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Inledning 

Biblioteksanvändares frivilliga och oavlönade insatser i samband med bibliotekens 

skötsel och service − utgör detta fenomen ett positivt uttryck för det demokratiska 

samhället med aktiva medborgare eller innebär det i själva verket ett sabotage mot 

det professionella biblioteket? Det är denna fråga − här ställd på sin spets − som 

utgör utgångspunkten för min magisteruppsats. 

Många svenskar ägnar en stor del av sin fritid åt frivilligt arbete i olika former. 

Resultat inom Socialtjänstkommitténs utredning Frivilligt socialt arbete visar att 

hela 48 procent av Sveriges befolkning hade utfört frivilligt arbete inom minst en 

organisation under året före mättillfället.1 Denna andel frivilligt aktiva i befolkningen är 

bara obetydligt lägre än i till exempel Storbritannien och USA, länder där det frivilliga 

arbetet generellt anses vara mycket välutvecklat.2 Den största delen av det frivilliga 

arbetet sker i Sverige inom kultur- och fritidsområdet (inom till exempel 

idrottsföreningar) men de människor som arbetar frivilligt återfinns inom en mängd 

olika sorters organisationer liksom i offentlig förvaltning. De frivilliga arbetsinsatser 

som det kan vara fråga om är exempelvis förtroendeuppdrag, administration, 

opinionsbildning, pengainsamling och direkta hjälpinsatser. 

En av de möjliga arenorna för frivilligt engagemang är folk- och skolbiblioteken. 

Många kommunala bibliotek i landet har till exempel så kallade vänföreningar, vars 

medlemmar ibland hjälper till med både det ena och det andra. I vissa fall går frivilliga 

till och med in och håller sitt bibliotek bemannat. Att biblioteksanvändare på detta sätt 

arbetar frivilligt i biblioteken är dock inte alltid en helt okontroversiell företeelse. 

Detta bidrar till att göra frivilligt insatser på bibliotek till ett både intressant och 

angeläget ämne att studera närmare. 

Syftet för min magisteruppsats är således att undersöka hur biblioteksbesökares 

frivilliga och oavlönade arbetsinsatser i samband med bibliotekens skötsel och 

service kan ta sig uttryck på olika sorters offentligt finansierade folk- och 

 
1 SOU 1993: 82, Frivilligt socialt arbete: kartläggning och kunskapsöversikt, Rapport av 
Socialtjänstkommittén (Stockholm, 1993). 
2 Erik Blennberger och Lars Svedberg, ”Frivilligt social arbete i Sverige”, i Frivilligt 
välfärdsarbete och offentligt ansvar, red. Stig Larsson (Göteborg, 1996). 
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skolbibliotek, samt analysera dess bakomliggande intentioner, dess funktioner och 

dess följder för det professionella biblioteket. 

 I den framställning som följer kommer jag först att göra en forskningsöversikt 

och redogöra för de begreppsliga och teoretiska utgångspunkterna för min 

undersökning. Därefter avgränsar jag mitt under-sökningssyfte samt presenterar de 

frågeställningar som jag vill försöka svara på. Detta kapitel följs i sin tur av en 

redogörelse för hur jag gått till väga i genomförandet av min undersökning. 

Efter en kort bakgrund i fråga om frivillighet på folkbibliotek i Sverige påbörjas 

redovisningen samt analysen av mina undersökningsresultat i två huvudavsnitt. I det 

avslutande kapitlet för jag en slutdiskussion där jag drar vissa slutsatser av min 

undersökning. Därefter sammanfattas innehållet i min uppsats som helhet. 

Forskningsöversikt 

Forskning kring frivilligt arbete 

Vetenskaplig forskning kring frivilligt arbete i allmänhet fick ett uppsving under 1990-

talet, både i Sverige och internationellt. Denna utveckling gick parallellt med ett 

allmänt ökat samhällsintresse för sådana arbetsinsatser som utförs på frivillig grund. 

Viktig forskning och teoribildning kring det frivilliga arbetet som fenomen, dess 

omfattning och inriktning och de sammanhang i vilket det förekommer har genomförts 

i en rad västeuropeiska länder liksom inte minst i USA.3 Många olika 

forskningsperspektiv kan användas i undersökningar kring frivillighet. Exempel går att 

finna inom till exempel historisk, sociologisk och företagsekonomisk forskning kring 

frivilligarbetets organisation, psykologisk forskning kring individers motiv och 

drivkrafter till frivilligt arbete, feministisk forskning kring frivilligarbetets kön etcetera.  

I Sverige var det länge framför allt frågeställningar kring makt- och 

demokratiaspekterna som lyftes fram i forskning och samhällsdebatt kring 

frivillighet. Enligt detta perspektiv betonas medborgarnas möjlighet till inflytande och 

aktivt deltagande som nödvändigt för upprätthållandet av en livaktig demokrati. 

Historiska och statsvetenskapliga undersökningar kring folkrörelsernas betydelse har 

utifrån detta perspektiv bidragit med många viktiga beskrivningar av Sveriges 

 
3 En intressant översikt av teoretiska perspektiv på frivillighet ges i t.ex. Håkon Lorentzen, 
”Normative forståelser av sivile sammenslutninger”, i Socialvetenskaplig tidskrift , 1998: 2−3, s. 
244−267. För min forskningsöversikt har jag tagit hjälp av bl.a. Tommy Lundström & Filip 
Wijkström, Från röst till service: den svenska ideella sektorn i förändring, Sköndalsinstitutets 
skriftserie, nr. 4 (Stockholm, 1995) och Eva Jeppsson Grassman, ”Full sysselsättning! Frivilligt 
arbete och annat arbete i Sverige och några andra europeiska länder”, i Socialvetenskaplig 
tidskrift , nr 2−3, 1998. 
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organisations- och föreningsliv.4 I en kontinental tradition lyfts i detta sammanhang 

också begreppet ’det civila samhället’ fram. Inom denna diskurs menar man ofta att 

det är just genom människors aktiva deltagande inom frivilliga institutioner och 

nätverk som den demokratiske medborgaren skapas.5 

Den forskningstradition som tycks vara mest dominerande internationellt sett 

fokuserar framför allt på serviceaspekterna kring frivilligt arbete.6 I detta 

forskningsperspektiv är det själva utförarrollen, hjälparbetet och de individuella 

handlingarna som är föremål för intresse. Här blir till exempel den frivilliga sektorns 

roll som välfärdsproducent central. Relationen mellan välfärdsstaten och 

frivilligsektorn, framför allt då inom det sociala området, är ett mycket aktuellt 

problemområde.7 I Sverige är det en forskargrupp vid Sköndals-institutet i 

Stockholm som för närvarande här är ledande.8 Deras forskning berör till exempel 

hur samarbetet mellan offentlig sektor och frivilligsektor kring välfärdsservice faktiskt 

fungerar, samtidigt som den också ofta berör mer ideologiska frågeställningar om 

ansvaret för medborgarnas välfärd. Denna forskningsgrupp ligger också till stor del 

bakom den första riksomfattande kartläggningen av frivilligt arbete i Sverige i 

Socialtjänstkommitténs utredning Frivilligt socialt arbete (1993). 

