamnden faktureras av Boktjanst utan faktureringsavgift och efter samract 
med kommundelsnamnden. 

07.Force majeure 

Har stAr vilka omstandigheter som befriar Boktjanst fran att fullgora sina ataganden. 
Nagra exempel ar strejk, blockad, myndighetsbeslut eller forhallanden som inverkar pa 
verksamheten som inte vallats av Boktjanst och som de ej kunnat forutse. 
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08.Sekretess 

Bilaga 3 som avser strikt affarsmassig information omfattas av sekretess da det galler de 
ekonomiska delarna. Denna punkt utgick da avtalet fOrHmgdes, det gjorde aven bilaga 3. 

09.Forsakringar 

Det aligger pa Boktjanst att teckna egendoms- och ansvarsforsakringar. 

1 O.A vtalstid 

Giltighetstiden i det ursprungliga avtalet ar 1 september 1991 till 31 augusti 1994. Om 
avtalet inte skriftligen sags upp senast ett ar fore den angivna avtalsperiodens utgang 
forlangs avtalet med tre ar at gangen. 

Punkten utgick vid forlangningen 1994. 

11.Utvardering 

Efter ett och tre ar av avtalstiden skall en utvardering_ av verksamheten goras. Da skall 
man kontrollera att biblioteksverksamheten bedrivs efter kommundelsnamndens 
overgripande malsattningar och riktlinjer. Overlaggningar om ekonomiska relationer 
och personalfragor skall ocksa ske. 

12.Brister i parts atagande 

Partema har 30 dagar pa sig att ratta patalade brister. 
Om Boktjanst kommer pa obestand eller om en part inte fullfoljer sina ataganden har 
den andre parten ratt att saga upp avtalet efter overlaggningar. 

13.Vid avtalets upphorande 

Har klargors hur och nar Boktj anst skall overlamna uppgifter om verksamheten till 
kommundelsnamnden om avtalet upphor. 

14.0verlatelse 

Rattigheter och skyldigheter tar inte overfOras utan den andra partens skriftliga 
medgivande. 

15.Tvist 

En tvist i anledning av avtalet skall avgoras genom skiljedom enligt reglerna fOr 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 

Bilaga 1: Ol.Bibliotekets lokalisering, renovering, inventarieanskaffning 

Denna punkt beskriver hur lokalens yta skall fordelas. 

26 



02.Kostnader 

Den ersattningen Boktjanst f'ar skall tacka kostnader for lokalhyra, 
stadning, uppvarmning, el samt iordningstallande av lokalema. 

03.Atgarder vid renovering av lokaler pa Storgatan 4, Jarna 
(vaningsplan Bibliotek/Boktjanst) 

Har ar en 25 punkter lang lista pa atgarder som skall goras i lokalema, till 
exempel: ordna en skjutdorr mellan bokhandeln och biblioteket, flytta 
lanedisken och bygga arbetsrum. 

Bilagorna 2 och 3 

Dessa bilagor har vi ej tagit del av och de utgic:k bada tva vid avtalets f6rlangning 1994. 
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6. Presentation av intervj u.er 

Intervju med bibliotekschef i Jarna 

Bibliotekschefen har varit chef i Jarna sedan 1987. 

Avtalet 

Forsta aret efter kommundelsreformen 1989 var det tal om att Higga ner biblioteket, men 
man lyckades fa politikema att inse att biblioteket sk:ulle vara kvar. 1990-91 stod 
biblioteket ater infor valdigt stora besparingar och man forstod att det skulle drabbas 
hart. Bokhandeln i varungen under ville komma upp en bit och da de fick veta att 
biblioteket behovde spara pengar borjade det diskuteras om bokhandeln kunde fa en del 
av bibliotekets yta. Under 1990 flyttade bokhandeln upp. Da Are-debatten startade . 
funderade man pa att gora nagot at samma hall, men e:fter de forutsattningar som fanns i 
Jarna. Ett forslag som kom upp tidigt var samarbete pa personalsidan. Ett annat forslag 
var samarbete med bokinkop och ett tredje var samarbete med lokalema. 
Bibliotekschefen tog tillsammans med Boktjansts VD fram ett forslag som 
presenterades for kommundelsnamnden. De hade forsokt hitta lOsningar som innebar att 
biblioteket skulle kunna behalla en hyfsad lokalyta, men samtidigt gora besparingar. 
Kommundelsnamnden tyckte att forslaget var intressant och kom till sist fram till en 
helhetslOsning, vilken innebar att ba.de biblioteket och Boktj anst skulle arbeta lite over 
gransema. Biblioteket och Boktjanst har nu forlangt avtalet fram till1997. Att avtalet 
forlangdes var ett naturligt steg enligt bibliotekschefen. 

For att !a in ytterligare verksan1heter i lokalema kontaktades de studieforbund som 
fanns i Jarna. Boktjanst hade sedan tidigare ett samarbete med studieforbunden och nu 
flyttade Medborgarskolan och Studiefdrbundet Vuxenskolan in i lokalema. Aven andra 
studieforbund var tillfragade om de ville ta deli projektet men tackade nej. 

Innanjarnabiblioteket blev utlagt pa entreprenad tittade biblioteket och Boktjanst lite 
pa nackdelar som fanns i Are for att sjalva kunna undvika dem, men nagon direkt 
kontakt med arebiblioteken hade inte bibliotekschefen. Daremot har det oftast varit 
nagon fran Are med vid konferenser dar han varit for att prata om entreprenad. Numera 
harman ingen kontakt ails. Detar ganska svart att veta vilka andra bibliotek som ligger 
pa entreprenad. De traffas ibland pa konferenser, men har inte nagon kontakt for tips 
och rad. 

Pa biblioteket pratade man aldrig om entreprenad ur Are-perspektivet, dar hela projektet 
gick ut pa att man maste koppla sarnman flera bibliotek utOver det egna for att det skulle 
lyckas. Det fanns vissa tveksan1heter hos personalen till entreprenaden men altemativet 
var att flytta eller lagga ned. 
Bibliotekspersonalen gav synpunkter och ideer da avtalet diskuterades fram, till 
exempel att man ville vara kommunalanstallda aven i fortsattningen. En annan sak, som 
man var helt overens med Boktjanst om, var att biblioteket helt och hallet skall 
bestamma vilka becker som .-skall kopas in. Biblioteket har ett stort sjalvstyre, det ar i 
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mer overgripande .fragor som Boktjanst kommer in med egna synpunkter till exempel da 
det galler programverksamhet. 

Bibliotekspressen har inte uppmarksammat Jama pa samma siitt som Are-projektet, som 
fick en ganska negativ debatt. De artiklar som skrivits om Jama har varit positiva och 
har bland annat varit i Sodertaljes lokaltidning Lanstidningen, Dagens Nyheter, i 
studieforbundstidningar och reportage i lokal TV. 

Organisationens utformning 

Daman fomyade avtalet var det aterigen besparingar. De forsta tre Areri stod det i 
avtalet att personalstyrkan skulle vara i princip ororandrad, vilket var en trygghet. Vid 
forlangningen gick det inte att :famed. Det borjade med att bibliotekschefen forlorade 20 
timmar·och i samband med det stangdes biblioteket pa fredagar. Fran och med Arsskiftet 
95/96 rorsvann 20 kanslisttimmar och biblioteket oppnar klockan 13.00 istiHlet fOr 
klockan 11.00. Forutom nedskamingarna av personalen har kommunens storsta 
besparingar genom entreprenaden varit pa lokalerna. Biblioteket har mindre yta och 
lagre hyra eftersom Boktjanst forhandlat om kontraktetmed hyresvarden. 
Under 1996 pagar en stor kulturutredning 1 Sodertalje kommun dar man skall se om 
inan pa ett annat satt kan gor de nodvandiga besparingama och kornma bort ifran det 
tidigare systemet med budgetgrupper. 

Personalen var medveten om att det skulle bli forandringar i arbetsuppgifterna innan 
· avtalet skrevs, men inte riktigt hur. Den forandring som skett ar att bibliotekspersonalen 
nu star i bokhandeln vid lunch- och fikaraster. De har inte :fatt nagon utbildning men 
bibliotekschefen tycker att det finns ratt stora likheter rnellan att jobba i biblioteket och 
bokhandeln. Bibliotekspersonalen har fordel av sin genrekannedom. Daremot finns det 
mycket i en bokhandel som inte handlar om backer och det kan vara svarare till exempel 
att veta vilken penna sorn har just den egenskapen som kunden efterlyser. Boktjansts 
personal som job bar i biblioteket har tatt en liten miniutbildning da bland annat datorn 
gatts igenom, men man f0rs6ker ha en bibliotekarie i narheten dade job bar. · 

Bibliotekschefen tycker att det har med rollerna varit ett problem. Med kommunen som 
arbetsgivare och Boktjanst som producent av verksamheten har det varit oklart vern som 
har a.IJ.svar fOr vad ibland. Det har varit mycket diskussioner om just chefsbiten. Han tror 
att det ar svart att reglera allting i avtalet, men genom att diskutera olika punkter kan 
man fA fram lOsningar som ar bra bade for bokhandeln och biblioteket. 
Det har inte gjorts nagon skriftlig utvardering av entreprenaden utan bara en muntlig. 
Nagra sa:ker som inte fungerat tillfredsstallande har diskuterats och andrats. 

Kommunen har kulturpolitiska mal, men nagra specifika fOr jarnabiblioteket firms inte 
annu. Det tror inte bibliotekschefen behovs eftersom manari en standig diskussion med 
kommundelsnamnden som beslutar om mal for varj e verksamhet. Det finns ett beslut 
om att bildningsforvaltningen har det overgripande ansvaret fOr att gora upp mal och 
riktlinjer for kulturverksamheteri i Sodertalje. Den kulturpolitiska malsattning som firms 
nu ar fran 1974 och behover kanske fraschas upp lite. Bildningsnamnden tog 1995 
beslut om att hilda ett biblioteksrad med representanter fran kommundelsbiblioteken 
och personal fran huvudbiblioteket. De har endast traffats en gang eftersom radet 
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startades vid arsskiftet. I biblioteksradet arbetar man med LOTS-modellen4. Genom den 
skall de olika enhetscheferna ta fram verksamhetsmal och verksamhetsplan for det 
bibliotek man har ansvar for. Inom kort kommer man darfor att ha mal sarskilt for 
j arnabiblioteket. 

Bibliotekets verksamhet och service 

Bibliotekets viktigaste uppgift ar enligt bibliotekschefen, dels information, en dei som 
kommer mer och mer, och dels att plocka fram litteratur tilllantagare, bade for studier 
och avkoppling. 

I och med att studieforbunden Jigger i samma lokaler som biblioteket sag man 
mojligheter till ytterligare samarbete. Biblioteket hjalper till med bredvidUisning till de 
kurser och utbildningar sorri studieforbunden ordnar, till exempel skonlitteratur pa 
engelska, tyska och franska. Genom samordning sa att bokhandeln, biblioteket och 
studieforbunden har program var sin vecka blir det inte sa dyit. I och med att det ar fler 
intressenter ar det ocksa lattare att finansiera storre projekt. Det finns ett driftsrad, dar 
representanter fran de olika studieforbunden, biblioteket och Boktjanst sitter, som har 
till uppgift att ordna med allt gemensamt praktiskt som nycklar, fikalistor och aven 
program dar man delar pa kostnaderna och hjalps at personalmassigt. Forsta hasten och 
varen hade man program som lockade mycket folk, liven manniskor som inte varit pa 
biblioteket tidigare. Som mest kom det ett 70-tal besokare, annars var det ofta 25-30 
personer. 

Arbetsrurnmen Jigger precis vid lanedisken och ar inglasade. Da det ar lugnt kan 
personal en ga in och slitta sig dar for att jobba med pappersarbete ett tag, for att sedan 
ga ut tilllanedisken sa fort det behovs. Det blir lite ryckigt att jobba pa det sattet och det 
kan vara svart att koncentrera sig. 
Ansvarsfdrdelningen har delvis forandrats genom att bibliotekschefen har farre timmar 
pa jlirnabiblioteket nu. Han bar slappt ifran sig sadana saker som kassan och en del av 
schemalliggningen, medan han har kvar alit det skriftliga som bokslutsrapporter och 
statistik. 

Bokinkopen sker till ett formanligare pris an tidigare. Biblioteket utgar fran 
Bibliotekstjansts sambindningslistor och llimnar sedan bestallningen till bokhandeln 
som besUiller via Seelig. Bockerna ar biblioteksutrustade och biblioteket slitter bara pa 
BUMS-etiketter och registrerar dem. Vid de tillHillen man vill ha bockerna i pansarband 
besHills de fran Bibliotekstjanst. 
Bockerna levereras snabbare fran Seelig an fran Bibliotekstjanst. Numera levereras 
bockerna inom tva veckor. Detta ar attraktivt fOr kunderna, eftersom bockerna kommer 
nlistan lika snabbt till biblioteket som till bokhandeln. De andra biblioteken tar dem 
nagra veckor senare. Det kan innebara att de lanas in till Sodertalje sa fort de kommit till 
Jam a. 
Om det ar ko pa en bok kan man hamta den i bokhandeln, plasta in den, registrera den 
och den ar klar for utlaning redan samma dag. Kundemas onskemal styr lite mer an 

4LOTS star fOr Logiskt tillvagagangssatt. 
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tidigare men man har fortfarande vissa kvalitetskrav, aven om bokinkopen inte ails ar 
lika styrda som fcir tio ar sedan da en bok som "Tomtaglama" inte koptes in. 
Detar Boktjanst som ager bestandet men sa fort avtalet upphor gar det tillbaka till 
kommunen tillsammans med alia inventarier, aven de Boktjanst kopt. Antagligen 
kommer kommunen da ge ersattning till Boktjanst for nyare inventarier. 

En av de nya ideer som Boktjanst tillfort ar skyltning. Biblioteket har varit ganska 
daliga paden typen av marknadsfciring tidigare sa dar har Boktjansts inflytande gett gott 
resultat. 

Mbga besokare undrar om inte biblioteket stjal kunder ·fHm bokhandeln men de snarare 
kompletterar varandra. Om det kommer in nagon i bokhandeln som vill bestalla en bok 
som visar sig vara utgtmgen, hanvisas de till biblioteket. Och de som kommer till 
biblioteket och fragar efter kursbocker hanvisas o.fta till bokhandeln eftersom biblioteket 
inte koper in sa mycket kurslitteratur. Boktjanst hade fran botjan onskemal om att 
biblioteket skulle ha samma oppettider sam bokhandeln eftersom de paverkar varandras 
verksamh~t. Det ar naturligtvis inte realistiskt med sa ia anstallda. · 

Antalet besokare har okat vasentligt. En ny kundgrupp som kommit till biblioteket ar de 
som botjat komma i samband med programverksamheten och som sedan fortsatt 
utnyttja biblioteket. Daremot har man inte markt att nagon kundgrupp forsvunnit. En 
kulturundersokning som gjordes av bildningsforvaltningen for nagot ar sedan visade att 
jarnaboma ar mycket trogna sin kommundel, aven om de ocksa besoker 
kulturevenemang och institutioner i Sodertalje. Jamabiblioteket har ocksa besokare fran 
de angransande kommundelama och fHm Trosa/V agnharad i grannkommunen. 

De fiesta kunder har varit positiva till entreprenaden aven om bibliotekspersonalen den 
senaste tiden tatt klagomal pa grund av de minskade oppettidema. Bibliotekschefen tror 
att kraven var lite hogre pajarnabiblioteket an pa ett kommunaldrivet bibliotek i botjan 
av entreprenaden. Forvantningama var stora fran politikemas sida, men de flesta ar 
nojda. 

Forhallandet till huvudbiblioteket 

Jarnabibliotekets forhallandet till huvudbiblioteket i Sodertalje har inte forandrats pa 
grund av. entreprenaden utan den stora forandringen kom i och med kommundelama. 
Tidigare farms en bibliotekschef for hela kulturforvaltningen, nu ar Jama ett eget 
bibliotek under kommundelsnamnden. 

Det ar bade for- och nackdelar med att Lunabiblioteket i Sodertalje inte har nagon 
huvudbiblioteksfunktion langre. Forr samarbetade man personalmassigt, ett slags 
poolsystem som innebar att om nagon var sjuk pa en filial kom nagon fran 
huvudbiblioteket och jobbade. 
Da det gallde bokinkop hade huvudbiblioteket och filialema moten dar det diskuterades 
vilka becker som skulle kopas in. Numera ffir varje bibliotek sjalva avgora vilken 
litteratur de skall ha, darfor ser de olika kommundelsbibliotekens hestand ganska olika 
ut. Nagra har valdig harda kvalitetskrav medan andra koper sadant som var otankbart fOr 
nagra ar sedan. 
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Fortfarande ar det sa att viss information enbart kommer till Lunabiblioteket och att den 
inte kommer vidare, men det ar snarast ett filialsyndrom och har inget att gora med 
entreprenaden. Bibliotekschefen tycker inte att jarnabiblioteket behandlas annorlunda an 
de andra kommundelsbiblioteken. 

I och med att man fick data tycker han att samarbetet har blivit tatare, del vis beroende 
pa att han ar en av de systemansvariga. Samarbetet med de andra biblioteken i 
kommunen har anda inte forandrats sa mycket. Man har transporter pa samma satt som 
tidigare och moten nagon gang per manad. Forandringen specifikt fOr jarnabiblioteket ar 
bokinkopen. 

Bibliotekets framtid 

Hur framtiden fOr jarnabiblioteket ser ut beror mycket pa vad som hander lokalmassigt. 
Om biblioteket :Iar ligga kvar pa samma plats tror han att samarbetet kan fortsatta. 
Daremot om det flyttar kommer entreprenaden troligen upphora, men risken fcir 
nedlaggning ar inte sa stor. Vid en atergang till kommunaldrift tror han inte att det blir 
nagra stOrre skillnader da det galler oppettider, utHining, besokarantal och verksamhet. 
Personalens reaktion pa en atergang beror mycket pavad som hander med lokaler och 
deras arbetstid. 

De storsta fordelarna med entreprenad ar, enligt bibliotekschefen, att man kan samarbeta 
och hitta billigare lOsningar bade da det galler personal och bokinkop. 
Nackdelarna ar att det kan bli komplikationer i och med att man har olika syn pa 
kommunal verksamhet fran ett privat fciretags sida och kommunalanstallda. Ett exempel 
ar att Boktjanst tycker att man skall ta betalt for att lana ut becker, men bibliotekschefen 
menar att det ar en 11helig princip" att basservice inte skall kosta nagot. Daremot inser 
han att en del funktioner kommer att Ia kosta och att det ar nodvandigt att det ar sa. 

Sammanfattning 

De fcirandringar i arbetsuppgiftema som skett for bibliotekspersonalen ar att de ibland 
jobbar i bokhandeln. 

Problem kan uppsta da personalen ar anstalld av kommunen och verksamheten drivs av 
en entreprenor. Eftersom det nu ar flera chefer ar det ibland oklart vern som har ansvaret 
fOr vad. 

Den storsta fdrandringen i forhallandet till huvudbiblioteket i Sodertalje beror inte pa att 
jamabiblioteket ar pa entreprenad utan pa kommundelsreformen som skedde 1989. 

Bibliotekschefen tycker att bibliotekets viktigaste uppgifter ar dels information och dels 
litteraturfcirmedling, bade fcir studier och avkoppling. 

Biblioteket har genom samarbetet med Boktjanst natt ut till nya kundgrupper, men inte 
forlorat nagra. B.esoklarna:ar mest positiva till den fciriindring som skett pa biblioteket. 
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Entreprenadens storsta fordel ar, enligt bibliotekschefen, mojlighetema till samarbete. 
Nackdelen arden olika synen pa kommunalverksamhet som en privat foretagare och en 
kommunal anstalld bar. 

Intervju med Boktjanst i Jarna AB:s VD 

VD:n for Boktjanst i Jama AB traffade vi i Boktjansts lokaler vid biblioteket. Hans · 
foretag har sedan september 1991 drivit kommundelsbiblioteket pa entreprenad. 
Boktjanst ingar i .en foretagsgrupp som i grunden bar tva agare, han sjalv och en till som 
bar sitt kontor i Falun. Dotterbolag finns i Borlange, Falun, Jama, Sodertalje och 
Skovde med sammanlagt cirka 50 helarsanstallda (Se bilaga 1 ). De bar boklador i Jama, 
Skovde, Borlange och Falun. Boktjanst var ursprungsforetaget som startade i Jama 1978 
med inriktning pa folkbildningsorganisationemas behciv av studiematerial. I Jama ar det 
tva personer som job bar i bokhandeln och pa ekonomiavdelningen sitter VD och fyra 
personer till. 

Avtalet 

Innan man blev entreprenor for biblioteket sa hade Boktjanst sina lokaler i varungen 
under med lager, distribution och kundtjanst. Aret irman aVtalet skrevs hyrde Boktjanst 
en bit av bibliotekets lokal pa planet ovanfor till bokhandel. Detta gjordes av 
ekonomiska skal fran bibliotekets sida. Boktjansts lagerdel som borjat ta for stor plats 
flyttades in till Sodertalje och fick storre utrymme. Bokhandeln byggde man till en 
borjan provisoriskt med skarmar och samarbetet var enbart ett tekniskt samarbete. Det 
som var positivt var att personalen hade chans att lara karina varandra innan man skulle 
samarbeta i hogre urstrackning. Nar man under 1991 skrev pa avtalet kom det att 
irmefatta samarbete pa flera punkter. 

Ett villkor fran kommundelen nar man skulle gain i entreprenaden var att biblioteket 
skulle fa behalla sin personal under den forsta avtalsperioden. Man ville att personal en 
skulle vara tryggad och darfOr sa har inte personalen overgatt till Boktjanst utan ar 
fortfarande kommunalt ansUillda. Personalen samarbetar som sagt pa luncher, vid 
sjukfranvaro och andra tilWUlen nar det behovs. Bibliotekspersonalenjobbar ocksa 
tillflilligt i bokhandeln. Bibliotekspersonalen har sjalva allt ansvar for bokinkop. 
Samverkan sker ocksa mellan Boktjanst och lokala studieforbund da det galler 
programverksamhet, forelasningskvallar och andra evenemang. 

Organisationens utformning 

Entreprenaden innebar att kommunen ar arbetsgivare och Boktjanst ar producent av 
verksamheten. Boktjansts ledning samarbetar da med bibliotekschefen. Som han sjalv 
sager sa har han det overgripande ansvaret och bibliotekschefen har ansvar att fullfolja 
bildningsnamndens mal och inkop av litteratur. 

- Vad som galler om rollfordelning och ansvarsfordelning sa anser VD:n sig inte ha · 
problem att veta vern som ar ansvarig for vad, utan anser att han sjalv ar ansvarig for 
helheten och den overgripande ekonomin och bibliotekschefen ar ansvarig for sjalva 
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biblioteksarbetet. En fordel med att vara tva ser han nar budgeten skall granskas. Da tar 
bibliotekschefen ta itu med tjanstemannen och om inte det fungerar sa gar han sjalv till 
politikerniva, sa det kan aven ha sina fordelar med att vara mer an en chef. Boktjansts 
VD har sjalv inga problem med att dela pa uppgiftema men tror att ibland kan det bli 
"olika signaler" for biblioteksfolket. I de situationer dar det blir irritationer beror det 
framst pa att man ar oklar och inte vagar saga som det ar utan omskrivningar. 

Entreprenaden innebar ocksa att man fdrutom lokalmassigt ocksa samarbetar 
personalmassigt under luncher, kafferaster och vid sjukfranvaro. Bokhandelspersonalen 
har inte fatt nagon stor utbildning fOr arbetet i biblioteket utan det man behover kunna ar 
in- och utlan. Om det kommer fragor och uppgifter som ar svara att besvara sa skrivs 
informationen ned och bibliotekspersonalen far ta itu med det nar de komrher tillbaka. 
Dessutom behover man inte av sakerhetsskallangre vara tva pa vruje stalle eftersom 
man finns sa nara varandra. 
Manga tror att det ar svart att samarbeta pa grund av bokhandelns vinstintresse men det 
kan avfardas med argumentet att biblioteket tjanar pa att fa bokhandelns kunder att . 
fortsatta in ibiblioteket och tvart om. Sa det jamnar ut sig i langden och entreprenoren 
menar att man maste fa politikema att forsta att vinning inte handlar sa mycket om 
pengar i en sadan har fraga utan mera att fdrsta vardet av att servicen tar vara kvar i ett 
litet samhalle. Dessutom kan man i Jamas fall trots minskad personalstyrka ha langre 
oppettider pa biblioteket, vilket ocksa ar en slags vinst. 

De flesta bokleveranser gar genom Seelig istallet for genom Bibliotekstjanst vilket gor 
att leveranser gar fortare. Det ar bara i sarskilda fall som nar man vill ha en bok i sa 
kallat pansarband som man anlitar Bibliotekstjanst. Biblioteket koper Iitteratur mer 
efterfragebaserat nu an tidigare men inte tillrackligt, anser Boktjansts VD. Aven 
studieforbunden har indirekt tatt mojlighet att paverka litteraturinkopen. Manga 
cirkeldeltagare som aldrig tidigare utnyttjat biblioteket har funnit att det finns bra 
bredvidlasning att fa tag pa, sa bibliotekspersonalen forsoker att komplettera 
studieforbundens litteratur. 

Bibliotekets verksamhet och service 

Den synpunkt som kom fram i intervjun var att bibliotekspersonalen maste bli mer 
affarsinriktade. Att vaga ta konflikten med en lantagare som inte vill betala boter, att 
utnyttja arbetstiden battre genom att vara "ute pa golvet" och inte sitta bakom en disk. 
De reaktioner som kommit om samarbetet fran Boktjansts personal har framst varit att 
de har inte varit vana vid bibliotekspersonalens arbetssatt och tempo. I fdretagsmiljo ar 
man mer van att fatta snabba beslut och genomfdra snabba forandringar. I bokhandeln ar 
man ocksa mer van att finnas pa golvet och packa upp bocker och jobba medan det ar 
kunder dar. 

Det enda konkreta som star i avtalet om utlaning ar att det inte skall tas ut nagon avgift 
fOr vanliga utlan. Boktjanst kan anda tanka sig att man kan £a betala mer for fjarrlan i 
framtiden. Som han sager sa tacker det inte ens portot till biblioteket. Detar da battre att 
kunden tar betala lite extra.och kanske i gengald £a boken direkt hemskickad till sig. 
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En fordel med entreprenaden ar att det tidningsrum man byggt kan utnyttjas aven om 
biblioteket inte ar oppet. De dagar som biblioteket bara har eftermiddags- och 
kvallsoppet tar bokhandelspersonalen ansvaret for att tidningar kommer pa plats i tid. 
Positiva reaktioner har framfdrts att man kan ta lasa tidningar fastan bib1ioteket ar 
stangt. 

Nar det galler bestandet har man valt bart vissa media eftersom man inte kan ha litet av 
alit och har som tanke att profilera sig med att vara bra pa det man har. Man har inga 
CD-skivor och inga datasokningsmojli"gheter for kundema annu. Data ·ret man inte om 
kommunen vill satsa pa till biblioteket utan det troligaste ar att alia IT -pengar kommer 
att ga till skolbiblioteken och skolan. 

Nar vi fragade hur Boktjanst foljde och tog del j debatten om biblioteksentreprenader i 
botjan av 90-talet sa svarar han att de var mycket medvetna om vad Conny Jacobsson 
hade startat i Are men de tog ej sjalva de] i debatten eftersotn det endast skulle ha gett 
dem negativ publicitet att .fdrknippas med Are-projektet. Boktjanst har inte heller haft 
kontakt med andra bibliotek pa entreprenad eller deras entreprenorer fOr att kanske.:ta 
tips och ideer om hur man kanjobba. Sjalv tyckte han att det var en brist och han hade 
gama sett att det fanns ett forum dar kommunala entreprenorer inom servicesektom 
kunde traffas och stOtta varandra i avtalsfrAgor, praktiska fragor och bara stodja och 
backa upp varandra. 

Boktjansts VD understryker att han ser inte kornmunala biblioteksentreprenader som ett 
satt att kunna fdrbilliga driften av ett bibliotek utan som ett speciellt samarbete som man 

. maste skraddarsy fran plats till plats. Han sager ocksa att det finns sakert andra an 
foretag som Boktjanst som skulle kunna driva biblioteket. En livsmedelsbutik, Posten 
eller foreningar, bara man vagar satsa, har kunskap och vagar "vara motor i 
maskineriet". Entreprenoren anser sig inte vara mer an idegivare och den som kan peka 
pa vad som man borde gora, och sa har han det ekonomiska huvudansvaret. 
Nar det galler ekonomi vill han inte att vi skall ta veta nagra siffror men forklarar att 
han vill inte se biblioteket som nagot enskilt som skall drain pengar till Boktjanst, utan 
som en lank i kedjan for att fa behalla servicen kvar i ett litet samhalle. Om bokhandeln 
ligger vid biblioteket sa harman storre mojligheter att ta kunder dit nar de anda skall till 
biblioteket och tvartom. Att sedan bade biblioteket och bokhandeln har okat sin 
omsattning sedan samarbete botjade tror han inte beror pa entreprenaden utan pa att det 
ar fler manniskor som kommer in i lokalema. Samma princip som i ett kopcentrum dar 
affarema drar kunder till varandra. 

Ett onskemal fran hans sida var att biblioteket hade tatt fungera som centrum for vissa 
funktioner som till exempel turistinformation och biljettforsaljare. Att den iden aldrig 
blivit av tror han beror pa att det var sa mycket i botjan av entreprenaden sa att de inte 
orkade med mera. 

Pa fragan om boktjanst kan tanka sig att vara entreprenor for fler bibliotek sa blir svaret 
det att inte for att det ar en affarside i alla fall. Daremot kan han tanka sig att pa andra 
platser dar Boktjanst har liknancie verksamhet diskutera entreprenad av aven andra 
kornmunala verksamheter an bibliotek. 
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Da vi diskuterade om det kommit nya kundgrupper till biblioteket namns den litet hogre 
utbildade bokhandelsbesokaren som alit oftare syns till i biblioteket. "Jag har sett fler 
kostymkladda herrar i biblioteket an jag gjorde innan, tror jag11

, sager han. 

Bibliotekets framtid 

For framtiden vet man inte sa mycket vad som kommer att ske. Boktjansts avtal med 
biblioteket gar ut hosten 1996. Ett forslag pa tolv manaders torlangning ligger hos 
kommundelsnamnden. Man vill inte hamer an tolv manaders torlangningstid i taget for 
kommundelen haller pa att utreda om man skall bygga en ny skola. Och om sa sker 
kommer fritidsgard, kommundelskontor och eventuellt ocksa biblioteket att ligga dar. 
Han papekar ocksa att det for deras skull inte heller vore gynnsamt att ha langre 
avtalsperioder. Samtidigt resonerar han sa att om villkoren tor entreprenaden blir samre 
sa kommer han att saga upp avtalet. "Jag vill inte vara den som !agger ner biblioteket, 
det kan kommundelen ta gora sjalva om man onskar det". Men som det ser ut nu sa tror 
han att Boktjanst kommer att fortsatta fdmya avtalet till den dagen da biblioteket maste 
flytta eller laggas ned. 

Nar vi pratade medVD:n om vad bibliotekets viktigaste uppgift ar sa framgick klart att 
det for honom ar tillgangligheten som ar viktig. Dessutom sa tyckte han att 
kulturutbudet pa biblioteket ibland kom i skymundan for det traditionella bokutlanandet. 
Han tycker att biblioteket skall vara en oppen motesplats dit man kan komma for att 
gora mer an lana bocker. "Vi har inte gjort sa himla mycket, men vi har i alla fall blivit 
battre"' sager han. 

Sammanfattning 

Som VD sa uppfattar han inte konflikter i arbetstordelning och ansvar som nagot 
egentligt problem pa biblioteket i Jama utan han anser bara att man maste vara tydlig i 
vad man sager sa att alla vet vern som bar bestamt vad. Pa sa satt kan man undkomma 
de fiesta konflikter och det behover inte bli forvecklingar. Det som varit svarast verkar 
ha varit att overbrygga skillnaden i foretagskultur i ett foretag dar snabba forandringar ar 
en fdrutsattning for att over leva, och kommunal drift med en mer Iangsam 
beslutsprocess. Att lagga ut ett bibliotek pa entreprenad ar inte ett satt att forbilliga 
driften utan ett samarbete for att bade bibliotek och annan verksamhet skall Ia overleva 
pa en liten ort. En deli det foretagsekonomiska tankandet ar att Boktjanst heist skulle ta 
ut hogre avgifter for biblioteksservice utOver basis. Fjarrlan, tjanster som kostar for 
biblioteket skulle allmanheten Ia betala ett hogre pris for att ra. 

Personalen i bokhandeln verkar inte tycka att det ar nagot problem att arbeta i 
biblioteket sa lange det ror sig om in- och utlan. Enligt Boktjansts VD sa verkade det 
svarare tor bibliotekspersonalen att komma till bokhandeln dar forandringar sker 
snabbare och det kan vara svart att halla sig a'jour med nya priser om man bara har 
nagon enstaka timma i veckan. 

De kunder som har uppmarksammat att biblioteket bar fdrandrats pa nagot satt har varit . 
positiva. Man har varit nojd med att kunna anvanda tidningsrummet liven nar biblioteket 
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ar sHingt. Att biblioteket kan ha oppet mera trots personalindragningar ar en positiv 
effekt av entreprenaden. 

Pa fragan oin vad bibliotekets viktigaste uppgift ar sa blir det att fa ha ett brett 
kulturutbud aven om man ar ett litet bibliotek. Man skall inte bara kunna lana bocker 
dar utan kunna anvanda biblioteket som en motesplats for alla. 

Intervju med kommundelschefi Jarna 

Kommundelschefen i Jama har varit chef dar sedan 1988 och har darfOr varit med under 
hela den process som lett till att biblioteket lagts ut pa entreprenad. 

Avtalet 

Biblioteket drabbades i botjan av 90-talet av besparingar,_ somalia kommunala 
verksamheter. Da borjade man funderade over vad man kunde gora for att bibehalla en 
sa pass bra niva som mojligt trots besparingarna. Det var efter ett visat intresse fran 
Boktj ansts sida som en diskussion om fordelarna av ett samarbete startade. Egentligen 
ar det ingen riktig entreprenad i Jama eftersom nagon upphandling inte ar gjord. 
Politikema var till en boijan r~dda fOr att gain i sam.arbetet med Boktjanst bland annat 
pa grund av den debatt som varit kring Are-projektet. Men vid en naimare granskning 
av det planerade samarbetet sag man att det inte hade sa manga likheter med Are
projektet. Dessutom insag namnd(m att kommundelen skulle :fa ut mycket mer av att 
samarbeta an man skulle klara sjalva. Genom att ha ett avtal pa en kortare tid kunde man 
lamna det om det inte var bra. Det var bland annat inom det socialdemokratiska partiet 
som det var mycket funderingar, men idag har de en helt annan syn pa entreprenad an 
for tre till fyra ar sedan. Nagon direkt kontakt med Are kommun fOr att utbyta 
erfarenheter hade inte kommudelspolitikema, utan det var bibliotekschefen som hade 
fatt i uppdrag att informera om Are. Efter langa diskussioner var beslutet i 
kommundelsnamnden enhalligt aven om Vansterpartiet hade en avvikande mening, men 
de har inte beslutanderatt utan f'ar endast anteckna sin mening i protokollet. A vtalet 
boijade giilla fran och med 1 september 1991. 