Forskning kring frivillighet och bibliotek 

Den historiska kopplingen mellan folkbibliotek och frivillighet har behandlats i bok- 

och bibliotekshistorisk forskning på många håll i världen. Olika exempel på detta 

återfinns i till exempel Libraries and philanthropy (1996). Frivilligt arbete på 

bibliotek av idag förekommer i störst omfattning i USA, Canada, Australien, Nya 

Zeeland och Storbritannien.9 Det finns i dessa länder också en relativt omfattande 

 
4 Se t.ex. Hilding Johansson, Folkrörelserna i Sverige (Stockholm, 1980), SOU 1987:33, Ju mer 
vi är tillsammans, Betänkande av 1986 års folkrörelseutredning (Stockholm, 1987) och Michele 
Micheletti, Det civila sa mhället och staten (Stockholm, 1994). Forskning om deltagande i 
förenings- och fritidsverksamhet i Sverige återfinns i t.ex. Olof Petersson, Anders Westholm & 
Göran Blomberg, Medborgarnas makt (Stockholm, 1989). 
5 Se framför allt Robert D. Putnam, Den fungerande demokratin: medborgarandans rötter i 
Italien (Stockholm, 1996). 
6 Viktiga exempel på sådan forskning är t.ex. Walter W. Powell (red), The Nonprofit sector: a 
research handbook , (New Haven 1987) och Benjamin Gidron, Ralph M. Kramer & Lester M. 
Salamon (red.), Government and the third sector (San Fransisco, 1992). 
7 Denna relation har behandlats i bl.a. Benjamin Gidron, Ralph M. Kramer & Lester M. Salamon 
(1992), Stein Kuhnle och Per Selle (red.), Government and voluntary organizations (Avebury, 
1992) och i t.ex. Håkon Lorentzen, Frivillighetens integrasjon (Oslo, 1993) och Ulla Habermann, 
Det tredje  naetverk : grundbok om frivilligt socialt arbejde (Köpenhamn 1987). 
8 Exempel på publikationer härifrån är Lundström & Wijkström, 1995 och Lars-Erik Olsson, 
Givande och tagande: interaktion mellan frivilliga organisationer och kommuner, 
Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie, nr. 10 (Stockholm, 1998). 
9 Friends of libraries, Library and Information Commission research report 5 (Bruton, 1999). 
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allmän litteratur om till exempel organiseringen av vängrupper till bibliotek.10 Den 

knappa vetenskapliga forskning som finns på området återfinns även den framför allt i 

dessa länder.11 Forskning och litteratur på detta område berör framför allt frivilliga 

insatser på folk- och skolbibliotek, eftersom det är här de är vanligast 

förekommande. 

Frivilliga insatser på bibliotek behandlas i biblioteksforskning och allmän 

bibliotekslitteratur ofta med syfte att utröna och diskutera för- och nackdelar med 

desamma. Ett exempel på detta är Rashelle S. Karps artikel “Volunteers in Libraries” 

(1986). Mycket av litteraturen kring frivilliga insatser på bibliotek, liksom museer och 

arkiv, har också ofta en mer praktisk än teoretisk inriktning, det vill säga den rör sig 

framför allt kring frågor om vad en institution bör tänka på vid eventuell värvning, 

utbildning, kvarhållande och arbetsledning av frivilliga. Exempel på detta är Rashelle 

S. Karp (1993) och Volunteers in museums and heritage organisations: policy 

planning and management (1991). Även den brittiska The Library Association 

och The American Library Association har genomfört studier med syfte att skapa ny 

kunskap på området, vilka sedan legat till grund för biblioteksorganisationernas 

respektive riktlinjer i fråga om frivilligt arbete.12 

Ett aktuellt exempel på en bred undersökning om frivilligt arbete på folkbibliotek 

är Volunteers in library and information services (2000), en utredning på uppdrag 

av The Library and Information Commission, med syfte att identifiera, kvantifiera och 

utvärdera de frivilliga insatser som utförs på bibliotek i Storbritannien.13 

Målsättningarna för denna utredning var att: 

 
• map the current use of volunteerism in library and information services 
• examine policies and practice in related sectors, in particular the museums and 

archives sector, which are relevant to libraries  
• assess the impact of the growth of Friends Groups on the activities of library 

volunteers 
• identify and document best practice in the training and management of volunteer 

activities 

 
10 Se t.ex. Sally Dolnick, Friends of libraries sourcebook  (Chicago, 1990) och Bonnie F. 
McCune, Recruiting and managing volunteers in libraries: a how-to-do-it manual for 
librarians (New York, 1995).  
11 En bibliografisk översikt över akademiska artiklar om frivilliga vid amerikanska bibliotek ges bl. 
a. i Rashelle S. Karp, “Volunteers in Libraries” i Advances in Library Administration and 
Organization, Vol. 5 (Greenwich, CT, 1986) och “Volunteers in Libraries: An Update”, i 
Advances in Library Administration and Organization, Vol. 11 (Greenwich, CT, 1993). 
12 The Library Association, ”Involving volunteers in public libraries” (London, 2001). American 
Library Association, “Guidelines for using volunteers in libraries” (Chicago, 1971). 
13 Volunteers in library and information services, Library and Information Commission research 
report  53 (Bruton, 2000). 
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• make recommendations regarding the future use of volunteers in library and 
informations services.14  

 

Samma utredningsgrupp genomförde 1999 också ett stort forskningsprojekt om 

vänföreningar till bibliotek i Storbritannien.15 Det kan här vara värt att poängtera att i 

litteraturen kring frivilligt arbete på bibliotek, ligger fokus särskilt just på bibliotekens 

vänföreningar, eftersom dessa ofta kan fungera som en kanal för frivilliga insatser. En 

översikt över bibliotekens vänföreningar, dess utbredning och verksamhet, både 

internationellt sett och från svensk synvinkel ges i Ulrika Karéns magisteruppsats 

Vänföreningar till bibliotek i Uppsala 1987−1997. 16 

Vad gäller omfattningen av och inriktningen på de frivilliga insatser som utförs på 

just bibliotek i Sverige, finns det inte så mycket forskning att tillgå. Varken Svensk 