I avtalet finns inte bibliotekets mal preciserade. Detar i Sodertalje kommun ganska 
d:Uigt med mal for kulturverksamheten. Man har i forsta hand inriktat sig pa de 
lagstiftade verksamhetema da det galler malbeskrivningar. 

Den forsta avtalsfOrlangningen fran 1994 gick uti augusti 1995 och fomyades sedan till 
30 september 1996. Nu planerar man att forlanga det till31 december 1997, vilket har 
att gora med kommundelens lokalfOrandringar. Anledningen till att avtalet fomyades 
var att alia inblandade parter tyckte att det fungerade bra. Biblioteket blev uppfraschat, 
nagot som kommundelen inte haft rad med sjalva. Boktjanst har till exempel installerat 
hyllbelysning som kostat flera hundratusen kronor. Det var nagot nytt som oppnade 
efter att man skrivit avtalet. Lokalema var mindre, men mycket fraschare. "Det ar 
egentligen bara positivt." 
Vid fOrlangningen av avtalet har inga forandringar gjorts eftersom lagen inte medger 
det, i sa fall maste en upphandling goras . . 
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Motivet till entreprenaden var besparingar och det har det blivit. Oppettidema har i stort 
sett bibeha.llits, trots att lokaler och personal har minskat och kostnadema inte har okat. 
"Da ar det totalt sett en besparing." menar kommundelschefen. Dessutom har biblioteket 
:fatt mer programverksarnhet. 

Organisationens utformning 

Tanken var att entreprenaden skulle provas i 18 manader, sedan skulle personalen ga 
over till entreprenoren. I och med osakerheten om hur lange samarbetet skall fortga har 
det inte blivit sa, utan personalen ar fortfarande kommunalanstallda. DarfOr jobbar 
kommundelschefen med bibliotekschefen da det galler personalen och med Boktjanst 
VD da det galler entreprenoren. Alla tre samarbetar naturligtvis och det tycker 
kommundelschefen fungerar bra. Det ar inga oklarheter om vern som skall ta hand om 
vad, det star i avtalet. 
I och med att det ar en viss kluvenhet med kommunalt anstalld personal inom en 
verksarnhet som drivs pa entreprenad harman sagt att det ar bibliotekschefens uppgift 
att ta kontakt med kommundelschefen om det ar nagot som inte ar bra. Sa lange han inte 
hor nagot utgar han ifran att alit fungerar som det skall. Det ar bara vid ett tillfalle som 
kommundelschefen kontaktats av den orsaken och det var i samband med 
nedskamingen i personalen. 

Bibliotekets verksamhet och service 

Pa fragan om hur man ser att Boktjanst uppfyller sin del av avtalet svarar 
kommundelschefen att kommundelen varj e kvartal :far in en skriftlig rapport om inkop 
och en avrakning av driftbidraget. Eftersom bibliotekschefen ar ansvarig for bokinkopen 
vet de att bockema hailer en viss kvalitet. Kommundelen har inte gjort nagon 
anvandarundersokning pa biblioteket fOr att se hur besokama upplever 
entreprenaddriften. 
I Sodertalje kommun harman nagot som kallas LUST-metoden, vilket ar ett databaserat 
program for lokala verksamhetsundersokningar genom enkater. Just nu utbildas de 
verksamhetsansvariga i metoden, sa till hosten 1996 raknar konimundelschefen med att 
det inom kultur- och fritidsomradet kommer genomfOras en undersokning. I kommunen 
pagar nu en stor kartlaggning av innevanarnas fritidsvanor, dessutom harman vartannat 
ar en stor enkat som heter Kommunnyckeln dar man staller fragor om all kommunal 
verksarnhet. Om man samlar ihop all denna information raknar han med att :fa en bra 
bild av hur folk uppfattar den kommunala verksarnheten, dar biblioteket ingar. 

Bibliotekets viktigaste uppgift ar ur allmanbildningssynpunkt, tycker 
kommundelschefen. Nu har biblioteket i Jama ocksa blivit en samlingspunkt och 
dessutom har tidningshoman en viktig funktion da arbetslOsheten ar hog och tidningarna 
ar dyra, den kan liven fylla en funktion som varmestuga. 

Hur paverkas bibliotekets neutralitet av Boktjanst vinstintresse? Fran den politiska sidan 
talades det naturligtvis ocksa om det harmed vinstintresse. Invandningen att den ena 
parten job bar for .att man skall-kopa bocker istallet for att lana dem, stammer inte tycker 
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kommundelschefen. Samarbetet har gett folk mojlighet att kopa det som inte finns pa 
biblioteket och vice versa. Boktjanst har tva grenar: sin egen verksamhet med 
bokhandeln och biblioteket. Biblioteksverksamheten blandas inte ihop med den 
vinstdrivande delen. 

Stalls det hogre krav pa ett entreprenaddrivet bibliotek an ett kommunaldrivet? 
Han tycker att det egentligen borde gora det eftersom man inte har sarnma insyn som i 
den kommunala verksamheten. Kraven skall vara sadana att kommundelen vet att aUt ar 
som man tror och hoppas att det sk: ll vara. I och riled att man kollar oftare kanske det 
blir hogre krav. Bibliotekschefen arden som ar verksamhetsansvarig och ger signaler 
till kommundelschefen. Sedan bor alla lokalpolitikerna i Jarna och de besoker 
biblioteket. Reaktioner pa kommundelens verksarnhet kommer ocksa franjarnaborna, 
men man har inte iatt nagra reaktioner pa bibliotekets verksamhet, varken positiva eller 
negativa. Kommundelschefen betonar ocksa att det ar otroligt viktigt att ha oppet pa 
. kvallstid och lordagar da folk i allmanhet ar lediga, hellie stanger man ett par dagar i 
veckan. 

Nagra besparingar pa driften av biblioteket ar inte aktuellt det narmaste aret. Istallet for 
att minska pa driftbidraget till Boktjanst harman valt att gora andringar pa 

. personalsidan. 

Inom Jarna kommundel harman ocksa barnomsorg pa entreprenad. Sedan driver de 
aritroposofiska stiftelserna fern verksamheter at kommundelen som enskild verksamhet 
med bidrag, till exempel gruppboende fOr aldersdementa. I mars 1996 planeras 
konkurrensutsattning av andra verksamheter i kommundelen. Man hoppas att aven 
personalgruppema skall rakna pa sin verksamhet, med hjalp fran neutrala 
kommunalanstallda, och lagga in anbud. Tanken ar inte entreprenad for entreprenaden 
skull, utan man vill pressa priserna. Troligen kommer personalen, precis som inom 
landstinget, ta stora delar av entreprenaden. 

Kommundelen star infor lokalforandringar och da kommer eventuellt biblioteket flytta 
till en skola och bli kombinerat hogstadie:- och kommundelsbibliotek. Kommunens 
tomma lokaler masta anvandas istallet fOr att man hyr av en extern hyresvard. Om 
biblioteket flyttar till andra lokaler ar det inte sakert att samarbetet fortsatter eftersom 
det bygger mycket pa att biblioteket ligger i centrum. "Men ingen vill flytta pa det. Det 
ligger precis dar det skallligga. Finns ingen annan plats." 

Kommundelschefen ser bara fordelar med entreprenaddriften. Det hander mer pa 
biblioteket idag, programverksamheten ar det mest positiva. Att bibliotket kunnat 
behalla oppettiderna, trots minskad personalstyrka, och att man lockar nya kundgrupper 
bade genom programverksamheten och bokhandeln ar andra fordelar. "Jag ser inga 
nackdelar som det ar just nu." sager han. 

Sammanfattning 

Det gar bra att arbeta med kommunalanstalld personal och en entreprenor som 
producent av verksamheten. Kommundetschefen ser inte nagra oklarheter da det galler 
ansvarsfordelnin.gen. 

39 



Entreprenaden har lett till besparingar for konunundelen genom att kostnadema inte 
okat medan bibliotekets oppettider i princip bibehallits. 

Det ar bibliotekets allmanbildande uppgift som ar den viktigaste, enligt 
konunundelsledningen, men det fyller ocksa en funktion som samlingspunkt. 

Fordelen med entreprenad ar att det bander mer pa biblioteket. 

Intervju med bibliotekschefen fOr huvudbiblioteket i Sodertalje 

Vi har pratat med bibliotekschefen pa huvudbiblioteket for att ta reda pa om samarbetet 
har fdrandrats och i sa fall hur. Hon var inte bibliotekschef da jarnabiblioteket lades ut . 
pa entreprenad utanjobbade da som bambibliotekarie i Sodertalje. Tidigare har hon 
liven tjanstgjort pajamabiblioteket. 

Avtalet 

Sodertaljes bibliotekschefpasHir att det rent allmant fanns en motvilja mot att lagga ut 
bibliotek pa entreprenad under den tiden da Are-debatten fordes. De fiesta bibliotek som 
har lagts ut pa entreprenad ar ganska sma bibliotek som hotas av stora nedsklimingar 
eller nedlaggningar. Sa i Jamas fall ansag man fran huvudbibliotekets sida att det var det 
basta som kunde banda i den situation som jamabiblioteket befann sig i. Tidigare fanns 
ett tatt samarbete sa det var svart att driva en hard linje mot entreprenaden. Eftersom 
konunundelen har personalansvaret fortfarande sa har man fortsatt att minska ner 
personalstyrkan. 
I egenskap av jamabo tror inte bibliotekschefen heller att folk i allmanhet vet om och 
marker att biblioteket drivs pa ett annat satt ani komrnunal regi. 

Organisationens utformning 

I boijan hade aven huvudbiblioteket en diskussion med Bokljansts VD om att ta 
inkopen genom Seelig. Det blev inget av och inkopama pa huvudbiblioteket ar nojda 
nied BTJ 2000 och verkar inte ha planer pa att andra inkopsrutinerna. 
Pa konununstyrelsens uppdrag harman :tatt i uppgift att hilda ett biblioteksrad. Darmed 
sker en viss centralisering, trots kommundelsreformens decentraliseringar. Bland annat 
vill man att alla bibliotek i kommunen skall ha samma inkopsprinciper med 
motiveringen att alla sodertaljebor skall fa del av samma biblioteksverksamhet. 

Forballandet mellan buvudbiblioteket ocb jarnabiblioteket 

Enligt bibliotekschefen har inte relationen mellan biblioteken andrats pa grund av 
entreprenaden. Eftersom personalen pa huvudbiblioteket hade personliga relationer till 
personalen pajamabiblioteket som kollegor valde man medvetet att ta det som det kom. 
Den forandring s~m :.skett 'iigger i att filialerna i kommunen inte langre ar filialer utan 
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sjalvsHindiga kommundelbibliotek. Genom det nybildade biblioteksradet vill man 
forbattra samarbetet mellan kommundelama. En annan sak som starker samarbetet ar 
det gemensamma biblioteksdatanatet som finns i kommunen. 

Bibliotekets verksamhet och service 

De mal som finns satta for verksamheten pa huvudbiblioteket har bibliotekschefen 
medverkat till. Det handlar i stort om art vara tillganglig fOr >amhallet som 
informationscentral, studerandebibliotek for unga vuxna och vara en oppen plats. Det ar 
efter kommundelsreformen upp till varje bibliotek art satta sina egna verksamhetsmal 
och bibliotekschefen i Sodertalje har inte information om hur de andra biblioteken har 
agerat. 

Det positiva med entreprenaden ar art den har lett till en upprustning av biblioteket med 
bra belysning och tidningsrum. Tyvarr har.man glOmt bort barnavdelningens belysning 
som man till skillnad fran resten av biblioteket knappt ser. · 
Huvudbibliotekets chef tror ocksa att det jamaboma eventuellt !agger marke till ar art 
biblioteket hela tiden forsvagas med mindre personal och samre oppettider. Bokhandeln 
ar ett plus. Om man ser till ortens basta ar.det ocksa bra att bokhandeln och biblioteket 
kart samarbeta. 

Sammanfattning · 

Personalen pa huvudbiblioteket anser att entreprenad ar det basta altemativet i Jamas 
fall . De har kvar en bra relation och har inte andrat sina samarbetsformer. 

Biblioteksradet i kommunen skall verka fOr att alla konununinnevanare skall ta 
likvardig service och att biblioteken skall ha samma inkopspolitik. 

Den viktigaste uppgiften ar enligt huvudbibliotekets chef att vara tillgangligt som 
inforrriationscentral och vara ett studerandebibliotek. 

Det positiva med entreprenaden ar att man har rustat upp bibliotekets lokaler och att 
man kan samarbeta med bokhandeln. 

Intervjuer med bibliotekspersonalen i Jarna · 

Vi har gjort kortare intervjuer med bibliotekspersonalen i Jama. De jobbade alla tre pa 
jamabiblioteket redan innan Boktjanst tog over verksamheten pa entreprenad. 

Organisationens utformning 

Da diskussionema om entreprenaddrift av biblioteket i )ama borjade kande 
bibliotekspersonalen oro och osakerhet infor forandringen: Skulle de fa bestamma nagot 
sjalva? Pa vems villkor skulle samarbetet ske? 
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Med aren har de vant sig sa som man gor med alla rorandringar. Det upplevs som 
positivt av bibliotekspersonalen att man ar fler personer som job bar och ror sig i 
lokalema nu. Da Boktjanst lag i kallaren hade de valdigt lite kontakt. · 

Samarbetet med bokhandelns personal fungerar bra liven om en av de anstallda 
upplevde att samarbetet rorr var mer pa bokhandelns villkor, men att det nu blivit battre. 
Visst marks det att man har olika tankesatt ide olika verksamhetema. 
Bokhandelspersonalen vill hela tiden salja medan bibliotekspersonalen till och med har 
svart att driva in rorseningsavgiftema, biblioteksservice skall ju vara gratis. Boktjanst 
raknar med forseningsavgifter som en intakt, medan bibliotekspersonalen menar att de 
maste ha ett system som tar hansyn till bam och gamla, man maste kunna dra av boter 
ibland. Ett annat exempel pa Boktjanst mer ekonomiska tankesatt ar att deras VD tyckte · 
att biblioteket skulle ha ett hogre pris pa de utgallrade bocker som firms till rorsaljning 
for att besokama skall se att de har ett hogre varde. Bibliotekets anledning till 
forsaljningen ar att :fa utrymme for nya bocker och vill darfor snabbt bli av med de 
bocker som ar utgallrade. 

Personalen var eniga om att de ville vara kommunalt anstallda aven i fortsattningen. Att 
ha kommunen som arbetsgivare och Boktj anst som verksamhetsansvarig innebar att de 
har fler chefer. Detta kandes lite konstigt i borjan men de har nu vant sig vid att prata 
med bada chefema om det ar nagot. Det ar stor kontrast mellan en egen foretagare och 
den kommunalt anstallde. En egen foretagare job bar over for sin egen skull medan det 
inte ar lika sjalvklart for den anstallde. 
Den altemativa driftsformen innebar inte att det ar lattare att driva igenom egna ideer. 

Bibliotekspersonalen tycker inte att de har :fatt nagra direket nya arbetsuppgifter. De gor 
samma saker som fdrr plus att de ibland job bar i bokhandeln. Till det arbetet har 
bibliotekspersonalen lite olika installning. En tycker att det ar roligt med den omvaxling 
arbetet ger. I bokhandeln ar det en annan sorts kundkontakt. De andra tycker att det iir 
lite knepigt med jobbet eftersom de jobbar sa korta stunder i bokhandeln hinner de inte 
lara sig ordentligt. Bibliotekspersonalen byter av vid raster ochjobbar ibland lordag i 
bokhandeln, men fOr tva av dem blir det inte mycket mer an ett par timmar i veckan. Det 
kan ocksa vara lite svart att hitta eftersom bokhandeln flyttar om mycket oftare an ett 
bibliotek. Deras genrekannedom ar en fordel i bokhandeln, de passar ocksa pa att titta pa 
nya bocker for att se om det ar nagot som de skall besHilla till biblioteket. 
Nagon utbildning fOr de nya arbetsuppgiftema, det vill saga arbetet i bokhandeln, har de 
inte :fatt och anser sig inte behova for de stunder de ar i bokhandeln. De har dock blivit 
visade runt av bokhandelspersonalen. 

Bibliotekets verksamhet och service 

Bokutlaningen ser de som den viktigaste uppgiften fOr biblioteket. Framfor alit att :fa 
bam att borja lasa och stimulera de l~mtagarkategorier som behover det till exempel 
aldre genom boken-kommer verksamhet. Det iir spannande att intervjua besokama fOr 
att :fa fram de bocker de ar intresserade av. 

Att besokama gar mellan biblioteket och bokhandeln marks. Vissa ser efter vad en bok 
heter i bokhandeln foratt sedan kunna bestalla den i biblioteket, andra hanvisas av 
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personal en till bokhandeln da de fragar efter nagot sarskilt till exempel kartor dar 
biblioteket inte bar sa mycket medan bokhandeln har ett bra sortiment. Ingen pa 
biblioteket har markt nagon ny kundgrupp men de tycker det vore fint om samarbetet 
lockade nya besokare. Dessutom ar det trevligare att besoka biblioteket nu da 
bokhandeln ligger pa samma vaning. En anstalld pa biblioteket menar att bade 
biblioteket och bokhandeln tjanar pa samarbetet medan en annan tror att bokhandeln 
tjanar mer pa det for att biblioteket drar kunder till bokhandeln. Aven om det inte 
kommit nagon belt ny kundgrupp till biblioteket tror en i personalen art de tatt nya 
besokare genom narheten till bokhancleln. 