Biblioteksförening, Kulturrådet eller Kommunförbundet har kunnat ge någon samlad 

bild av omfattningen av det organiserade frivilliga engagemang som manifesteras i 

bibliotekens vänföreningar, för att inte tala om de arbetsinsatser som utförs utanför 

ramarna för dessa föreningar. Ingemar Rosberg vid Biblioteksmuseet i Borås 

bibliotek i Sverige. Hans kartläggning håller dock för närvarande på att samla in 

uppgifter om vänföreningar till omfattar hittills drygt hundra vänföreningar.17 Mer 

detaljerade uppgifter om verksamhetens karaktär återfinns i fråga om cirka 20−25 

föreningar.18 

Frivilligas arbetsinsatser i fråga om biblioteksskötsel och service har dock varit 

föremål för vissa mer kvalitativt utformade studier i Sverige. Sådana frivilliga insatser 

som utförs inom vänföreningar till bibliotek, har i Sverige hittills utförligt behandlats i 

Ulrika Karéns magisteruppsats skriven vid Bibliotekshögskolan i Borås. Detta är en 

noggrann genomgång av sex vänföreningar till bibliotek i Uppsala 1987−1997, dessa 

föreningars grundande, verksamhet, ekonomi, medlemmar och förhållande till de 

bibliotek de verkar för och de lokala politikerna. I uppsatsen tar hon också upp 

berörda aktörers åsikter om vänföreningar till bibliotek.19 Jag kommer i min 

 
14 The use of volunteers in library and information services, 2000. Se URL: www.cpi-
ltd.com/volunt.htm, s. 1 (2002-04-11). 
15 Friends of libraries, 1999. För utdrag se URL: 
www.lic.gov.uk/publications/executivesummaries /rr005.html (2002-04-11). 
16 Ulrika Karén, Vänföreningar till bibliotek i Uppsala 1987−1997 , Magisteruppsats i 
Biblioteks- och informationsvetenskap, 1998:12 (Borås, 1998). 
17 Som en jämförelse har Friends of Libraries U.S.A. (FOLUSA) över tvåtusen medlemsgrupper 
och representerar härmed hundratusentals biblioteks vänner. Se URL: 
www.folusa.com/html/about.html (2002-04-13). 
18 Telefonsamtal med Ingemar Rosberg på Biblioteksmuseet (2002-03-25). Listan över 
vänföreningarna återfinns på URL: www.bimu.net/aktuella_projekt/vanforeningar.htm (2002-04-
13). 
19 Karén, 1998.  
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undersökning att försöka ta ett allmänt grepp på frivilliga insatser på bibliotek och 

avgränsar mig, till skillnad från Ulrika Karén, inte till vänföreningarnas sfär. 

I studier kring länken mellan folkbildning och bibliotek uppmärksammas också 

ofta det frivilliga arbetets roll.20 En ypperlig bakgrund och överblick över samverkan 

mellan folkbildning och folkbibliotek i Sverige ges i artikelantologin Boken åter i 

centrum (1983), där läsaren ges en rad exempel på konkreta samarbeten mellan 

folkbildningsförbund och folkbibliotek och de erfarenheter som gjorts i samband med 

dessa, till exempel vad gäller det frivilliga engagemanget. En viktig undersökning i 

detta sammanhang är också Bildning och Nöje: Om IOGT- och ABF-

bibliotekariers erfarenheter (1994) i redaktion av Klas Ramberg och Ann Runfors, 

som ger en bild av frivilligt arbete med studiecirkelbibliotek. De svenska 

arbetsplatsbiblioteken och det frivilliga engagemang som kan återfinnas vid dessa, 

uppmärksammas i sin tur bland annat i Mats Herders avhandling 

Arbetsplatsbibliotek i Sverige (1986). Under senare år har också bibliotek drivna 

med alternativ till kommunal drift, till exempel av frivilliga sammanslutningar, varit 

föremål för flera utredningar, bland annat från Statens Kulturråds sida.21 Det finns dock 

inte i Sverige några egentliga officiella riktlinjer från institutioner eller organisationer på 

biblioteksområdet i fråga om just frivilligt och oavlönat arbete på bibliotek. 

Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter 

Begreppsdiskussion 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för min förståelse av vissa centrala 

begrepp samt skapa en teoretisk ram för min fortsatta undersökning. 

Frivilligt arbete  

Vad utmärker frivilligt arbete? Det är svårt att hitta någon enhetlig definition av detta 

begrepp. Som Eva Jeppsson Grassman framhåller avser man härmed dock som regel 

”oavlönat arbete som är fritt valt av individen, som utförs i anslutning till någon 

organisation och som inte bara gagnar den aktiva individen själv”.22 Det handlar 

alltså om arbetsinsatser som utförs på frivillig basis och utan vinstsyfte och denna 

definition innefattar inte det informella frivilliga arbete som utförs inom det egna 

 
20 Se t.ex. Folkbibliotek och folkbildning i samverkan: rapport från en arbetsgrupp inom 
Folkbiblioteks-utredningen, DsU 1982:15 (Stockholm, 1982). 
21 Entreprenad − till vilket pris? , Rapport från Statens kulturråd (Stockholm, 1994) och Birgitta 
Modigh, Entreprenad på bibliotek , 2000. 
22 Jeppsson Grassman 1998, s. 128. 



 10

hushållet eller i relation till anhöriga, grannar, vänner och så vidare.23 Frivilliga 

organisationer utmärks, enligt Erik Blennberger och Lars Svedberg, av att de 

 
• har bildats utifrån gemensamma idéer eller intressen 
• har en viss offentlig karaktär och något slags organisatorisk form 
• kan bildas och upplösas utan beslut från myndighet 
• bygger på frivillig anslutning och ett personligt medlemskap i någon form 
• inte syftar till privat ekonomisk vinst 24 

 

Många frivilliga organisationer har avlönade anställda och genomför sin verksamhet 

med hjälp av ekonomiska medel från den offentliga sektorn. En betydande del av 

sådan verksamhet som bedrivs av frivilliga organisationer sker dock med hjälp av 

frivilliga insatser. Med ”frivilliga insatser” menas vanligtvis oavlönat arbete som utförs 

inom något slags formaliserad ram inom frivilliga organisationer, offentlig sektor eller 

företag.25 

Frivilligsektorn inrymmer verksamheter inom en mängd olika områden, i många 

olika former och utifrån olika värderingsgrunder. De frivilliga arbetsinsatserna kan 

även de vara av många olika slag: de som sker inom ramarna för en frivillig 

organisation, insatser som utförs när frivilliga sammanslutningar driver offentligt 

finansierade verksamheter på entreprenad, insatser som klassförälder, 

lekmannaövervakare, kontaktfamilj för flyktingar och liknade.26 Frivilliga insatser kan 

också till exempel bestå av mer eller mindre utåtriktat arbete, bestå av stora bidrag av 

obetald tid eller av mer begränsade insatser i form av till exempel insamling av 

ekonomiska medel för att driva en till största delen professionell verksamhet. 