I borja var det manga besokare som undrade om biblioteket var privat. Eftersom det var 
en del hysch-hysch om det ekonomiska valde en del av personalen att hanvisa alia med 
fragor till chefema, sa art de inte sa tor mycket. Nu tycker besokama mest att det ar 
konstigt med samarbetet mellan biblioteket och bokhandeln som borde vara 
konkurrenter. 

Servicen har pa Hingre sikt blivit battre dels for att bockema kommer fortare till 
biblioteket, de kan till och med ga in och hamta en bok i bokhandeln om det ar lang ko 
paden, och dels for att man 1992 fick dator till jamabiblioteket. Innan de hade datom. 
fick de aka iii till huvudbiblioteket var fjortonde dag for att gora sokningar for fjarrlan. 
Under det senaste aret upplever en i personalen att besokama pa grund av tidsbrist :far en 
samre service, aven om besokarna inte marker det sjalva. Tva ur personalen tycker att 
det inte hinner med det inre arbetet som skall goras pa biblioteket och det ar svart att 
veta vilket som skall prioriteras. Oftast blir det saker som inte syns utat som blir 
liggande, till exempel kravrutiner, men aven sadana saker som att gora i ordning pa 
hylloma vilket behovs for att biblioteket skall vara levande. Den tredje i personalen har 
inte sa mycket inre arbete och de arbetsuppgifter hon har underlattades genom att 
biblioteket fick dator. 

Eftersom de sjalva inte marker sa stor skillnad tror inte personalen att besokama marker 
nagon skillnad mellan ett entreprenaddrivet och ett kommunaldrivet bibliotek. 

Forhallandet till huvudbiblioteket 

Det ar troligen kornrnundelsreformen som ligger bakom det forandrade rorhallandet till 
· huvudbiblioteket i Sodertalje. Man har kontakt for Ian och via e-mail men de ideutbyten 
de rorut hade mellan biblioteken, har personal en i Jama nu med Boktjansts personal. 
For att inte belasta huvudbiblioteket gors bestallningar av bocker i forsta hand fran de 
andra kommundelsbiblioteken. Det nybildade biblioteksradet har talat om specialisering 
av de olika biblioteken. I Jamas fall skulle de inrikta sig pa antroposofisk litteratur, men 
de koper redan nu det mesta som ges ut inom det ornradet. Personalen tror inte att en 
specialisering ar bra eftersom manga besokare drar sig for att bestalla litteratur. Darfor 
ar det battre att ha ett sa heltackande hestand som mojligt. 
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Bibliotekets framtid 

Den allmanna installningen bland personalen ar att det vore skont om biblioteket 
atergick till kommunaldrift, inte for att det skulle medfora nagra stOrre forandringar utan 
for att det ar roligare att vara egen. Men samtidigt ar det bra sa Hinge entreprenaden 
fortsatter for da :tar biblioteket ligga kvar i centrum. En eventuell flytt till Eneskolan ser 
ingen fram mot. Dels Jigger skolan utanfor centrum och det ar lite svart att ta sig dit. En 
annan nackdel ar att det i sa fall blir ett integrerat folk- och skolbibliotek vilket inte ar 
en bra arbetsform enligt bibliotekspersonalen . 

. Fordelen med entreprenaden ar att bockema levereras fortare dade bestalls via 
bokhandeln an via Bibliotekstjanst. En annan fordel ar att bokh·andelsfolk ar drivande 
och har en bel del ideer om bur· man lockar folk med olika aktiviteter. Dessa.ideer fick 
man forr vid motena pa huvudbiblioteket. En i personalen ser inga fcirdelar ails med · 
entreprenaden utan menar att det inte kravs entreprenad for att uppna till exempel 
snabbare bokleveranser. 
En nackdel ar det dubbla chefskapet. En anstalld ser entreprenaden som en extra 
mellanhand for pengarna. 

Sammanfattning 

·Samarbetet med bokhandeln fungerar bra, aven om skillnaden i·tankesatt marks. De som 
jobbar hos Boktjanst har ett mer ekonomiskt tankande. 
Att ha kommunen som arbetsgivare och Boktjanst som verksamhetsansvarig har 
framforallt inneburit fler chefer fcir bibliotekspersonalen. 

Bibliotekspersonalen ser bokutlaningen som bibliotekets viktigaste uppgift, men pa 
· grund av tidsbrist tycker de att den service de erbjuder blivit samre. 
Besokarna gar mellan biblioteket och bokhandeln och aven om de inte markt nagon ny 
specifik kundgrupp har det troligen kommit nya besokare till biblioteket. 
Att arb eta i bokhandeln ger omvaxling, men da de job bar sa korta stunder ar det svart att 
lara sig aUt. 

Forhallandet till huvudbiblioteket har forandrats troligen beroende pa 
kommupdelsreformen. Jamapersonalen saknar den personliga kontakten med kollegoma 
i kommunen som de fick pa gemensamma moten pa huvudbiblioteket. 

Personalen skulle uppskatta en atergang till kommunal regi, men det skulle troligen inte 
innebara nagon stOrre praktiska forandring. Det stOrsta onskemalet ar dock att fa ligga 
kvar i centrum. 

De fordelar som firms med entreprenaden ar de snabbare bokleveranser och att 
bokhandeln vet hur man skalllocka folk med aktiviteter. Det ar dock inte alia i 
personalen som ser nagra fordelar. 
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Intervjuer med bokhandelns personal 

Vi har gjort kortare intervjuer med de tva fran Boktjanst som job bar bade i bokhandeln 
och i biblioteket. En av dem har job bat i bokhandeln under hela samarbetet medan den 
andra job bat pa Boktjanst under hehi tiden men bara det senaste aret i bokhandeln. 

Organisationens utformning 

Da entreprenaden borjade diskuteras tyckte de inte att det var nagot konstigt utan 
snarare naturligt att man samarbetar pa en liten ort. Samarbetet i sig kra.ver inte 
entreprenad men det underHittar om alia har samma arbetsledning, man drar at samma 
han. 

Bada tycker att samarbetet gar bra, dessutom ar det roligare att vara flera som arbetar 
tillsammans. Det marks att de olika yrkesgruppema har olika tankesatt, det mer saljande 
i bokhandeln och det lugnare tempot i biblioteket. Samtidigt ar de .olika arbetsk:ulturerna 
en fordel och man lar sig forsta varandras synsatt. Vi fick exemplet att nu tycker inte 
bibliotekspersonalen att det ar fult att salja en bok langre. 

Arbetet i biblioteket ger omvaxling. Da de arbetar i biblioteket tycker en att hon har en 
annan roll dar jamfort med bokhandeln, det ar ocksa ett lugnare tempo. 
Bokhandelspersonalen har latt en introduktion for arbetet men eftersom de inte jobbar 
kontinuerligt i biblioteket kan det vara lite problem till exempel med datom. Att 
bibliotekets verksarnhet berors av sekretesslagstiftningen ar inget som gatts igenom. 
Bokhandelspersonalen menar att etiken gor att de i alia fall forstar vad de bor och inte 
bor fora vidare. 

Bibliotekets verksamhet och service 

Bokutlaningen ar den viktigaste uppgiften pa biblioteket enligt bokhandelspersonalen. 
Det ar ocksa viktigt att biblioteket ar Hitt tillgangligt i tid och rum. Det hade varit bra om 
biblioteket kunnat ha samma oppettider som bokhandeln, men de ekonomiska ramarna 
tillater inte det. Som det nu ar har besokarna anda tillgang till tidningarna fran det att 
bokhandeln oppnar. 

Det marks att det ror sig fler manniskor i lokalen sedan samarbetet borjade och att de 
besoker bade biblioteket och bokhandeln. Bokhandelspersonalen tror att biblioteket har 
nytta av det nyhetsflode som kommer genom bokhandeln och attbiblioteket f'ar nya 
besokare genom att de hittar dit via bokhandeln. Aven bokhandeln har latt nya kunder. 
En av de anstallda i bokhandeln menar att det ar dels de som gatt till biblioteket och 
upptacker att bokhandeln Jigger bredvid, dels de som tidigare inte kopt backer men nu 
da de ser bokhandelns utbud gor det. Om biblioteket lagts ned hade bokhandelns kunder 
troligen varit "renare" det vill saga de hade kommit for att handla, medan bokhandeln nu 
har en viss merforsaljning genom narheten till biblioteket da manga kommer in och 
tittar och ibland koper nagot. 
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Da det kommer nya kunder ifragasatter de om det verkligen fungerar med bibliotek och 
bokhandel i samarbete, men bokhandelns personal menar att de kompletterar varandra. 
Nagon enstaka gang har de hort negativa kommentarer, annars ar kundema positiva och 
tycker att det skulle finnas liknande samarbeten pa fler platser. 

Sammanfattning 

Personalen anser att rorballandet pa den Iilla orten star till grund for samarbetet i Jama. 
De som arbetar i bokhandeln bar upptackt skillnadema mellan de olika arbetskulturema 
inom ett vanligt foretag ocb inom en kommunal enhet sasom bibliotek. Man bar vidgat 
sina synsatt genom att arbeta pa biblioteket ocksa. 

Bokutlaning ar det viktigaste pa biblioteket och det motsatter inte bokhandelns egen 
verksamhet enligt personalen utan man anser att bade biblioteket ocb bokhandeln tjanar 
pa att samarbeta. Fler manniskor ror sig i lokalema nu. 
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7. Analys 

I var analys av intervjuerna granskar vi de forandringar som skett i samband med 
entreprenaden. Analysen ar uppdelad efter de rubriker som vi anvant i 
intervjuredovisningarna. Dessa ar A vtalet, Organisationens utformning, Bibliotekets 
verksamhet och service, Forha.llandet till huvudbiblioteket och Bibliotekets framtid. 
Nagra av dessa omraden aterfinns i var problemstallning. Vi kommer att visa positiva 
ocr negativa aspekter och rorsoka belysa skillnader och likheter med de texter vi nlimnt 
i avsnittet om tidigare forsknin.g. 

Vi ar medvetna om att var metod att undersoka limnet har brister. Till exempel ar det 
svart att analysera intervjuerna utifran samma fragestallningar eftersom de var olika 
langa och inte hade samma grundrorutsattningar som till exempel ett avskilt rum och att 

· vi kunde prata ostort med en del av de intervjuade samt att det inte var Himpligt att spela 
in alla intervjuer pa band. 

Vi har inte heller kunnatjamrora vart material med bara en annan text utan har beroende 
pa limnesomrade valt texter som behandlar de olika omradena och tar upp likheter 
ochleller skillnader mot vara resultat. 

Avtalet 

Motiv 

Tre vanliga motiv till att kommuner lagger ut verksamhet pa entreprenad ar ideologiska 
motiv, ekonomiska motiv och kvalitetsaspekten (Hallgren et al. 1994, s 3-4). I Jarnas 
fall var det ett ekonomiskt motiv som var drivande eftersom stora besparingar var att 
vanta pa grund av kommunens, och darmed liven kommundelens, daliga ekonomi. Detta 
ar ocksa det vanligaste motivet till entreprenaddrivna bibliotek enligt Statens kulturrad 
(Entreprenad ... 1994, s 30). 

Boktjanst VD tror inte att entreprenad ar ett satt att gora biblioteksverksamheten 
billigare utan att det ar en lOsning som maste skraddarsys fran plats till plats. Det var 
darfor man fran Jarna inte tog nagon kontakt med de som var inblandade i Are-projektet 
da funderingarna pa entreprenaden boijade. Motivet fran entreprenorens sida var inte att 
gora en ekonomisk vinst direkt pa biblioteksverksamheten. IsHillet ar det en indirekt 
ekonomisk vinning Boktjanst raknar med. Ju mer service som finns pa orten desto storre 
chans ar det att jarnaborna stannar i Jarna for att gor sina inkop. Da ar det givetvis en 
fordel fOr bokhandeln att ligga i samma lokaler som det centralt belagna biblioteket. Pa 
detta satt tar bokhandeln inte bara behalla sina tidigare kunder, utan f'ar liven nya. 
Denna roljdeffekt anser vi vara rorklaringen till det intresse som finns hos vinstdrivande 
organisationer att driva bibliotek pa entreprenad. Att ett av motargumenten for 
entreprenaddrivna bibliotek var avsaknaden av vinst ar fulda fOrklarligt. Nagon direkt 
vinst finns inte om biblioteket inte tar ut en avgift for de tjanster som erbjuds, vilket 
manga var radda for skulle ske. 
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Samtidigt maste man ha i tankama att en entreprenor strlivar efter att driva en lOnsam 
rorelse och kan darfor inte forutslittas ta annat an affarsmlissiga beshit (Hallgren et al. 
1994, s 60). 

Jlima kommundel hade ett ekonomiskt motiv till entreprenadutlliggningen av biblioteket 
och enligt kommundelschefen sparar kommundelen pa denna driftform. Det ar framst pa 
hyra och personalkostnader kommundelen gjort besparingar. Hyran har minskat dels pa 
grund av den minskade lokalytan och de gemensamma personalutrymmena, men ocksa 
for att Boktjanst gjort omforhandlingar med hyresviirden. Dessutom har lokalema 
renoverats av Boktjanst, nagot som kommundelen ilite haft rM att gora. Nedskiirningen 
av den kommunalt anstlillda personalen har mojliggjorts genom personalsamarbetet med 
bokhandeln. 

Nagra av dessa besparingar kunde siikert gjorts liven om verksamheten varit kvar i 
kommunal regi. Men som Statens kulturrad papekar iir det inte llitt att gora en rlittvis 
jamforelse av olika driftsformer. Det iir svart att :fa en riktig bild av kostnadema for ett 
visst bibliotd( pa grund av det gemensamma resursutnyttjandet inom 
bibliotekssystemet. Ofta har ocksa entreprenadutHiggningen sammanfallit med ett 
generellt sparkrav pa kommunens verksamheter. Det iir da svart att avgora vilket som 
harden stOrsta effekten (Entreprenad ... 1994, s 38-39); 

Enligt Freden bor man inte lasa entreprenoren med snliva regler i avtalet om man genom 
entteprenadutHiggningen vill gora besparingar (1995, s 41). 
I Jiirna lir entreprenoren bunden till en viss personaltlithet men eftersom det lir 
kommundelen som star for personalkostnadema paverkar inte det den erslittning som 
Boktjiinst f'ar. Personalkostnadema skulle troligen kunna minskas ytterligare om 
entreprenoren varit arbetsgivare at samtliga. Da hade det varit mojligt att fordela 
personalresursema pa ett iinnu effektivare slitt. 

Oppettidema iir ocksa reglerade i avtalet. Kommundelsniimnden krliver att det skall vara 
minst de oppettider som varit fore avtalstiden, men detta krav forutslitter den 
personaltlithet som kommundelsniimnden forbinder sig att halla. Vid minskad 
personaltlithet minskar liven kraven pa oppettiderna, sa inte heller detta paverkar 
Boktjiinst ekonomiskt. 

Kollegorna pa huvudbiblioteket ansag att det i den situation som jiirnabiblioteket befann 
sig var entreprenaden det basta som kunde hiinda liven om man, som manga inom 
yrkeskaren i ovrigt, var negativa till entreprenaddrivna bibliotek i princip. 

Upphandling och avtalstid 

Nagon riktig upphandling skedde inte infor entreprenadutlliggningen av jiirnabiblioteket, 
men da glillde inte 1994 ars lag om offentlig upphandling. Den nya lagen lir tvingande 
och maste folj as om kommunen bestiimmer sig for att konkurrensutsatta verksamheten 
och det kan bli aktuellt med avtal med en extern producent (Hallgren et al. 1994, s 27-
28). 
Jiirnas kommundelschefbetonar att det inte iir nagon riktig entreprenad pa biblioteket. 

· Jarna iir inte ensam.om att ha en bristfallig upphandling. Det iir flera av kommunema 
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som Statens kulturrad studerat som utan annonsering inlett forhandlingar med en 
intresserad part (Entreprenad ... 1994, s 31 ). 
Utan fungerande marknad ar det ingen ide med anbudsgivning. Da tillgangen till 
entreprenorer manga ganger ar begransad forekommer det att kommuner ger stod till 
"avknoppare", kommunalanstallda som startar egna foretag, for att stimulera framvaxten 
av entreprenorer (Hallgren et al. 1994, s·19-20). 
Samtidigt gor avsaknaden av direkt vinst av biblioteksverksamheten att det inte finns sa 
manga som ar intresserade av att driva bibliotek pa entreprenad. Det finns ingen 
marknad att vara aktiv pa, (armed blir ocksa konkurrensen begransad (Entreprenad ... 
1994, s 9-1 0). I debatten i botjan av 90-talet ansags det art kompetenta entreprenorer 
saknades. I och med den begransade marknaden finns det inte heller nagra storre 
mojligheter for dem art utvecklas. 

Det ursprungliga avtalet mellan Boktjanst och Jarna kommundelsnamnd hade en . 
avtalstid pa tre ar med automatisk forlangning med tre ar om inte avtalet sades upp 
senast ert ar fore avtalstidens utgang. 
Treariga avtal ar den langsta avtalstid som ar affarsmassig enligt Hallgren et al. Man bor 
dock ta hansyn till de investeringskrav som kan finnas pa anbudsgivaren, i vissa fall kan 
en avtalstid pa upp till fern ar vara aktuell. Daremot bor avtal med automatisk 
forHingning undvikas. Forlangningsmojligheten begransas lampligen till en fOrlangning, 
sedan bor kommunen gora en ny upphandling (1994, s 104). 

Forlangningen i derta fall har varit ett ar i taget till 31 augusti 1995, 30 september 1996 
och till 31 december 1997. A vtalet har alltsa forlangts tre ganger men den sammanlagda 
tiden ar inte mer an drygt tre ar. Att partema valt att inte gora mer an ett ars forlangning 
at gangen beror pa att kommundelen star infor stora lokalforandringar. Har faller en av 
de forvantade positiva effekter som Statens kulturrad tar upp, att planeringen tar en okad 
stabilitet genom att avtalen ar langre an ett ar (Entreprenad ... 1994, s 9). Samtidigt 
menar Boktjanst VD art de som entreprenorer inte skulle gynnas av langre avtalstider. 
Fragan ar om inte denna arliga forlangning av avtalet medfor en storre osakerhet fOr 
personalen an kommunens arliga budget. Nu ar det inte bara ekonomin som det beslutas 
om ett ar i taget utan ocksa vern som skall vara ansvarig for verksamheten. 

Anledningen till att avtalet fomyades ar enligt kommundelschefen att alla parter tyckte 
att det fungerade bra samt att kommundelen gjort de forvantade besparingarna. Aven 
bibliotekschefen tyckte att det var ett naturligt steg att fomya avtalet. Boktjanst VD tror 

· art avtalet kommer fomyas tills dess art biblioteket flyttar eller laggs ned. Eftersom han 
inte vill vara den som lagger ned biblioteket skulle han vid forsamrade villkor saga upp 
avtalet. 

Konkurrenskommirten kommer fram till att.det snarare ar forekomsten av konkurrens an 
vern som ar producent av verksamheten som mojliggor kostnadsbesparingar 
(Konkurrens ... 1991, s 98). Utan upphandling ar det svarare att veta om det firms 
konkurrenter. Sannolikheten ar dock liten eftersom det inte finns nagon fungerande 
marknad. Mycket tyder pa att forutsartningen for en val fungerande 
biblioteksentreprenad ar att entreprenoren ar etablerad pa orten. I Jarnas fall forvantades 
kanske en anbudsannonsering inte tillfora nagra anvandbara altemativ. 
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Ar det forsvarbart av kommundelsnamnden att inte gora en upphandling da 1994 ars lag 
om offentlig upphandling firms? Samtidigt som de vantade lokalforandringama i 
kommundelen ar en giltig anledning till att inte gora nagon ny upphandling av 
entreprenaden av biblioteket ar det lite svarforklarligt da alia inblandade ar medvetna 
om avsaknaden av en riktig upphandling fran borjan. Rent praktiskt hade det kanske inte 
spelat nagon roll da det, som vi tagit upp tidigare, inte firms sa manga aktorer pa 
marknaden. Dessutom hade kommundelen varit tvungen att saga upp avtalet i augusti 
1993 (12 manader fore avtalets utgang) annars skulle enligt avtalet forlangning skett 
med tre ar till augusti 1997. 
Vid en anbudsannonsering skulle det kunna dyka upp losningar som ingen tankt pa. 

Sekretess 

Bestammelser om bibliotek firms med i sekretesslagens 9 kapitel22§. Detar uppgifter i 
register, bade manuella och databaserade, som ror enskilda personers Ian, reservationer 
eller andra former av bestalbiingar som ar sek.retessbelagda. Det ar myndigheter som · 
berors av sekretesslagen medan verksamheter som drivs av extema producenter inte · 
omfattas av lagen. Inom andra verksamheter aterfirms regler for tystnadsplikt i andra 
lagar, men eftersom det inte gor det for biblioteksverksamhet maste sekretessen skrivas 
in i avtalet om uppgifter skall skyddas i samma utstrackning som vid kommunal drift 
(Hallgren et al. 1994, s 83-84). Nagon sadan punkt finns inte i avtalet med Boktjanst. 
Det gor det inte heller i nagot av de andra aVtalen som Stateris kulturrad granskat 
(Entreprenad ... 1994, s 41 ). 

Eftersom bibliotekspersonalen i Jarna fortfarande ar kommunalt anstallda omfattas de av 
sekretesslagen, men det gor inte Boktjansts personal som jobbar i biblioteket vid raster. 
Att detta da irmebar att lantagare vid entreprenaddrivan bibliotek har ett samre skydd an 

· andra stammer i och for sig. Samtidigt menar bokhandelns personal att med sunt fomuft 
inser man vad som inte bor fdras vidare. Inte heller i en bokhandel diskuteras kunders 
arenden med andra kunder. Men det sunda fdmuftet kan satta olika granser hos olika 
personer beroende pa personlig bakgrund. 

Organisationens utformning 

kommunens inflytande 

Da en kommun lagger ut en verksamhet pa entreprenad kari dess inflytande paverkas . . 
Medan kommunens egen forvaltning maste ratta sig efter de fortroendevaldas direktiv 
behover entreprenoren bara ratta sig efter vad som star i avtalet (Hallgren et al. 1994, s 
50). Darfor bor avtalet vara noga utformat dels da det galler mojligheter for kommunen 
att kontrollera verksamheten och dels da det galler malformuleringar. Politikema har 
fortfarande ansvaret for verksamheten (ibid, s 1 09) darfor menar kommundelschefen i 
Jarna att kraven kanske borde vara hogre pa en entreprenor pa grund av den fcirsamrade 
insynen. Jarnapolitikemas forvantningar var valdigt storai borjan enligt 
bibliotekschefen, vilket av vissa kan uppfattas som ett hogre krav pa den 
entreprenaddrivna verksamheten. , 
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Genom att offentlighetsprincipen inte galler for extema producenter av konununal 
verksamhet ar allmlinhetens och massmedias insyn begransad (ibid, s 78). Samtidigt sA 
ar det skattemedel som finansierar verksamheten. I det nAgot karvare ekonomiska laget 
som kommunema varit ide senaste Aren ar det mAnga skattebetalare som vill vetavart 
pengama gar och hur de anvands i denna verksamhet. Vid entreprenad kan massmedia 
inte uppmarksamma detta pA samma satt som dA det drivs i kommunal regi. 
Detta med den begransade insynen var ett av argumenten mot biblioteksentreprenad 
(Englund 1992, s 22), ett problem som har funnits aven inom andra verksamheter. 
Kommunala fornyelsekommitten har kommit med delbetankandet Medborgelig insyn i · 
kommunala entreprenader (SOU 1996:67) dar man ioreslAr att allmanheten skall ges 
ratt att ta del av handlingar som ror kommunal verksamhet utlagd pA entreprenad, aven 
om entreprenoren inte omfattas av handlingsoffentligheten. Hur allmiinheten skall kunna 
ta del av handlingarna· skall regleras i entreprenadavtalet. 

Nagon skriftlig utvardering har inte gjorts i Jarna, utan man har gjort en muntlig som 
ledde till nagra rorandringar. I studien fran 1994 var det inte nagot av biblioteken som 
hade gjort nagon utvardering, men de hade inte heller haft denna driftsform langre an 
nagot ar (Entreprenad ... 1994, s 32). 
Den kontroll som gors av entreprenoren i det Iopande arbetet sker genom de rapporter . 
om inkop och avrakningar av driftsbidraget som Boktjanst lamnar in till konunundelen. 
I ovrigt litar kommundelschefen pa att bibliotekets besokare skall hora av sig om dear 
missnojda med verksamheten. 

I avtalet star att en utvardering av verksamheten skall ske efter ett och tre Ar av 
avtalstiden. Vid en utvardering ar det viktiga verksarnhetens resultat och inte . 
entreprenorens rakenskaper. Enligt Konkurrenskommitten kan det darfor vara aktuellt 
med intervjuer eller enkater (Konkurrens ... 1991, s 92-93). Vi anser att man i Jama inte 
har foljt avtalet da ingen sarskild undersokning av biblioteksbesokamas uppfattning av 
verksamheten har gjorts. Dessutom borde den utvardering som gjorts finnas 
dokumenterad och tillganglig fOr kommundelens innevanare och andra intresserade. 
Detta skulle kunna gynna andra kommuner som planerar att lagga ut 
biblioteksverksamhet pa entreprenad. 

Da det galler malformuleringar finns i Jama inte nagra klara mill for verksamheten pa 
kommundelsbiblioteket preciserade i entreprenadavtalet. Jarna har, som flera andra 
kommuner i undersokningen som Statens kulturrad gjort, hanvisat till de overgripande 
malen for biblioteksverksamheten i kommunen (Entreprenad ... 1994, s 32). 
Det ar inom Sodertalje kommun upp till vatje bibliotek att satta sina egna mal. 
Huvudbiblioteket har formulerat sina mal men i Jarna fmns det fortfarande inte nagra. 
Bibliotekschefen tror inte heller att det behovs. Kanske ar det givet fOr en person som 
sedan Hinge arbetat med biblioteksverksamhet vilka malen ar, men ar det sa sjalvklart 
for entreprenoren? Vara intervjuer visar att entreprenoren och bibliotekspersonalen har 
lite olika syn pa verksamheten, da kan man inte heller utgA i fran att malen ar desamma 
for alia. 
Englund tar upp entreprenadforesprAkarnas forhoppning om att entreprenadutlaggning 
av biblioteket skulle tvinga politikerna att tanka igenom vad de vill med verksamheten 
och satta mat (1992, s 12). Sa har det inte blivit. 
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Beslutsvagar 

Hos en extern producent ar beslutsvagama inte lika formaliserade som inom den 
kommunala forvaltningen (Hallgren et al. 1994, s 50) vilket troligen ar orsaken till att 
manga trodde att entreprenad skulle underlatta genomforandet av egna ideer 
(Entreprenad ... 1994, s 9). Men bibliotekspersonalen i Jama upplever inte att det skulle 
vara lattare nu. 
Boktjanst VD tar upp att man i foretagsmiljo ar van vid snabba beslut och rorandringar. 
Bokhandelns personal upplever att bibliotekspersonalen har ett lugnt arbetstempo, att 
jamroras med deras eget ganska hoga. 
Kanske har bibliotekspersonalen anpassat sitt arbetstempo till den nagot langsammare 
kommunala beslutsprocessen. 

Tankesatt 

All a som job bar pa biblioteket ocli i bokhandeln i Jama ar medvetna om den skillnad i 
tankesatt som finns mellan en foretagare och en kommunalanstalld. De anser att 
samarbetetfungerar bra och berikas ibland av det olika installningama. Att de som 
arbetar i dessa olika miljoer har olika karaktarer framgar av St Clairs modell och det 
stammer aven bra med vara intervjuer, men hur stammer vart resultat med St Clairs 
modell? Vi skall se efter. 

Characteristics Entrepreneurial 

of Librarj§!nshill Characteristics 

Tenacity Vision 

High Service Willingness to 

Standards Take Risks 

Quality of Costumer Focus 

Information 

Customer Service 
Initiative 

Desire to Serve Creativity 

Willingness to take Desire for Success 

on User's problem 
Innovation 

Management 

Kalla: StClair, Entrepreneurial Librarianship 1996, s XV 
Bibliotekariens karaktar: Envis I ihlirdig, hog servicestandard, informationskvalitet, kundservice, 
servicevilja, villigbet att ta pa sig kundemas problem. 
Foretagarens karaktiir : Vision, vagar ta risker, kundfokus, kreativitet, onskan om framgimg; f<imyelse. 
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De som job bar pa biblioteket i Jfuna ar vana vid att ha en hog standard pa den service de 
ger, vilket ar anledningen till att de kanner att servicen forsamrats da de nu har farre 
arbetstimmar per vecka. Pa grund av att de inte bar tillrackligt med tid till att forbereda 
den uppsokande verksamheten kan de nu inte halla lika hog standard pa servicen, vilket 
kanns otillfredsstallande. 
Deras vilja att ge kundema service var anledningen till att de valde att stodja iden pa 
entreprenaden. De vill attjamaboma skall ha tillgang till ett bibliotek som ligger 
centralt och bar hyggliga oppettider. 
Att ta sig an kundemas problem ar en av de viktigaste och intressantaste upp3iftema 
med arbetet pa biblioteket enligt bibliotekspersonalen. 

Det var Boktjanst som tog kontakten med biblioteket med forslag om samarbete. Detta 
tyder pa initiativkraft och att de vagar ta risker for att fomya sig. De hade visioner om 
bur de skulle fomya bibliotekets tjanster med turistinformation och biljettforsaljning 
(dock inte sa stora planer som NBU hade i Are). Tyvarr sa blev det inte sa mycket som 
man tankt sig. 

Boktjansts VD tycker att litteraturinkopen inte ar tillrackligt efterfragebaserade. Han 
anser fcir ovrigt ocksa att bibliotekets personal inte ar tillrackligt affarsinriktade, vilket 
vi anser ar ganska naturligt eftersom de inte jobbar inom en vinstdrivande verksamhet. 
Bibliotekspersonalen tycker att de somjobbar pa Boktjanst ar kreativa med sin formaga 
att skylta och locka kunder med hjalp av olika aktiviteter. 
Boktjanst initiativkraft marks ocksa genom att de fick igang programverksamheten igen. 
Det ar just roll en som idegivare Boktjansts VD anser sig ha i biblioteksverksamheten. 

I bokhandeln ar personalen van vid snabba f6randringar och fomyar gama, till exempel 
sa flyttar man om bland varoma ganska ofta. I biblioteket daremot gor man sallan 
ommobleringar eftersom man vill att besokama skall hitta. Detta ar en skillnad som kan 
ha att gora med att personal en i en affar har lattare att salja mer om kundema ar tvungna 
att be om hjalp. Pa ett bibliotek ar tanken att besokama skall kanna tryggheten i att 
sjalva hitta samtidigt som det finns mojlighet att Ia. hjalp av personalen. 

Onskan om framgang hos ett foretag innebar att Boktjanst ser mojlighetema att tjana 
pengar. Avgiftema ar nagot som Boktjanst ser som en vlnstmojlighet, men dar bar 
bibliotekspersonalen en annan syn pa saken. Utgallrade becker har ett lagt pris eftersom 
biblioteket vill bli av med dem och ta utrymme for nya bocker. Forseningsavgifter ar till 
for att becker skall komma tillbaka i tid. Det ar tankt att man aldrig skall behova ta ut 
dem (eftersom alia skalllamna tillbaka bockema i tid) men Boktjanst har budgeterat 
med intakten. Aven bibliotekets personal har en onskan om framgang till exempel fler 
utlan och att Ia. ungdomar att lasa. Dessa framgangar ar inte alltid sa latta att mata, 
framf6r alit ger det ingen ekonomisk vinst. 
Boktjanst vill garna ge en hogre service, man ar da beredd pa att ta en hogre avgift. 
Detta krockar med den traditionella synen pa biblioteksverksamheten som en gratis 
service som bibliotekspersonalen har. 

Vart resultat stammer ganska bra overens med St Clairs modell. Vi kan konstatera att 
intervjuema bar gett mer information om foretagarens karaktar an om bibliotekariens. 
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Samarbetet och arbetsgivaren 

Da kommundelsnfunnden beslutade om entreprenaden var bibliotekspersonalen oroliga 
over hur mycket de skulle fa besHimma sjalva och pa vems villkor samarbetet skulle 
vara. Att samarbetet som sadant inte kraver ett entreprenadavtal aralia, aven Boktjanst, 
overens om. Men att det underlattas av en gemensam arbetsledning, som en av 
bokhandelns personal sager, ligger det nog mycket i. Darfdr ar det kanske inte helt 
lyckat att bibliotekspersonalen fortfarande ar kommunalt anstailda. Kommundelschefen 
medger att det ar en viss kluvenhet med kommunalt anstalld personal i en verksamhet 
som ar pa entreprenad, men det var meningen att personalen skulle ga over till Boktjanst 
efter en provotid pa 18 manader. 

Bland de entreprenaddrivna bibliotek som svarat pa vart brev ar ungefar lika vanligt att 
personalen ar kvar i kommunal anstallning som att de anstallts av entreprenoren. Pa tva 
bibliotek har personalen kommunen som arbetsgivare och pa tre ar entreprenoren 
arbetsgivare vilket ides sa fall innebar ett privat foretag, en ekonomisk forening och ett 
studieforbuild. · 
De som ar anstallda av entreprenoren har behandlats pa olika satt av sin tidigare · 
arbetsgivare. Vis sa har :fatten tids tjanstledighet for att prova pa anstallningen hos 
entreprenoren medan andra blivit uppsagda av kommuneri, darefter har flertalet sedan 

· blivit anstallda hos entreprenoren (Entreprenad ... 1994, s 33). 

Vid en valmojlighet kan det finnas bra skal fOr personalen att vara kvar som 
kommunalanstallda, vilket de i Jama var overens om att de skulle vara. Som 
kommunalanstallda omfattas bibliotekspersonalen av lagens bestammelser om 
meddelarfrihet, vilket innebar att de kan uttala sig i massmedia om fOrhallanden pa 
arbetsplatsen som bor komma till allmanhetens kannedom. Vid ett sadant tillfalle iar 
kommunen inte ta reda pa vern som lamnat uppgifterna. Ett privat foretag kan i avtal 
begransa de anstalldas mojligheter att uttala sig i pressen (Hallgren et al. 1994, s 51). 
Hur detta hanteras i ett privat fOretag med kommunalanstalld personal vet vi inte. 
Forhoppningsvis behover situationen inte uppkomma. 