Professionella och amatörer 

Relationen mellan verksamma inom offentlig sektor och frivilliga beskrivs ibland som 

en relation mellan professionella och amatörer. Vilka betydelser som läggs in i detta 

motsatsförhållande är inte alltid självklart. I vardagsspråket är termen ”professionell” 

knuten till flera olika betydelser. En sådan är ”professionell” i betydelsen 

”kunskapsberoende”. Detta innebär enligt Erik Blennberger att ett arbete utförs ”mot 

bakgrund av en kunskap, som man får del av genom relevant utbildning och 

 
23 Hur frivilligt arbete kan avgränsas från andra typer av oavlönat arbete behandlas i t.ex. i 
Liselotte Jakobsen & Jan Ch. Karlsson, ”Obetalda tjänster: frivilliga insatser, hemarbete och 
reciproka tjänster, i Människan i tjänstesamhället, red. Lennart G. Svensson & Pal Orban (Lund, 
1995). 
24 Blennberger & Svedberg, 1996, s. 68. 
25 Jfr SOU 1993:82. s. 39. 
26 Blennberger & Svedberg, 1996, s. 69. 
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’beprövad erfarenhet’”.27 Den professionella kunskapen är inte nödvändigtvis av 

verbal karaktär utan kan också vara så kallad tyst kunskap eller 

förtrogenhetskunskap. I vardagsspråket är begreppet ”professionell” också ofta 

värderande och betyder då framför allt ”kompetent” och ”skicklig”. Termen 

kompletteras här av det vardagliga ”proffsig” och motsatsen ”amatörmässig”. Med 

en mer neutral och ursprunglig definition kan ”professionell” också helt enkelt betyda 

”yrkesmässig” och ”avlönad”.28 

Uttrycket ”professionell” har alltså flera betydelser. Att kalla frivilliga för ”icke-

professionella”, eller amatörer, kan ge negativa associationer till inkompetens och 

oskicklighet. Detta kan vara högst missvisande i vissa lägen eftersom även frivilliga 

kan bära på kunskaper och erfarenheter som bäddar för skicklighet i det specifika 

arbete som utförs. Uttrycket ”amatör” har ju dessutom en annan mer positiv och 

ursprunglig betydelsenyans, enligt vilken en amatör är detsamma som en ”älskare” 

(av latinets ”amator”) − en ”person med särskild känsla för viss verksamhet” eller 

”en entusiast som inte tänker på egen vinning”.29 Ofrånkomligt är dock att frivilliga 

insatser per definition är oavlönade och därmed, i alla fall enligt denna definition, 

icke-professionella. Med ”professionella insatser” kommer jag i fortsättningen 

framför allt att mena sådana avlönade insatser som utförs mot bakgrund av en för det 

utförda arbetet relevant utbildning och erfarenhet. Med ”det professionella 

biblioteket” syftar jag i sin tur, utifrån det resonemang som förts ovan, på den 

biblioteks-verksamhet som drivs med hjälp av avlönad personal som utför sina 

arbetsuppgifter mot bakgrund av vissa kunskaper om biblioteksarbete, förvärvade 

genom relevant utbildning och ’beprövad erfarenhet’. 

Bibliotekarieyrkets professionella status 

Frivilliginsatser bör också förstås i relation till de professionella yrkesgruppernas 

position på arbetsmarknaden. Därför kan det vara intressant att här beröra 

bibliotekarieyrkets professionella status. 

”Professioner” är en sammanfattande benämning för de yrken som, utifrån en 

specialiserad teoretisk kompetens och/eller vissa specifika färdigheter uppnått en hög 

auktoritet och status i samhället. Inom professionsforskningen har det länge förts 

diskussioner kring frågan om professionsbegreppet ska ses som någonting absolut, 

eller om man ska se på professioner mer gradvis, det vill säga att alla yrken skulle 

 
27 SOU 1993:82, s. 61. Det är också denna betydelse som utgör grund i det mer formella 
professions-begreppet. (Se nedan.) 
28 SOU 1993:82, s. 63. Jfr Svenska Akademiens Ordlista (Stockholm, 1998), s. 677. 
29 Nationalencyklopedins ordbok, Del 1  (Höganäs, 1995), s. 26. 
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kunna vara mer eller mindre professionaliserade. Det senare betraktelsesättet leder 

ofta till att professioner delas in i olika kategorier, som till exempel nya och 

traditionella professioner och så vidare.30 Enligt ett sådant mer gradvis betraktelsesätt 

kan man också se det som att alla yrken befinner sig i ett kontinuum av 

professionalisering, där vissa gör framsteg, andra är stillastående och åter andra rör 

sig bakåt.31 

Professionalisering kan i en vid bemärkelse sägas handla om uppkomsten av nya 

yrken genom uppdelning och specialisering av redan etablerade yrken.32 Med en 

trängre innebörd går professionalisering, som Svante Beckman formulerar det, också 

ut på fördjupning och förstärkning av en yrkeskaraktär genom att yrkesrollen blir 

mer och mer avgränsad, genom att mer specialiserad förutbildning krävs, genom 

utvecklingen av en yrkesetik, genom krav från utövarna att bli betraktade som 

specialister med en särskild unik kompetens, genom bildande av yrkesförbund med 

krav på yrkesmonopol och så vidare.33 Motsatsen är deprofessionalisering alternativt 

amatörisering, vilket till exempel enligt Beckman kan innebära att verksamheter dras 

ur arbetsmarknaden och utförs som förtroendearbete eller inom hushåll och ideella 

organisationer, att enskilda yrkesroller breddas eller yrkesmonopol avvecklas.34 

När bibliotekarieyrket har berörts inom professionsforskningen har det ofta 

handlat om att utifrån vissa specifika kriterier bedöma huruvida detta yrke ska 

uppfattas som en profession eller inte. Enligt många lite vidare definitioner kan 

bibliotekarieyrket också mycket väl betraktas som en sådan.35 Med andra snävare 

definitioner är det dock svårare att inbegripa bibliotekarieyrket bland 

professionerna.36 Detta kan tyckas göra frågan om bibliotekarieyrkets 

professionsstatus något godtycklig. Men, en sak kan ju faktiskt konstateras, 

bibliotekarieyrket har låg status på arbetsmarknaden och samhället i övrigt om man 

jämför med etablerade professioner som till exempel jurist, läkare, arkitekt och 

ingenjör. Och vad är det då som skiljer bibliotekarieyrket från dessa? 