Att en biblioteksentreprenor kan fOrsattas i konkurs vet vi fran Are-projektet. Da ar det 
ocksa en trygghet att vara kommunalt anstalld. Om en extern producent inom det 
fakultativa omradet tvingas upphora har kommunen ingen juri disk skyldighet att driva 
verksamheten vidare och den har inget ansvar for det privata fOretaget och dess personal 
(ibid, s 59). 

Ett av argumenten for entreprenaddrift av bibliotek var att en privat arbetsgivare har 
mojlighet att anvanda andra metoder fOr att personalen skall trivas (Englund 1992, s 23). 
Eftersom kommunen ar kvar som arbetsgivare i Jama, och pa andra stallen, ar fragan om 
inte den trygghet som den kommunala anstallningen ger overvager de eventuella 
personalformaner och lonebonus en privat arbetsgivare kan ge. For den som vill jobba 
pa ett folkbibliotek ar det vanligast med kommunen som arbetsgivare och nu har manga 
kommuner anstallningsstopp, da ar det dumt att riskera den anstallning man har. 
Att det i avtalet var fastslaget hur manga arsarbetare det skulle finnas pa biblioteket var 
en trygghet fOr personalen i boxjan, men vid forlangningen 1994 minskade personalen 
och det gjorde att aven oppettiderna minskade. 

· Arbetsuppgifter 
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Den forandring som skett da det galler bibliotekspersonalens arbetsuppgifter ar inte stor. 
De jobbar numera ocksa som rastavlosare i bokhandeln. Eftersom tiden per vecka · 
varierar fran person till person upplevs arbetet pa litet olika satt. De som job bar langre 
pass relativt ofta tycker att det ger omvaxling att vara i bokhandeln ibland. Andra som 
inte har mer an sammanlagt ett par timmar i veckan tycker att det ar svart art lara sig 
allt. En fOrdel for bibliotekspersonalen ar att de sedan tidigare har en god 
genrekannedom. Arbetsuppgiftema ar ganska lika, men det ar da det handlar om annat 
an bocker som bibliotebpersonalen kan kanna sig osaker. 

Att kanna osakerhet infer en arbetsuppgift dar man dessutom ibland arbetar ensam kan 
kannas valdigt jobbigt: Vi tror inte att bibliotekspersonalen behover nagon utbildning 
for arbetet 1 bokhandeln utan snarare langre arbetspass for att komma in i arbetet. 
Det ar dock inte sakert att viljan art vara mer i bokhandeln finns hos 
bib.liotekspersonalen. De ar anstallda och utbildade fOr att arbeta pa bibliotek. Vid. 
mycket arbetstid i bokhandeln kan de kanna en osakerhet i sin yrkesroll. 

Vi har tidigare tagit upp att om all personal vore ansHHld av entreprenoren skulle 
resursema kunna utnyttjas battre. Hur skulle en bibliotekarie stalla sig till en tjanst med 
50% i biblioteket och 50% i bokhande1n? Det kan uppfattas som stimulerande, eller 
ocksa att det inte ar nagon riktig bibliotekarietjanst. 
I Jiirnas fall har arbetet i biblioteket och bokhandeln stora likheter. Medan det pa andra 
entreprenaddrivna bibliotek har skett storre foraildringar. Enligt en debattartikel av 
Katarin~ Moller i DIK-forum forandrades ~anstema i Hallefors bibliotek (Hallefors 
namns i avsnittet Andra bibliotek pa entreprenad) och for bam- och 
ungdomsbibliotekarien tillkom vissa sHiduppgifter. Moller menar att det ar ett sloseri 
med resurser att inte anvanda proffessionella lokalvardare som ar effektivare och genom 
sin utbildning inte lOper lika stor skaderisk. Principiellt ar detta en svar fraga, da det ar 
svart att tajobb som bibliotekarie kanke man accepterar tjanster med arbetsuppgifter 
som man inte ar utbildad for.(Moller 1992). 

lngen av de tidigare studier vi har tagit upp har tittat narmare pa hur personalens 
arbetsuppgifter forandrats. Om verksamheten fortsatter som vanligt blir det inte heller 
nagra storre forandringar. I Are utvidgas tjansteutbudet bland annat med bokforsaljning. 
Nagot intryck av att det uppfattades som nya arbetsuppgifter har vi inte tart. 
Anledningen kan var att det var tjanster som tillfordes biblioteket och inte en 

· verksamhet i angransande lokal. 

Ledningsfragan 

Enligt Statens kulturrad ar det ofta problem med ledningsfragor och ansvarsforhallanden 
pa entreprenadbibliotek. Problem en kan dels vara att den nye chefen saknar erfarenhet 
av biblioteksverksamhet, medan personal en ar den samma som tidigare. Da fortsatter 
ofta verksamheten som tidigare utan att nagra fdrandringar sker pa grund av den nya 
driftsformen (Entreprenad ... l994, s 33). 
I Jarna har entreprenoren delvis satt sin pragel pa verksamheten aven om rnycket ar som 
tidigare. Om entreprenoren varit mer inblandad i den dagliga verksamheten eller om 

55 



personalen varit ny skulle det varit ett annat Ui.ge. Da hade antagligen storre forandringar 
skett aven i de dagliga rutinerna. 

Det andra problemet som tas upp av Statens kulturrad ar svarigheten for en entreprenor 
att styra verksamheten med kommunalt anstalld personal. Har har det del vis varit ett 
problem i Jama enligt bibliotekspersonalen som tycker att ansvarsfdrdelningen ar oklar 
pa grund av det dubbla chefskapet, aven om de vant sig med tiden. Bibliotekschefen 
anser ocksa att det ibland ar oklart vern som har ansvaret fOr vad, medan bade Boktjanst 
VD och kommundelschefen tycker att ansvarsfdrdelningen ar tydlig. 
Att det ar de som job bar i biblioteket som tycker att det ar mest problem beror 

. antagligen pa att de ar for dem arbetssituationen :llirandrats mest. Boktjanst VD ar dock 
medveten om att det ibland blivit oklara signaler till bibliotekspersonalen~ De svar vi . 
:tatt i vara intervjuer visar att eritreprenoren har det overgripande ansvaret for ekonomin 
och helheten, medan bibliotekschefen ar ansvarig fdr den ordinarie 
biblioteksverksamheten samt personalkontakterna med kommunen. Da ar det mest en 
fraga om var gransen mellan helheten och den ordinarie verksamheten gar. Vid .. 
osakerhet da det galier ansvarsfordelningen menar kommundelschefen att det bara ar.att 
ga till avtalet och lasa vern som ar ansvarig. Bibliotekschefen ser det inte riktigt sa latt 
men anser att det gar att diskutera sig fram till bra lOsningar. 

Bibliotekets verksamhet och service 

Bibliotekets uppgift 

En fdrvantad positiv effekt av entreprenaddrift var att nya aktorer inom 
biblioteksvarlden skulle ha en vidare syn pa verksamheten (Entreprenad ... 1994, s 9). 

· Entreprenoren Boktjanst har ocksa en annan syn pa bibliotekets verksamhet an 
bibliotekspersonalen. De ser tillgangligheten som en av bibliotekets viktigaste uppgifter. 
Biblioteket skall vara en motesplats. Darfdr tycker Boktjansts VD att det ar synd att 
kulturutbudet ibland kommer i skymundan fdr den traditionella bokutlamngen. Men 
enligt Fo1kbiblioteksutredningen ar kaman i folkbibliotekets kulturuppgift att ansvara 
for backer och lasning. Samtidigt bor biblioteken :llilja den tekniska utvecklingen inom 
mediaomradet (Folkbibliotek i tal... 1984, s 42). I Jama harman medvetet valt bort vissa 
media, till exempel CD-skivor, for att ha ett bra utbud av det man har istallet for lite av 
vaiJe. 
Da det galler tillgangligheten ligger biblioteket otroligt bra - mitt i centrum. 
Oppettidema har daremot minskat under 1996 men besokarna har tillgang till 
tidskriftsrummet fran det att bokhandeln oppnar. Enligt kommundelschefen har man valt 
att stanga en dag i veckan for att kunna ha oppet pa kvallar och lordagar da manniskor i 
allmanhet ar lediga. Eftersom det finns manga som arbetar utanfdr orten ar det 
antagligen ett riktigt beslut. Att det ar stangt pa fredagar, da manga slutar tidigare och 
aker till centrum for att handla infor helgen, ar kanske inte helt bra. Onsdag eller torsdag 
vore nog battre dagar att ha stangt pa. 

Kommundelschefen tycker ocksa att biblioteket ar viktigt som samlingspunkt. 
Dessutom tycker han att bibliotekets allmanbildande uppgift ar mycket viktig. Att 
bibliotek och studie:llirbund tillhor samma folkbildningsfamilj framholls i Statens 
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kulturrads undersokning av de entreprenorer som var studieforbund. For ovrigt lade 
entreprenorema stor betydelse vid biblioteket som motesplats, precis som entreprenoren 
i Jama (Entreprenad ... 1994, s 41). Med utgangspunkten att biblioteket ar en motesplats 
ar det naturligt att vilja utoka bibliotekets serviceutbud genom att gora det till ett 
centrum for turism och biljettforsaljning. Eftersom det inte blev nagot av dessa .planer 
har det egentligen inte blivit nagra rorandringar i verksamheten. Programverksamheten 
kom igang igen, vilket var bra men det var ingen nyhet inom biblioteksomradet. A andra 
sidan var det inte ett onskemal om rorandrad verksamhet som var grunden till att 
biblioteket lades ut pa entreprenad, utan det var hesparingar. Enligt artiklama i 
fackpressen blir programverksamheten ofta lidande da budgeten minskar. I Jarna har 
man genom samarbetet med studieforbunden kunnat ha en regelbunden 
programverksamhet. Genom gemensam finansiering har man ocksa kunnat ha storre 
program som bade kraver mer personal och pen gar. 

Under varen 1996 har de inte haft nagon programverksamhet pa biblioteket da ingen 
orkat med. For litet pengar till verksamheten behover alltsa inte vara enda anledningen 
till att det inte finns nagon programverks.amhet pa ett bibliotek. De~ kan ocksa vara 
nedskamingar i personalen som gor att personalen inte hinner eller orkar gora mer an 
det nodvandigaste for att biblioteket skall fungera. Kommundelschefen tycker att en 
fordel med entreprenaden ar att det hander mer pa biblioteket nu, vilket visar att 
biblioteket hade for litet resurser for att kunna ha programverksamhet fore 
entreprenaden. 

Det ar bara bibliotekschefen som tar upp bibliotekets viktiga roll som 
informationsformedlare, men han menar att litteraturformedling for avkoppling och 
studier oclcsa ar viktiga. Det sHimmer med de omraden som traditionellt rorknippas med 
folkbiblioteket - kultur, information och utbildning. Folkbiblioteksutredningen 
bestamde sig for att beskriva folkbibliotekets uppgifter som en kulturuppgift och en 
informationsuppgift (Folkbibliotek i tal... 1984, s 41). 

Bibliotekspersonalen tycker det viktigaste ar att stimulera lasandet i olika grupper. 
Uppsokande verksamhet ar en viktig uppgift for att na grupper som har svart att ta sig 
till biblioteket. For dem ar inte sjalva bibliotekslokalen nagon motesplats, men de far 
anda del av informations- och litteraturutbudet. Detta ar den vasentligaste skillnaden 
mellan bibliotekspersonalen och de andra. Bibliotekspersonalen talar om bibliotekets 
hela verksamhet medan de andra tanker pa den verksamhet som sker i lokalen. 

Kvalitet 

Enligt Englund fanns kvalitetsaspekten med bade som ett argument fOr och mot 
entreprenad pa bibliotek (1992, s 22). En forsamring av kvaliten genom att smala 
omraden inte blir representerade har inte skett i Jarna, eftersom bokinkopen fortfarande 
gors av bibliotekspersonalen. Eventuellt blir de svaga gruppema eftersatta da personalen 
inte har lika lang arbetstid lange och rorberedelsema av den uppsokande verksamheten 
inte kan fa lika mycket tid. Naturligtvis maste personalen prioritera besokama som 
kommer in pa biblioteket fore kontorsgoromalen. I langden kanske bibliotekets kvalitet 
forsamras genom en langvarig ofrivillig forsummelse av det inre arbetet. De upplever . 
sjalva att servicen blir samre dade inte hinner med alit och har svart att prioritera. 
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Darfor stammer det inte att kvaliten skulle forbattras genom att personalen blir tryggare 
da det slipper nedskarningar pa 'grund av entreprenaden. 

I Jarna har man inte skurit ned pa medieanslagen, utan det ar istallet personalen som 
minskat. Det medfor definitivt inte nagon trygghet for personal en. Istallet har de har en 
mer pressad situation. Laget hade utan entreprenaden kanske varit annu s~itnre. Det ar 
inte entreprenaden i sig som fororsakar en rorsamrad kvalitet, utan det ar besparingar 
som hade skett i vilket fall som heist. 

En rorbattring som daremot sHimmer med de argument Englund tar upp ar att bockerna 
kommer snabbare pa hyllan. Har har biblioteket i Jarna en forbattring som kundema 
marker. Genom att bokinkopen.gors via bokhandeln och Seelig har leveranstidema 
forkortats markbart. Mojligheten finns aven att korta ner vantetidenia pa en titel fran en 
dag till en annan genom att ta ett exemplar fran bokhandeln och gora i ordning det for 
utlan. Biblioteket har rabatterat pris pa bokinkopen som sker via bokhandeln. Dar 
igenom kan medieanslagetracka till ett storre antal medier. Kundemas onskemal da det 
galler litteraturen styr mer an tidigare, aven om Boktjanst VD anser att de inte styi" 
tillrackligt. 

Bokutlaning, litteratur- och infonnationsservice raknas i avtalet som basfunktioner och 
skall vara avgiftsfria. Bok~anst VD skulle kunna tanka sig att tamer betalt for till 
exempel fjarrlan an den portoko'stnad som tas ut nu. I gengald vill han kunna erbjuda en 
hogre service genom att kunna sanda hem den bestallda boken till kunden. Ar inte 
fjarrlan en basservice? Entreprenoren ser det inte sa, utan tycker att det ar utlan fran det 
. egna bestandet som ar basservice. · 

N en tralitet 

En forvantad negativ effekt var att bibliotekets neutralitet skulle kunna ifragasattas, 
sarskilt da entreprenoren ar en ideburen organisation (Entreprenad ... 1994, s 36). Enligt 
kommundelschefen var det en sak som gjorde jarnapolitikema fundersanuna. Eftersom 
bokinkopen fortfarande skots av bibliotekets personal, det ar inskrivet i avtalet, tror vi 
inte att det i 'lamas fall behover vara nagon tveksamhet. Farhagan att vinstintresset 
sk:ulle ta overhand och yttrandefrihet, demokrati och neutralitet blir asidosatt (Englund 
1992, s 22) har alltsa i detta fall inte varit befogad. 

Kunderna 

Att entreprenaden skulle innebara en m~ngfald med nya tjanster som lockar nya 
besokare (Englund 1992, s 22) stammer inte riktigt i Jarnas fall. Programverksamheten 
har Iockat nya besokare, men det ar inte nagon direkt ny tjanst pa biblioteket. .Aven 
studieforbundens verksarnhet och bokhandeln har paverkat besokar antalet positivt, men 
dessa kan inte raknas som nya tjanster pa biblioteket. Att besokarantalet har okat bade . 
for biblioteket och bokhandeln ar alia overens om. Aven om man menar att 
verksarnhetema drar besokare at varandra finns en tendens att man garna tror att den 
egna verksamheten arden som ar viktigast. Boktjanst VD menar att bokhandeln har gett 
biblioteket den nya kundgruppen kostymkladda herrar, medan bibliotekschefen tror att 
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den nya kundgruppen ar·de som lockats dit av studieforbundens verksamhet. Aven 
bokhandeln har tatt nya besokare och har okat sin mertorsaljning pa detta satt. Kundema 
gar melian lokalema och bade i bokhandeln och biblioteket hanvisar man till varandra 
da man inte kan hjalpa kunden. Verksamhetema kompletterar varandra vilket kundema, 
kanske omedvetet, utnyttjar. Detar nog inte alla som tanker pa att de fOrst tittar pa en 
bok i bokhandeln och sedan lanar den i biblioteket eller tvart om. Sa gor nog manga, 
men det ar mer uppenbart da bokhandeln och biblioteket ligger bredvid varandra. 

Personal en tycker ocksa att det ar olika typer av kundkontakt i bokhandel'l och pa 
biblioteket. Kundema har behov av olika sorters service beroende pa om de viii kopa en 
vara eller om de vill gora ett Ian. De maste vara overtygade om att de gor en riktig 
investering i bokhandeln. En lanad bok som inte motsvarar forvantningama ar det bara 
att lamna igen. 

Enligt bibliotekspersonalen ar Boktjansts personal bra pa att locka folk genom olika 
aktiviteter. En av de ideer som Boktjanst tillfort biblioteket ar skyltningen av bocker pa 
bokhyllomas gavlar. Dar igenom kan man exponera manga .framsidor utan att det tar 
plats pa hylloma. 

Besokama ar till stOrsta delen positiva till samarbetet mellan biblioteket och bokhandeln 
aven om manga forundras over att tva, som de ser det, konkurrerande verksamheter 
sam~rbetar. I vara intervjuer var det ingen som trodde att besokama marker nagon storte 
skilinad pa ett entreprenaddrivet bibliotek och ett drivet i kommunal regi. Detta stammer 
bra med den enkat som Svenska KommunfOrbundet gjorde i samband med Statens 
kulturrads studie. Dar drog man slutsatsen att anledningen till att bes.okama inte noterat 
nagon forandring var att biblioteketen inte varit pa entreprenad mer an ett Ar 
(Entreprenad ... 1994, s 63). 