 
30 Inga Hellberg, Professionalisering och modernisering (Stockholm, 1991). 
31 Mike Freeman, ”Is librarianship in the UK a true profession, a semi-profession or a mere 
occupation?”, i New Library World, Vol. 98, Nr 2, 1997, s. 65−69. 
32 Svante Beckman, Kärlek på tjänstetid: om amatörer och professionella inom vården 
(Stockholm, 1981). 
33 Beckman, 1981, s. 9. 
34 Beckman, 1981, s.12.  
35 Se t.ex. Andrew Abbotts definition: ”professions are somewhat exclusive groups of 
individuals applying somewhat abstract knowledge to particular cases”. Andrew Abbott, The 
System of professions: an essay on the division of labour, University of Chicago (Chicago, 
1988), s. 318. 
36 Se t.ex. Inga Hellberg som definierat professioner som: ”yrkesgrupper som monopoliserar viss 
kunskap; en kunskap som (a) värderas som nyttig eller värdefull och som (b) utgör grunden för 
yrkesgruppens monopolisering av viss eller vissa yrkespositionen.” Hellberg, 1991, s. 16. 
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Bibliotekariekåren har, genom sina professionaliseringsträvanden, faktiskt 

förstärkt sin position i många länder under de senaste decennierna. Men 

bibliotekariers kunskaper förvärvas fortfarande till stor del genom erfarenhet snarare 

än teori och förekomsten av teoretiska modeller som verktyg för yrkesutövningen är 

knapp.37 Säkert är detta en av anledningarna till att bibliotekariers kunskap inte alltid 

ses som en sluten expertkunskap jämförbar med de traditionella professionernas och 

till att yrket därför också har haft svårt att skapa ett sanktionerat kunskaps- och 

yrkesmonopol. 

Både en läkare och dennes patient upplever med största sannolikhet i de flesta 

fall läkaren och dennes kunskapsbas som en självklar auktoritet. Detta gäller dock 

inte alltid för bibliotekarien, varken internt eller externt. Ett underliggande problem 

skulle här, enligt Russell Bowden, kunna vara bibliotekariekårens egna svårigheter att 

komma överens om vad som egentligen karaktäriserar bibliotekarieyrket och dess 

kunskapsbas.38 Ett annat problem skulle kunna vara att många biblioteksanvändare 

inte tycks ha så stor inblick i vad en bibliotekarie egentligen gör och vilken sorts 

utbildning som krävs för att bli bibliotekarie. Bibliotekariens arbete och kunskap 

skulle därför kunna sägas få ett mått av osynlighet som försvårar skapandet av en 

auktoritet utåt.39 

Bibliotekariekårens professionaliseringssträvanden belastas säkert också av dess 

karaktär som kvinnoyrke och dess därmed sammanhängande tradition som kall, 

bisyssla och deltidsarbete. Bibliotekarieyrket kategoriseras också ofta tillsammans 

med typiska kvinnoyrken som till exempel sjuksköterskor och lärare, som en så 

kallad semiprofession.40 Huruvida bibliotekarieyrket är en profession, en 

semiprofession eller ingen profession alls kommer jag dock i min uppsats att lämna 

därhän. Min avsikt är här framför allt att påminna om att det inom den svenska 

bibliotekariekåren finns en stark strävan efter att bibliotekarieyrket ska uppfattas som 

ett viktigt yrke som förutsätter en specifik professionell kompetens och att denna 

strävan kan uppfattas gå på tvärs med utnyttjandet av frivilliga krafter. 

Frivilligt arbete sker ju nämligen under helt olika förutsättningar än den 

professionella yrkesutövarens. Några av de huvudfaktorer som särskiljer frivilligt 

 
37 Lena Olsson, ”Sammanfattning”, i Bibliotekarieyrket: tradition och förändring, red. Harry 
Järv (Stockholm, 1991). 
38 Russell Bowden, ”Image, status and reputation”, i The status, reputation and Image of the 
library and information profession, (München, 1994). 
39 Bowden, 1994.  
40 Se t.ex. Amitai Etzioni (red.), The semi-professions and their organization: teachers, nurses, 
social workers (New York, 1969) och Johan Olaisen, ”Bibliotekarer − profession eller 
semiprofession?”, i Synopsis, 1988:2, s. 59−69. 
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arbete från offentlig professionell service kan sammanfattas med hjälp av Sigrun 

Juliusdóttir: 
 
(a) det frivilliga arbetet är per definition alltid oavlönat, 
(b) arbetsbidraget bygger på eget initiativ och intresse, 
(c) den frivillige åtar sig inte formella förpliktelser, varken anställning eller arbetstider, 
(d) han bär inte självständigt ansvar för tjänstens kvalitet, 
(e) han kan inte ställas till svars för tjänstens utformning och 
(f) han behöver inte uppfylla särskilda krav på formell utbildning.41 

 

Förekomsten av frivilliga arbetsinsatser inom yrkesområde skulle utifrån dessa 

faktorer kunna ses som ett hot mot ett yrkes professionella status. Detta förhållande 

och de problemställningar som i detta avsnitt belysts vad gäller bibliotekarieyrkets 

ställning på arbetsmarknaden, menar jag, sätter in min undersökning kring frivilliga 

insatser på bibliotek i ett intressant teoretiskt sammanhang. 

Frivillighet −−  offentlighet 

Förutom att ställa det frivilliga arbetet i relation till de professionella yrkesgrupperna 

är det viktigt att också lyfta fram frivilligas arbete i relation till den offentliga sektorn 

som sådan − i vilken relation kan frivilliga insatser stå i förhållande till professionella 

offentliga insatser? I Socialtjänstkommitténs utredning Frivilligt socialt arbete, som 

utfördes 1993 av Sköndalsinstitutets forskargrupp, undersöks och beskrivs bland 

annat förhållandet mellan sociala frivilligorganisationer och den offentliga sektorn.42 

Detta sker med hjälp av en typologi, som även beskrivs i artikeln ”Frivilligt socialt 

arbete i Sverige” av forskarna Erik Blennberger och Lars Svedberg.43 Denna 

typologi utgår framför allt från det sociala området och det arbete som där utförs av 

frivillig-organisationer, men är även av intresse för min undersökning. 

Typologin syftar bland annat till att beskriva rollfördelningen mellan den offentliga 

sektorn och frivilligorganisationernas verksamhet, och hur denna uppfattas av 

frivilligorganisationerna. En viktig fråga i detta sammanhang är vad som från 

frivilligorganisationernas sida anses vara den ideala rollfördelningen för social 

verksamhet i samhället.44 Man kan här skilja mellan en ideologiskt eller praktiskt 

önskvärd rollfördelning och en faktisk relation vad gäller välfärdsinsatserna. 

 
41 Sigrun Juliusdóttir, ”Humanism − voluntarism − professionalism: om frivilligt arbete på Island”, 
i Frivilligt arbete, forskning och förmedling, NOPUS-rapport 1999:13 (Göteborg, 1999) s. 15. 
42 SOU 1993:82. 
43 Erik Blennberger & Lars Svedberg, ”Frivilligt social arbete i Sverige”, i Frivilligt 
välfärdsarbete och offentligt ansvar, red. Stig Larsson (Göteborg, 1996). 
44 SOU 1993:82, s. 43. 
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Dessutom kan en önskvärd rollfördelning i det ideala samhället skilja sig från en 

önskvärd rollfördelning i det nu aktuella samhället.  

Blennbergers och Svedbergs modell behandlar främst den avsedda 

rollfördelningen i det aktuella samhället och lyfter fram fyra olika 

relationsbestämningar som de frivilliga organisationerna kan göra i förhållande till den 

offentliga sektorn. Dessa beskrivs med uttrycken avantgarde, komplement, 

alternativ och ersättning.45 Flera kombinationer av dessa olika inriktningar är 

möjliga, särskilt om man förutom intentionen med en verksamhet också ser till dess 

faktiska funktioner.46 

 

• Avantgarde  

Uttrycket används i modellen för att illustrera den relation där en frivillig-organisation 

ser sin verksamhet som ett pionjärarbete och en förelöpare för offentliga insatser. 

Organisationen präglas här inte av något revirtänkande utan skulle tvärtom − av 

ideologiska eller praktiska skäl − föredra att arbetet sköttes av den offentliga 

sektorn. 

 

• Komplement  

Den roll som sociala frivilligorganisationer vanligtvis vill spela är att utgöra ett 

komplement. Detta kan ske genom att organisationen vill fungera som en parallell 

resurs, utifrån bedömningen att det finns behov som den offentliga sektorn inte klarar 

av att fylla. Den parallella verksamhet som bedrivs är då av samma slag som inom 

den offentliga sektorn. 

De frivilliga organisationerna kan också, genom insatser av ett annat slag än de 

offentliga, uppfatta sig som komplement i betydelsen extra välfärdsförstärkare. 

Det handlar här då om en vilja att bidra med ”det där lilla extra” − att höja 

välfärdsnivån, med insatser som ”av resursmässiga eller principiella skäl” inte kan 

krävas av den offentliga sektorn.47 

 

• Alternativ  

Organisationer som karaktäriserar sin verksamhet som ett alternativ till den 

offentliga sektorns står i något sorts konkurrensförhållande till den offentliga sektorn.48 

 
45 Jfr Gunnar Onarheim & Per Selle, Frivillige organisasjonar som etterkrigshistorisk 
forskningsfelt, LOS-senter, Notat 90:4 (Bergen, 1990).  
46 Den framställning som nu följer bygger på Erik Blennberger ,”Begrepp och modeller” i SOU 
1993:82, s. 43−46 samt Blennberger & Svedberg, 1996, s. 73−76. 
47 SOU 1993:82, s. 44. 
48 SOU 1993:82, s. 45. 



 16

Verksamheten utförs inom samma område men har några särskiljande drag som 

skiljer den från motsvarande offentligt drivna verksamheter. Organisationens 

motivering för sin verksamhet förutsätter idéer om ”den goda mångfalden” eller ”den 

gynnsamma konkurrensen”.49 

 

• Ersättning 

Konkurrensförhållandet mellan frivilligorganisation och offentlig sektor kan också 

handla om att ersätta det offentliga och ta över den verksamhet som där bedrivs. 

Det är dock sällan som frivilligorganisationer vill ersätta den offentliga sektorn som 

garant för välfärden. Istället kan det framför allt handla om att agera som ersättare 

vid utförandet av vissa verksamheter genom till exempel entreprenad. 

 

Denna typologi i fråga om relationsbestämningarna mellan sociala frivillig-

organisationer och den offentliga sektorn kan, tillämpad i en något vidare innebörd än 

ovan, hjälpa mig att ringa in den avsedda liksom faktiska rollfördelningen mellan 

frivilliga och offentliga insatser, vilka intentioner och motiv som ligger bakom frivilliga 

insatser samt även i viss mån de funktioner som frivilligas verksamhet fyller. 

Folkbibliotekets verksamheter 

Vad är ett folkbibliotek? För att skapa ett teoretiskt sammanhang kring denna fråga 

vill jag ta hjälp av Göran Widebäck, företagsekonom och verksam vid Institutionen 

för biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Widebäck menar att 

folkbiblioteket har något av en Janusgestalt.50 Med ett ansikte vänder det bakåt  mot 

sina historiska rötter varvid det folkrörelse-anknutna biblioteket med sitt 

folkbildningsideal gör sig gällande. Detta bibliotek är ett i grunden lokalt lånebibliotek 

vars service baseras på den egna samlingen av media. Bibliotekariens uppgift är här 

att söka rätt på och förvärva media, hålla rätt på samlingen genom en lokal katalog 

och expediera lånen. Folkbibliotekets andra ansikte är vänt framåt. I denna gestalt är 

folkbiblioteket en del av ett bibliotekssystem och blir därigenom mer globalt eller till 

och med virtuellt. Dess förmåga att göra media och information tillgängliga för de 

lokala nyttjarna är här framför allt baserad på bibliotekariens kompetens i fråga om att 

utnyttja källor utanför det egna biblioteket i ett vidgat media- och 

informationssamhälle. 

 
49 SOU 1993:82, s. 45. 
50 Detta stycke basera r sig på Göran Widebäck, ”Folkbibliotekens verksamhetslogik”, i 
Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen: aktuell forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, red. Lars Höglund (Borås, 1995), s. 162 f.  
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Denna Janusgestalt, folkbibliotekets dubbelhet, ger två möjliga perspektiv när 

man som forskare försöker skapa sig en uppfattning om folkbibliotekets 

grundläggande karaktär. Widebäck fortsätter dock med att påtala att folkbibliotekens 

kärnverksamhet, det vill säga att låna ut böcker och bedriva referensverksamhet, 

efter hand har kompletterats med en rad andra verksamheter. Folkbiblioteket har 

blivit ”samhällets vardagsrum”: 

Folkbiblioteket gör ’nästan allt’, och inom en rad organisatoriska ramar. Det är kultur, fritid, 
social omsorg, utbildning och lite till. Det innebär att biblioteksbegreppet blir aningen löst i 
sina kanter. Varken funktionen eller kompetensen är stabil.51  

 

Folkbiblioteket har ofta flera roller och funktioner − funktioner som enligt Widebäck 