Arbetssitu ationen 

Statens kulturrad :tar i sin undersokning inget beHigg fOr antagandet att entreprenaddrift 
skulle oka effektiviteten pa ett bibliotek (Entreprenad ... 1994, s 10). Boktjanst VD vill 
att bibliotekets personal skall vara mer pa golvet da biblioteket har besokare, till 
exempel fOr att plocka upp bocker pa hylloma. Det ar inte sakert att detta skulle gora 
arbetet effektivare, da man ibland arbetar ensam i biblioteket. Kanske skulle det leda till 
mera spring mellan uppgiftema "pa golvet" och disken. Men personalen maste givetvis 
avvaga vid vilka tillfallen det passar, precis som de gorda de sitter i arbetsrummet 
bakom disken. Det blir ett ryckigt arbetssatt dar vissa typer av uppgifter inte gar att agna 
sig at. 
Det kan vara sa att bibliotekspersonalen inte tankt pa hur de kan fOrandra sitt arbetssatt 
for att gor det effektivare. Bostedt kommer i sin studie av arebiblioteken .fram till att en 
organisationsforandring ibland behovs for att bryta den mentala lasningen om vad som 
ar mojligt att genomfora inom organisationen. Da kan entreprenaden vara en frisk fl.akt, 
men det skulle kunna ga lika bra med en ny chef eller en omorganisation (Bostedt 1995, 
s 36). 
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I Jama harman sluppit den negativa debatt som var da ·biblioteken i Are lades ut pa 
entreprenad. Det som skrevs var i sUillet positivt. Med positiv publicitet har besokama 
aven en positiv installning da de kommer till biblioteket. 
Personalen i Are upplevde den negativa debatten om Areprojektet som valdigt 
pafrestande. I biblioteks- och kulturvarlden var attityden narmast fordomande (Freden 
1995, s 16). 

Forhallandet till huvudbiblioteket 

De fiesta av aktorema i var fallstudie ar overens om att det inte ar entreprenaden som 
har forandrat forhallandet mellan jamabiblioteket och huvudbiblioteket. Snarare beror 
det pa kolll111undelsreformen 1989, da filialema i SoderUilje kommun gick over till att . 
vara sjalvstandiga kommundelsbibliotek. Fortfarande harman kontakt mellan 
biblioteken men mest genom .det centrala biblioteksdatanat som har byggts. upp. For 
jamapersonalen sker den·mesta kontakten med e-post och de saknar den personliga 
kontakt man hade forr pa gemensamma moten for kommunens bibliotekspersonal. Till 
en del har Boktjansts personal ersatt den kontak:ten, men man kan kanske inte ha riktigt 
samma forhallande som man skulle ha till andra bibliotekarier. Det ar bara 
bibliotekschefen som anser att ilirhftllandet mellan biblioteken har blivit tatare, vilket 
kan .bero pa att han ar en av de systemansvariga for det gemensamma datanatet. 

Anledningen till att man inte fran huvudbibliotekets sida drivit en hard linje mot 
entreprenaden i Jama ar enligt Sodertaljes bibliotekschef att kommunens 
bibliotekspersonal tidigare arbetade sa tatt att det ar svart att ta avstand fran nagra av 
sina egna kollegor. Det var ett medvetet beslut att fortsatta samarbeta. I Ji:imas fall har 
kommundelsbiblioteket full tillgang till huvudbibliotekets specialkompetens nar det 
ga.ller fjarrlan, lan av talbocker, dyra fackbocker och mycket annat. 
I Entreprenad - till vilket pris? tar man upp risken att bli avstangd fran en stor del 
information och ett huvudbiblioteks serviceutbud, om ett bibliotek laggs ut pa 
entreprenad (1994, s 35). Detta ar nagot som skall tas stallning till innan avtalet skrivs 
sa att inga missforstand och oklarheter sker. I vilken grad entreprenadbiblioteket skall :fa 
kostnadsfri service ar upp till huvudbiblioteket att bestamma. 

Man kan fundera over vad som hade hant i Ji:imas fall om huvudbiblioteket hade dragit 
in sin service eller prissatt vissa ~anster. Hade det kunnat leda till att ji:imabiblioteket 
forsvagats ytterligare? Lyckligtvis harden farhagan inte besannats i Ji:ima eftersom man . 
fran huvudbiblioteket hade installningen att entreprenad var det basta altemativet for 
biblioteket i det trangda ekonomiska lage man befann sig i. 

Om inte kommundelsreformen hade drivits igenom, vad hade hant da? Kanske hade 
man belt enkelt lagt ner filialen trots att den Jigger en bit utanfor Sodertalje och ar val 
behovd speciellt for de som inte pendlar in till Sodertalje, eller sa hade man kanske 
skurit ytterligare i lokalyta, p~rsonal och oppettider. 

Kommunen har tillsatt ett biblioteksrad for att skapa en enhetlig bibliotekspolicy pa de 
olika kommundelsbiblioteken. Eftersom kommundelsreformen forsvagade lanken 
mellan biblioteken i kommunen:·har· man valt att ena. sig pa detta satt, for att aterskapa 
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det forhallande som fanns tidigare. Vi tror att detta samarbete ar ett bra initiativ som kan 
ge sodertaljeboma en forbattrad biblioteksservice. 

Bibliotekets framtid 

Hur lange kommer biblioteket i Jama ligga pa entreprenad? 
Alit beror pa h!lf kommundelen valjer att loser sina lokalomflyttningar. Om biblioteket 
tar ligga kvar i samma lokaler kommer entreprenaden kunna fortsatta som hittills. Den 
installningen delar bibliotekschefen, entreprenoren och kommundelschefen. Bibliotekets 
personal tycker att det vore skont att fa ga tillbaka till kommimal regi. De vet att det inte 
skulle medfora nagra storre forandringar, men det kanns battre att vara sin egen. Som 
laget ar nu verkar det som om entreprenaden upphor kommer biblioteket att fa flyttatill 
Eneskolan. Att bli ett integrerat kommundels- och skolbibliotek i en hogstadieskola som 
ligger utanfor centrum ser ingen i personalen fram mot. Da viii de mycket hellre vara pa 
entreprenad och ligga i centrala Jarna. · 

Entreprenaden i Jama bygger pa lokala forutsattningar for .samarbete. 1991 var ett 
samarbete da det gallde lokaler och personal mellan biblioteket och bokhandeln 
naturligt. Detta samarbete hade inte varit aktuellt om de inte legat i samma lokaler. Om 
biblioteket flyttar till kommundelens lediga lokaler i Eneskolan finns inte langre nagot 
naturligt i samarbetet. Grunden for en lyckat biblioteksentreprenad ar att det bygger pa 

. de lokal~ forutsattningama. Om forutsattningama rorsvinner :finns heller ingen 
anledning for samarbetet att fortsatta. 

For jarnaboma vore det troligen bast om biblioteket tar ligga kvar ide lokaler som det 
nu har. Darmed vore ett fortsatt entreprenadavtal att foredra. Hur mojlighetema att 
oppettidema och personalresursema tar vara ofOrandrade paverkas av beslutet i 
lokalfragan vet vi ej. 
Kan biblioteket placeras i kommundelen.s nu outnyttjade lokaler gors hyresbesparingar. 
Samtidigt bor ett skolbibliotek vara oppet pa dagama, hur blir da kvalls- och 
helgservicen fOr ovriga besokare? Biblioteket har i dagens lage inte rad att ha oppet hela 
dagama och ekonomin skulle knappast rorbattras sa mycket att den tillater okat 
oppethallande. 

· Vi tror att risken ar stor att besoksan~alet kommer minska om biblioteket flyttar. 
Lokalema i Eneskolan har tva nackdelar. Dels att skolan ligger cirka en kilometer 
utanfor centrum och sedan att det ar just en skola. Det ar inte alla biblioteksbesokare 
som lockas av tanken att ga och lana bocker pa en hogstadieskola, som pa dagtid kan 
vara ganska stokig. Ungdomar som gar i andra skolor vill inte heller gama ga dit pa sin 
fritid. For att kunna vara ett levande centrum ar det bra om det f'ar behalla sa stort 
serviceutbud som mojligt. Risken ar annars att manniskoma hellre besoker centralorten. 

Under maj manad 1996 har det i lokaltidningen i Sodertalje, Lanstidningen, funnits bade 
en insandare och en artikel om den eventuella flytten till Eneskolan (bilaga 3). 
Jamaboma protesterar mot flytten, 1 342 personer har skrivit pa en protestlista som 
larnnats till kommundelsnarnnden. Nagra av motstandama ar foraldrar till bam som gar 
pa andra skolor till exempel antroposofemas Waldorfskola. De ser risken att deras bam 
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inte kommer vilja ga till Eneskolan och darmed valja bort de tjanster som biblioteket 
erbjuder. 
I insandaren fran 20 maj 1996 tror man att det som kommer sparas in pa 
hyreskostnadema snabbt gar fdrlorat i form av manskliga varden genom den kulturella 
utarmning flytten kommer att innebara. 

Under hosten 1996 kommer kommundelsnamnden fatta beslut i lokalfragan. 
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-; . 
8. Slutsatser 

Var slutsats rent generellt da det galler bibliotek pa entreprenad ar att man maste utga 
fran de lokala forutsattningama. Det finns inget fardigt koncept for att ett 
entreprenadforhallande skall uppfattas som lyckat. 

Dessa ar de forandringar som vi uppfattat har skett inom de undersokta omradena pa 
biblioteket i Jarna da det lades ut pa entreprenad. 

Organisation och arbetsuppgifter: Pa grund av entreprenaden har 
bibliotekspersonalen .tatt tva chefer. Detta har 
inneburit att personalen finner det svarare att veta 
vern som fattar beslut och har ansvar i olika fragor. 
v ar asikt ar art detta kan forhindras genom att 
bibliotekspersonalen anstalls av entreprenoren. 

Bibliotekspersonalens arbetsuppgifter har inte 
genomgatt nagra stOrre f6randringar. Skillnaden 
om manjamfM med innan entreprenaden ar att 
visst arbete i bokhandeln har tillkommit. 

Nagon utvardering av verksamheten har inte gjorts 
om man bortser fran en muntlig. Denna finns inte 
dokumenterad for allmanheten. Inte heller har 
nagon kundrelaterad undersokning gjorts. Effekten 
av detta blir att man inte klart kan visa att 
entreprenad ar det basta alternativet i Jarnas fall. 

Bibliotekets verksamhet och service: Entreprenaddrift behover inte betyda nagon storre 
forandring i verksamheten. Nagra nya 
verksamhetsomraden har inte tillkommit pa 
jamabiblioteket. Den tidigare avstannade 
programverksamheten upptogs och fick manga 
besokare, vilket ar positivt men kan inte ses som 
nagot nytt inom biblioteksomradet. 

Den ilirsamring av servicen som 
bibliotekspersonalen upplever syns inte sa mycket 
utat. Men i langden kanske bibliotekets kvalitet 
forsamras genom en langvarig ofrivillig · 
forsummelse av det inre arbetet. Det hela beror pa 
att personalens tid har minskat kraftigt de senaste 
aren och har egentligen inte med entreprenaden att 
gora. Inte heller de kortare oppettiderna kan 
skyllas pa entreprenaden. 

En forbattring i servicen som skett tack vare 
samarbetet med Boktjanst ar att bokleveransema 
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gar snabbare. Det rader dock delade meningar 
bland jiirnapersonalen om ett entreprenadavtal ar 
nodvandigt for detta samarbete. 

Forhallandet till huvudbiblioteket: Det forandrade forhallandet till huvudbiblioteket 
beror inte pa entreprenaden utan pa 
kommundelsreformen som skedde i SoderUilje 
kommun 1989. 

Var slutsats nar det galler framtiden fOr jamabiblioteket aratt det basta vore om det fick 
ligga kvar i centrala Jiirna och slippa flyttas till Eneskolan. Om man f'ar behalla sina 
nuvarande lokaler ar ett fortsatt samarbete med Boktjanst i Jarna AB naturligt. 
Valjer kommundelen att aven i fortsattningen lata en entreprenor driva 
biblioteksverksamheten borde en anbudsannonsering och upphandling goras, enligt de 
regler som firms i 1994 ars lag om offentlig upphandling. 
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I . 9. Sammanfattning 

Syftet med den har uppsatsen ar att ta reda pa omstandighetema kring 
entreprenaddriften av kommundelsbiblioteket i Jama. Entreprenor sedan 1991 ar 
Boktjanst i Jama AB. Studien inriktar sig pa att se vad som har hant inom foljande 
omraden: organisation och arbetsuppgifter, bibliotekets verksamhet och service, 
rorhallandet till huvudbiblioteket och slutligen vilk:a visioner som firms om bibliotekets 
framtid. 
Problemstallning och metod redogor vi fori kapitel tva. Metoden ar kvalitativ och var 
undersokning baseras pa intervjuer med nagra berorda personer i Jama samt 
bibliotekscheferi for Sodertalje stadsbibliotek som tidigare var huvudbibliotek . 

. Kapitel tre ger en bakgrund till bibliotek pa entreprenad. Det behandlar dels entreprenad 
inom den kommunala sektom rent allmant, dels bibliotekens situation i 90-talets 
forsamrade ekonomiska lage. Har aterfirms ocksa en historisk sammanfattnin~ av 
entreprenaddebatten i tva svenska bibliotekstidskrifter. 
Under rubriken Tidigare forskning doljer sig referat av sex studier skrivna om svenska 
bibliotek pa entreprenad samt en amerikansk bok om foretagsmassigt tankande inom 
informationsservice. Detar dessa texter vi anvander oss av i analysen av vara intervjuer. 

I kapitel fyra firms en sammansHUlning over de bibliotek som drivs pa entreprenad ellei 
varit aktuella for entreprenadutlaggning. Sammanstallningen kan tyvarr inte anses vara 
komplett da ingen central erihet vet vilka bibliotek som drivs i andra former an 
kommunal regi. Enligt den information vi har sa ligger for narvarande sex bibliotek pa 
entreprenad. 

Kapitel fern beskriver orten Jama ochjamabibliotekets lokaler. 

For att ge en bild av hur ett entreprenadavtal ser ut firms i kapitel sex en sammanfattning 
av avtalet mellan Sodertalje kommun och Boktjanst i Jama AB. Den rorsta 
avtalsperioden var 1 september 1991 till31 augusti 1994. Vi kommenterar aven de 
fOrandringar som skedde vid avtalsforlangningen 1994. 

I kapitel sju redovisas intervjuema med bibliotekschefen i Jama, entreprenoren 
Boktjanst' s VD, Jama kommundelschef och bibliotekschefen i Sodertalje. Sedan fOljer 
tva sammansUillningar av intervjuema med personalen i forst biblioteket och sedan 
bokhandeln. 

Analysen i kapitel atta behandlar resultaten fran intervjuema och jamfor dem med 
huvudsakligen de texter som tagits upp i avsnittet om tidigare forskning. Dessutom tar 
vi upp vara egna tankar och asikter. 
Kapitlet ar uppdelat i samma rubriker som i intervjuredovisningama: Avtalet, 
Organisationens utformning, Bibliotekets verksarnhet och service, Forhallandet till 
huvudbiblioteket samt Bibliotekets framtid. 

I kapitel nio har vi fdrsokt sammanfatta de slutsatser som vi har kommit fram till under 
arbetets gang. Vara slutsatser ar: 
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Da ett bibliotek Higgs ut pa entreprenad bor det bygga pa lokala fOrutsattningar. 

Att ha en kommun som arbetsgivare och en extern producent av verksamheten kan 
medfOra vissa oklarheter da det galler vern som fattar beslut och har ansvar i olika 
fragor. 

Ett entreprenadforhallande behover inte innebara att verksamheten forandras, inte heller 
att arbetsuppgifter forandras fOr bibliotekspersonalen. En dokumenterad utvardering av 
verksamheten kan ge klarhet i fragan om entreprenad ar det basta altemativet tor en 
verksamhet. 

I jamabibliotekets fall ar det svart att veta vilka nedskamingar som skulle ha skett om 
biblioteket inte lagts ut pa entreprenad. Har upplever personalen en viss 
kvalitetsforsamring genom den minskade arbetstiden. En forbattring i servicen har dock 
skett tack vare de snabbare bokleveransema. · · 

Kommundelsreformeri i Sode.rtalje kommun har paverkat forhallandet mellan 
jamabiblioteket och huvudbiblioteket mer an det faktum att biblioteket lagts ut pa 
entreprenad. 
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Bilaga l:A 

Intervjufragor 

Fragor till bibliotekschefen i Jarna 

Vilken tycker Du ar bibliotekets viktigaste uppgift? 

Foljde Ni are-debatten i bibliotekstidskrifter och paverkade det Era ID;ikter? 
V arfor tror Ni att den debatten tog sa hastigt slut? 

V arfor blev inte fallet Jarna uppmarksammat i pressen som Are blev? 
Bra for personaien?! Jamfor med Are. · 

Pratade Ni med arebiblioteket innan beslutet fattades om entreprenaden i Jama? 

Vad anser Du att personalen hade tor insHillning till entreprenaddrift innan de 
genomdrevs? 
Var alia overens i fragan? 
Tror Du att asiktema har fodi.ndrats under tiden? 

Hade Ni nagon malbeskrivning innan Ni lades ut pa entreprenad? 
Hade Ni behovt det? Alt. Ar det nagon stOrre skillnad mot den nuvarande? 