är mer eller mindre hårt kopplade till kärnverksamheten medie-utlåning. Vissa av 

dessa, till exempel ’bokprat’ skulle till exempel i själva verket lika gärna kunna 

frikopplas helt från denna kärnverksamhet och bedrivas för sig, kanske till och med 

av en annan aktör än den ursprungliga.52 Folkbiblioteket har helt enkelt inte ensamt 

kompetens att kunna uppfylla alla de funktioner som idag är möjliga för ett 

folkbibliotek att omfatta. Att folkbibliotekens förutsättningar på detta sätt har 

förändrats är något som man enligt Widebäck måste ta hänsyn till i forskning kring 

folkbibliotekets karaktär.53 

Folkbibliotekets möjliga uppgifter och funktioner är alltså många och dess identitet 

är således på många sätt flerdimensionell. De olika identiteterna har vuxit fram utifrån 

olika tidsströmningar i samhället och som ett resultat av folkbibliotekens olika 

utvecklingsbehov och traditioner.54 Jag kommer i min undersökning, med 

utgångspunkt i det resonemang som just förts, att utgå från att ett folkbibliotek kan 

innefatta en mängd olika funktioner och kompetenser och att dessa i sin tur kan vara 

mer eller mindre direkt kopplade till folkbibliotekets kärnverksamhet − att låna ut 

böcker och bedriva referens-verksamhet. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet för min magisteruppsats är som sagt att undersöka hur biblioteks-användares 

frivilliga arbetsinsatser i samband med bibliotekens skötsel och service kan ta sig 

uttryck på olika sorters offentligt finansierade folk- och skolbibliotek. Jag vill även 

 
51 Widebäck, 1995, s. 163. 
52 Widebäck, 1995, s. 167 f. 
53 Widebäck, 1995, s. 163. 
54 Jfr Peter Enström, ”Folkbibliotek i förändring: nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet”, i 
Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen: aktuell forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, red. Lars Höglund (Borås, 1995). 



 18

analysera de frivilliga insatsernas bakomliggande intentioner, dess faktiska funktioner 

och dess följder för det professionella biblioteket. De frågeställningar som jag vill ha 

svar på i min undersökning är: 

 

• I vilka former kan biblioteksanvändares frivilliga insatser på folk- och 

skolbibliotek ta sig uttryck? 

• Vilka motiv och intentioner ligger bakom anammandet av frivilliga insatser i 

bibliotekens skötsel och service? 

• Vilka möjliga vinster och problem kan man urskilja med frivilliga insatser på 

bibliotek? 

 

Avgränsningarna i fråga om mitt syfte gäller för det första vilka former av frivilliga 

insatser jag framför allt kommer att intressera mig för. Eftersom mitt syfte är att 

undersöka hur frivilligt arbete faktiskt kan ta sig uttryck på olika sorters bibliotek 

kommer jag att ha en öppen inställning i min undersökning till de olika sorters frivilliga 

insatser som kan tänkas dyka upp. Viktigt att poängtera är dock att undersökningen 

kommer att handla om oavlönat arbete på bibliotek. Mitt fokus ligger också mer på 

förekomsten och innebörden av sådana arbetsinsatser som är direkt knutna till 

bibliotekens praktiska skötsel och service, snarare än på till exempel förekomsten av 

opinionsbildning och mer allmänna former av brukarinflytande. 

En annan viktig avgränsning är vilka bibliotek jag kommer att innefatta i min 

undersökning. Min avsikt är här att framför allt koncentrera mig på olika sorters 

offentligt finansierade bibliotek. Anledningen till denna avgränsning är att det är av 

större angelägenhet att undersöka frivilliga arbetsinsatsers roll på sådana bibliotek som 

svarar inför allmänhetens kvalitetskrav än på bibliotek som är privat finansierade. Min 

undersökning kommer också framför allt att fokusera på folkbibliotek samt i viss mån 

skolbibliotek. Däremot kommer jag inte att intressera mig för eventuellt frivilligt 

arbete vid forsknings- och högskolebibliotek. Anledningen till detta är framför allt att 

folkbiblioteken, med sin bakgrund i arbete utfört på frivillig grund, är de mer 

intressanta i förhållande till min problemställning, samt att jag inte har hittat några 

intressanta exempel på forskningsbibliotek där frivilliga insatser i samband 

bibliotekens direkt skötsel förekommer i någon större utsträckning. 

Metod och tillvägagångssätt 
I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag har gått till väga vad gäller valet av 

undersökningsmetod, urvalet av intervjupersoner samt insamlingen och analysen av 

mitt undersökningsmaterial. 
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Val av metod 

För att kunna besvara den centrala frågeställningen om hur frivilligt arbete kan ta sig 

uttryck på olika bibliotek, har jag genomfört ett antal fallstudier, det vill säga fördjupat 

mig närmare i några konkreta exempel på just detta. Det är alltså kvalitativ metod som 

kommit i fråga för min undersökning. Detta val av metod innebär en fokusering på 

öppen och mångtydig empiri och medger att jag med viss befriande 

förutsättningslöshet kan gå in och undersöka det unika fallet. Jag kommer också i viss 

mån att använda mig av en jämförande metod för att på bästa sätt fånga möjligheter 

och problem med bibliotekens olika lösningar. Den datainsamlingsteknik som jag 

använt mig av, förutom insamlingen av olika sorters skriftliga dokument, är framför 

allt intervjuer med nyckelpersoner vid olika exempelbibliotek. Av betydelse är här, 

till skillnad från i ett mer kvantitativt upplägg, att intervjupersonen fått möjlighet att ge 

mer nyanserade svar och att jag som intervjuare har haft möjlighet att ställa relevanta 

följdfrågor. 

Urval 

Genom min litteraturgenomgång, förfrågningar på e-postlistorna BIBLIST, FOLKBIB 

och SKOLBIB, samt via personliga kontakter, har jag hittat och valt ut sju 

intressanta exempel att fokusera på i min undersökning.55 Detta urval tillåter inte några 

generella slutsatser vad gäller frivilliga arbetsinsatser på bibliotek i Sverige. Målet med 

urvalsprocessen har heller inte varit att ”täcka in” alla olika möjliga former av frivilligt 

arbete på bibliotek utan snarare att skapa konkreta utgångspunkter för min 

undersökning kring sådana möjliga problem och vinster som kan uppstå då bibliotek 

på ett eller annat sätt använder sig av frivilliga krafter i sin verksamhet. 

Urvalsprocessen har därför genomförts utifrån ett fokus på variation, det vill säga 

heterogenitet och mångfald. Exempelbiblioteken har valts ut med utgångspunkt från 

följande dimensioner: 

 

Större − mindre bibliotek. 

Bibliotek i stad − bibliotek på landsbygd. 