Vilka synpunkter hade Ni i personaien och hur tick Ni mojlighet att paverka Ert avtal? 

V arfor har man fomyat entreprenaden i Jarna? 

Har ekonomin forandrats? Kommunens motiv var besparingar, har det blivit nagra? 
Var? Pa vilket satt? 

Hur fungerar det att ha kommunen som arbetsgivare och Boktjanst som producent av 
verksamheten? Oklara roller? 

. Utvarderingen som gjorts (en gang eller aterkommande), vad gav den? 

Har det skett nagra organisatoriska forandringar? 
Hur har ansvarsfordelningen rorandrats? 

Har det tillkommit nagra nya tjanster i och med entreprenaden? 

Hur rorvantade Ni er att arbetsuppgiftema skulle forandras, och hur blev det? 

Vilken utbildning har personalen :tatt for att klara bade 
bib liotekstj anstlbokhandelsarbete? 

Ar det Hi.ttare att driva igenom egna ideer under entreprenaddrift? V arfor? 



Bilaga l:B 

Vilka nya "icke-bibliotekiska" ideer har Boktjanst tillfort? 

Har Ni haft kontakt med andra bibliotek pa entreprenad for tips och ideer osv ? 

Har inkopspolitiken andrats? (Bestandets inriktning och storlek) 
Ar kundemas onskemal mer ledande an tidigare? Neutralitet? Har entreprenoren 
synpunkter, eller sker bokval pa samma satt som forr? 

Har Ni nya rutiner for bokinkop? BTJ contra Boktjanst? 

Har fOrhallandet till huvudbiblioteket andrats nar jamabiblioteket lades ut pa 
entreprenad? Hur fungerar samarbetet med evenemang och fjarrlan t ex? 

Gar information en fran huvudbiblioteket i Luna fram till Er pa samma satt som till de 
andra filialema, eller ser de Jama kontoret som en konkurrent? 

.. Hur sjalvstandigt ar biblioteket i forhallande till HB?Ligger det pa ungefar samma niva 
som i boljan av entreprenaden eller har biblioteket.blivit mer sjalvstandigt med aren? 

Hur forandrades Er verksamhet da Ni lades ut pa entreprenad? 

Indragningar? Har det markts utat mot kundema eller ar Boktjanst mana om att 
kundema skall 1a behlHla sin service? 

Far det inre arbetet "lida" for art det skall fungera bra utat? 

Tror personal en att kundema upplever nagon skillnad att biblioteket ar pa entreprenad 
eller ej? 
Vad sager kundema till Er? 

Vilka nya kundgrupper bar biblioteket natt/fOrlorat genom att dela lokaler med 
Boktjanst? 

Vad betyder det for jamabibliotekets verksamhet att det ligger Umgt fran andra 
bibliotek? 

Ar kraven hogre fran kundemalkommunen pa ett entreprenadbibliotek an pa ett i 
kommunal regi, for att det skall anses som lyckat? ( Misslyckat = samre an kommunal 
drift) 

Vad skulle banda med oppettider, utlaning, besokarantal, verksamhet om biblioteket 
atergick till kommunal drift? 

Hur skulle bibliotekspersonalen reagera om biblioteket atergick till normaldrift? 



BUaga l:C 

Framtiden 

Vilka ar de stOrsta fOr- och nackdelarna med entreprenad? 

Fragor till Boktjanst 

Vilken tycker Du ar bibliotekets viktigaste uppgift? 

Vernlvilka ar agare till Boktjanst? 

Foljde Ni Are-debatten i pressen? Hade Ni kontakt med Nordisk Biblioteksutveckling 
.innari Ni bestamde Er for att ata Er entreprenaden? (Vid den tiden v.ar NBU de enda 
biblioteksentreprenorema.) 

Vad innebar det tidigare samarbetet till skillnad fran nu? Personalsamordningarna ( enl 
KR:s rapport) hur yttrade de sig? 

. Ar bibliotekets mal preciserade i Boktjansts avtal? 

Vern ager bestandet? 

Varfor harman fomyat entreprenaden i Jama? 

Hur mycket tacker kommunens ersattning? 
Hur yttrar sig Er vinst, om det finns nagon? (Personalbesparingar, oppettider osv) 

V arfor tar man pa sig ett entreprenadskap fOr ett bibliotek som inte ar vinstdrivande? 

Hur kan bokhandelns vinstintresse ga ihop med bibliotekets ideologi om 
gratisprincipen? 
Ar det nagot problem med gemensam verksamhet? Paverkas bibliotekets neutralitet? 

. Hur tycker Bpktjansts personal att samarbetet fungerar? 
Har de andrade arbetsuppgifter? 

Hur fungerar det att ha kommundelen som arbetsgivare och Boktjanst som· producent av . 
verksamheten? Oklara roller? 

Hur ser Ni pa forhailandet mellan Jama och huvudbiblioteket i Luna? 
Raknade Ni med att kunna fjarrlana darifran da avtalet skrevs? 

Anser Ni er ha medfort nya ideer till biblioteket som inte skulle ha varit genomforbara 
under kommunaldrift? Vilka? 

Vad hade hant med bokhandeln om biblioteket lagts ned? Tider, lokaler? 
Vad betyder entreprenaden for bokhandeln, organisationsforandringar? Nya tj anster? 



Bilaga l:D 

Hur paverkas bilden av entreprenoren man drar ned pa verksamheten? 

Tror Ni att kunderna marker skillnad mellan entreprenad och kommunaldrift, i sa fall pa 
vad? 

Tror Du att det sHills hogre krav fran kundema/kommunen pa ett bibliotek pa 
entreprenad an ett med vanlig drift? V arfOr? 

Vilka storre forandringar planerade Ni i bibliotekets verksamhet da Ni blev 
entreprenorer och vilka blev av? 

Kan Ni tanka Er att vara entreprenorer till fler bibliotek, nu nar Ni vet vad det innebar? 

Fragor till kommundelschefen 

Vilken tycker Du ar bibliotekets viktigaste uppgift? 

VarfOr/nar b6rjade Ni tanka i dessa banor om entreprenad? 

Vilka altemativ fOrutom entreprenad diskuterades? 

. Foljde Ni med i Are-debatten innan Ni fattade beslutet att lagga ut biblioteket pa 
entreprenad? 

Pratade Ni med Are kommun innan beslutet fattades? 

Hur gick anbudsgivningen till? 
Fick Ni fler anbud? Vilka? 

Var det ett enhalligt beslut i kommundelsnlimnden? Fanns det skilda asikter? 

Hur reagerade politiker i andra kommundelsnlimnder? Fanns intresse for fragan? 

Vilka biblioteksmai ar preciserade i avtalet och vilka bestlimde dem? 
Kan inte biblioteket satta sadana mal och uppna dem utan entreprenad? 
Ar samdriften en forutsattning? 

V arfor fomyade man avtalet? 

Under vilken period stracker sig avtalet? 
Ar forlangningstiden fortfarande tre ar? 
Gjordes nagra rodindringar i avtalet vid omforhandlingarna? Vilka? 

Kommunens motiv till att lagga ut biblioteket pa entreprenad var besparingar. Har man 
sparat i den omfattning man trott eller haller inte budgeten? 



· Bilaga 1 :E . 

Hur ser man att entreprenoren uppfyller avtalet? Mats det genom 
anvandarundersokningar, utlanestatistik eller ekonomiskt? 

Hur fungerar bibliotekets neutralitet? Boktjanst ar ju ett vinstdrivande foretag. 

Finns det fler verksamheter inom kommundelen som ar pa entreprenad? Kan fler vara 
mojliga? 
Ar det nagon lilchet mellan biblioteksverksamheten och andra verksamheter som 
kommundelen lagt ut pa entreprenad? 

Ar kraven hogre fran kundemalk:ommunen pa ett entreprenadbibliotek an pa ett i 
kommunal regi, tor att det skall anses som lyckat? 

Har Ni !att synpunkter fran jamaboma? 

Vilka ar de storsta fOr- och mickdelama med entreprenad? 

Fn'lgor till bibliotekschefen pa HB 

Hur lange har Du jobbat. har pa biblioteket ? 
Hur lange har Du varit chef? 

Vilken tycker Du ar bibliotekets viktigaste uppgift? 

Hur reagerade personalen pa HB da man i Jama boljade diskutera entreprenad? 
FOljde Ni Are-debatten? 

Har forhallandet mellan HB ochjamabiblioteket fOrandrats pga entreprenaden? 
Nagon forandring ·genom aren? 

Tycker Ni att deras verksamhet forandrats? 

Har Ni !att ideer fran Jama om rorandringar som skulle passa har? 

Behandlas jamabiblioteket pa samma satt som de ovriga kommundelsbiblioteken da det 
t ex galler information och fjarrlan? 
Var det nagot Ni funderade over hur Ni skulle gora? 

Far Ni reaktioner fran kundema "I Jarna dar ... "? 

Tror Du att kraven ar hogre fran kunderlkommun pa ett entreprenaddrivet bibliotek an 
ett med kommunal drift? 

Ligger HB under Sodertalje kommundelsnamnd? 
Hur reagerade era namndpolitiker pa entreprenaden i Jarna? 



Bilaga l:F 

Vilka skillnader tror Du att kundema marker mellan ett bibliotek pa entreprenad och ett 
kommunaldrivet? 

Vilka ar kommunens mat for biblioteksverksamheten? 

Fragor till personalen bokhandeln och pa biblioteket i Jarna: 

Hur lange bar Du jobbat pa biblioteket I bokhandeln i Jarna? 

Vilket tycker Du ar bibliotekets viktigaste uppgift? 

Hur reagerade Du da det blev tal om entreprenaddrift av biblioteket bar i Jama? 
Har dina asikter forandrats under aren? 

Hur forvantade Du dig att dina arbetsuppgifter skulle forandras och hur blev det? 
Hur tycker Du att det fungerar att jobba bade pa biblioteket och i bokhandeln? 
Vad bar Du tatt fOr utbildning for dina nya arbetsuppgifter? 

Hur fungerar samarbetet med personalen p~ biblioteket I i bokhandeln? 
Har de en annan syn pa saker och ting? Arbetskultur? 

Marker Du att kundema gar vidare till biblioteket I bokhandeln? 
Brukar Du banvisa till biblioteket I bokhandeln d~ ni inte bar det kunden bebover? 

Vilka nya kundgrupper har Ni !att I forlorat? 

Biblioteksfragor 

Hur tycker Du att det fungerar med kommunen som arbetsgivare ocb Boktjanst som 
producent av verksamheten? 

Ar det lattare att driva igenom egna ideer under entreprenaddrift? V arfdr? 

Tycker Du att forballandet till HB har forandrats? 
Fjarrl~ar Ni mer eller mindre fran HB nu? 

Tycker Du att det ime arbetet f'ar lida fOr att det skall fungera bra utat, mot kundema? 

Hur har kvaliten pa den service Du kan ge kundema forandrats? 
Vilka skillnader tror Du att kundema upplever mellan ett entreprenad- och ett 
kommunaldrivet bibliotek? 
Vad har kundema sagt till dig? 

Hur skulle Du reagera om biblioteket gick tillbaka till kommunaldrift? 
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Vilka ar de storsta for- och nackdelama med entreprenad? 

Bokhandeln 

Vad sager kunderna till dig om samarbetet mellan biblioteket och bokhandeln? 

Vad tror Du hade hant med bokhandeln om biblioteket lagts ned? 

Brevfragor utskickade till bibliotek: 

Under vilken period var ert bibliotekpa entreprenad? 

Ar det fortfarande pa entreprenad? 

Vilka var/ar entreprenorer? 

Vern var/ar arbetsgivare? 

Om entreprenaddriften avslutats, varror? 

Hur mycket personaljobbar pa biblioteket? 

Vilka oppettider har ni? 

Hur stort befolkningsunderlag har ni? 

Hur stor var utlamngen under 1994/1995? 
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Organisationsscbenta 1995-04-30 

BorHinge Boeker & 
Kontorsvaror AB 

556399-3681 
Agare: Anders Ahlgren 50%, 250 aktier 

Curt Andersson 50%, 250 aktier 
~·------------~r---~--------~ 

Boktjanst i Jama AB 
556228-6335 
Agarc: Organisationstjtlnst 

100%, 500 aktier 

Boktjanst i Skovde AB 
556360-2050 
Agare: Boktjtlnst i Jama 

100%. 1.500 aktier 

AB Distributionstjanst 
i Sodertalje 
556021-0360 
Agare: Boktjtlnst i Jarna 

58%. 2. 900 aktier 
Organi sationstjanst 

42%. 2.100 aktier 

Organi sationstjanst 
i Janm AB 

556323-9366 
Agare: BorHinge Bocker&Kontorsvaror AB 

100%, 2.000 aktier 

- -·- ,-

AB Gustav Blids 
bokhandel 
556026-8225 
Agare: Organisationstj~nst 

94%, 470 aktier 
Pentii Kalkhack 

6%, 30 akticr 

Kar1stedts 
bokhandel AB 
556057-0052 
Agarc: Organisationstjtlnst 

· 90.4%. 452 aktier 
Bokgirot AB 

4,8%, 24 aktier 

LA Duril AB 

4,8%, 24 aktier 

Cradle 
Publishing AB 
556220-3520 
Agare: Organisationstjtlnst 

l 00%, 500 aktier 

~----------------------J 
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Bilaga 3:B 

''Flytta irtte v3rt 
.. · . . . 

bibliotek'' 
1 342 Jarnabor.skrev pa protestlistan 

· - Flytta inte pa biblioteket! 
Hur manga kommer att ga 
dit om det Jigger i Enesko
lan? Strax innan Anna-Brit
ta Piuva skulle klubba 
igang namndens samman
trade i Jarna pa tisdagen 
fick hon. ta emot en packe 
namnlistor. 

A V GUDRUN LINOBORG 

FOTO: MAGNUS BERGST0M 

Det var en grupp Jarnabor med 
Kerstin Fredricsson och Mats 
Pertoft i spetsen som ville ta 
chansen an visa vad de tycker. 

lnnan kommundelsnarnnden 
har fattat beslut om den nya skol
organisationen i Jarna. 

I de fiesta forslagen om skolan 
ing~r att biblioteket skulle tlyttas 
fran Storgatan till Eneskolan dar 
det skulle ligga en trappa ner bak
om matsalen. 

Samtidigt skulle ocksa fririds
g~rden flyttas till Eneskolans loka
ler. 

Mot det har forslaget har 1 342 
Jarnabor protesterat genom att 
skriva pa namnlistor. 

- Der var namnlistor i gang re
dan 1964 nar biblioteket skulle 
flytta in pa Storgatan. Da ville 
manga ha in ett systembolag i lo 
kalema i stallet, berattade Anna
Britta Piuva. 

Tvungen renovering 
- Vi maste gora nagot at Enes

kolans · bibliotek under alia om
standighcter. D et ar i uruselt 
skick; papekade Bosse Wed.lund, 
konunundelschefen. 

- Gar det inte att skara i adrni
nistrationen i stallet, undrade na
gon av de uppvaktande, men pa 
det svarade Piuva: 

- Vi ar 28 stycken och det lllter 
myckct. Men 14 stycken jobbar 
med det sociala. 

Mats Pertoti: menade att manga 
pt>nsionarer och skolungdomar 

konuner att sluta bes6ka bibliotet . 
om det flyttas fran centrum. 

- Det ar mer an ett bibliotek, 
det ar ett litet kulturcentrum och 
borde fa stod fran SOdcrtalje. En 
tillflykt dit barnen lean ga medan 
de vamar pa bussen. 

Beslut i host 
- Visst tar vi intryck av s~na har 

opinionsyttringar. M en vi fattar 
inga beslut forran i ·host nar vi ska 
bestlirnma om budgeten, sa kom
mundelsordforanden Piuva. 

Kerstin fredricsson och Mats 
Pertoft, bada waldorfforaldrar, 
tror att de 40 procent av Jarnas 
barn som gar i friskolor utestangs 
om biblioteket flyttas rill Enesko-
lan. · · 

Ingrid Bergstrand, anstalld vid 
bibliotekct: 

- Alia som kommer hit tycker 
det ar synd att flytta det. Sjalv har 
jag redan botjat tjanstgora en del i 
Eneskolans bibliotek, men jag bar 
hjartat kvar bar. Dar harnnar bi
bliotcket valdigt undanskymt. 
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Hogskolan 
i Boras~ 

Hogskoian i BorAs ar en nationell hogskola. Studf'nter kom
mer frAn hela landet for art studera Mr. Hogskol< .n bestflr av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kun;er ges inom 
omradena bibliotek och information, textil, teknik, pedago· 
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Bogskolan i BorAs, men de tc:xtila ut

bildn!ngama har sittursprung !innu l!ingre tillbaka i den stat
liga Tekniska V1lfskolan som inrattades redan 1866. 

Forskuing och utvecklingsarbete ar·en expanderande del 
av ~ogskolans verksamhet. Hogskolan samverk~ bar med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
Mradsbygden ocb i andra delar av landet och utlandet. 

•.-, 

··. 

lnstitutionen 
bib liotekshogskolan 

BibliotekshOgskolan har funnits i BorAs sedan 1972. 
I mAnga Ar var biblioteksMgskolan i Borfu; landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tetls och hOgskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pA andra u.niversitet. 

. Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar ~::.rnmanlagt 160 poang (rnotsvarar Atta termi
ner), varav minst 80 po!ing inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i bibliot,ks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

Jnstitutionen bibliotekshogskolan 
.. --·- -- - - - -.-

Hogskolan i Boras- - -- ---, 
Biblioteket ~ i Boras 

II II II II II I II II I f~~~~o 
16000 000089894 
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