Bibliotek med en omfattande frivillig verksamhet − bibliotek med mindre 

omfattande frivillig verksamhet. 

Bibliotek med sedan länge pågående frivillig verksamhet − bibliotek med sedan en 

kortare tid pågående frivillig verksamhet. 

 
55 Se förfrågan på t. ex. BIBLIST, URL: www.lib.chalmers.se/extern/BIBLIST/.  
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Bibliotek som i huvudsak drivs kommunalt − bibliotek som i huvudsak drivs med 

hjälp av frivilliga insatser. 

 

Målet med urvalsprocessen är alltså att min undersökning ska kunna spegla flera olika 

former av frivilligt arbete på större och mindre folk- och skolbibliotek i både stad och 

på landsbygd. Urvalet har härutöver i viss mån påverkats av geografiska hänsyn. De 

utvalda biblioteken ligger i Uppsala-, Stockholms- samt Gävleborgs län, inte långt 

ifrån min studieort Uppsala. 

De exempelbibliotek som jag kommer att utgå från i min undersökning är: 

 

Huvudbiblioteket Forum Nacka 

Nacka kommun har ca 76 000 invånare. Huvudbiblioteket inom Nacka 

stadsbibliotek ligger i köpcentret Forum Nacka och har ca 400 000 besökare om 

året. Antalet utlån låg 2001 på omkring 185 200.56 

 

Finntorps bibliotek  

Finntorps bibliotek är den minsta biblioteksfilialen inom Nacka stadsbibliotek och 

vänder sig framför allt till målgruppen äldre samt småbarnsfamiljer. Biblioteket hade 

2001 ca 25 000 besökare och 20 500 utlån. 57 

 

Järbo bibliotek  

Järbo ligger i Sandvikens kommun och är ett samhälle med ca 2 800 invånare. Detta 

kommundelsbibliotek fungerar även som skolbibliotek för en skola om 300 elever. 

Under 2001 hade biblioteket ca 1 860 utlån. 58. 

 

Vinsta skolbibliotek 

Vinstaskolan ligger i Vällingby strax utanför Stockholm. Det är en låg- och 

mellanstadieskola med 420 elever. Under läsåret 2000/2001 var antalet utlån här ca 7 

570. 59 

 

 
56 Intervju med Anders Olsson, chef för Nacka HB, (2002-01-28). Hänvisning i fortsättningen: 
”Intervju Anders Olsson, Nacka HB” (2002-01-28).  
57 Intervju med Gudrun Hagliden, bibliotekarie vid Finntorp bibliotek (2002-01-28). I forts. 
”Finntorp”. 
58 Intervju med Ingegerd Johansson, bibliotekarie vid Järbo bibliotek (2002-02-11). I forts. 
”Järbo”. 
59 Intervju med Cilla Dalén, ansvarig för Vinstaskolans bibliotek (2002-02-06). I forts. ”Vinsta”. 
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Nyby bibliotek 

Nyby bibliotek är ett av fyra föreningsdrivna bibliotek i Uppsala kommun och är en 

liten, tidigare nedlagd, biblioteksfilial i en kommundel med ca 21 700 invånare. Under 

2001 lånades det ut ca 2 500 böcker från biblioteket.60 

 

Skälby bibliotek 

Skälby bibliotek är ett av fem kommunala bibliotek i Järfälla, en kommun med ca 61 

000 invånare. Sedan 1991 drivs detta bibliotek av sin vänförening. Statistiken för 

2001 visar på ca 2 800 utlån.61 

 

Jättendals sockenbibliotek 

Jättendal har ca 1 000 av de ca 10 300 invånarna i Nordanstigs kommun i norra 

Hälsingland. Jättendals bibliotek var fram till 1998 en kommunal biblioteks-filial. I 

dagsläget ligger huvudansvaret för biblioteket istället på byns sockenlag. Antalet utlån 

2001 var ca 1 800.62 

 

Vid alla dessa bibliotek förekommer olika former av frivilliga arbetsinsatser sedan en 

längre eller kortare tid. Biblioteken ingår alla i en kommunal biblioteksorganisation 

med undantag för Jättendals bibliotek. Att jag valde att ta med även denna före detta 

kommunalt drivna biblioteksfilial var för att kommunen trots allt även här bidrar med 

lokalhyran. Sammanfattningsvis kan det också vara viktigt att påpeka att mina 

exempel utgörs av relativt små bibliotek, med undantag för Biblioteket i Forum 

Nacka. Vissa av dem skulle till och med snarare kunna karaktäriseras som så kallade 

utlåningsstationer.63 

Vid sidan om den litteratur på området som jag använt mig av har huvuddelen av 

mitt undersökningsmaterial tillkommit genom olika former av intervjuer. Jag har alltså 

genomfört intervjuer med bibliotekarier alternativt annan bibliotekspersonal samt ett 

större eller mindre antal biblioteksfrivilliga på respektive exempelbibliotek. Allt som 

allt har jag genomfört 12 intervjuer med biblioteksansvariga samt representanter för 

frivilliga vid de olika exempelbiblioteken.64 Jag har dessutom intervjuat biblioteks- 
 

60 Intervju med två representanter för VÄNSAM (2002-02-04). I forts. ”VÄNSAM”. 
61 ”Årsberättelse för Skälbybibliotekets Vänners verksamhet år 2001” samt intervju med tre 
representanter för ”Skälbybibliotekets Vänner ”(2002-02-21) I forts. ”Skälby”. 
62 Intervju med Susanne Kurtson, ordförande för Jättendals sockenlag samt Petra Modée, 
anställd vid Jättendals bibliotek (2002-02-07). I forts. ”Jättendal”. 
63 Termen utlåningsstation används vanligtvis om bibliotek som har öppettider som understiger 
10 timmar i veckan. Detta gäller för biblioteken i Nyby och Skälby. 
64 Se Käll- och litteraturförteckning. Kontakten med representanten för ”Bibliotekets Vänner i 
Forum Nacka” skedde dock genom att jag, efter ett inledande telefonsamtal, ställde mina frågor 
per e -post. Svaret inkom 2002-02-27. I forts. E-postsvar ”Bibliotekets Vänner i Forum Nacka”. 
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och kulturchefen för Nacka kommun samt fört telefonsamtal med filialföreståndarna 

för Gränby och Barkarby bibliotek i Uppsala respektive Järfälla kommun.65 Detta 

urval av intervjupersoner innebär att jag främst intresserat mig för de direkt 

inblandades perspektiv på de frivilliga insatserna på mina exempelbibliotek snarare än 

på kommunpolitikernas eller biblioteksanvändarnas. 66 

Tillvägagångssätt 

Den första kontakten med potentiella informanter skedde per e-post alternativt 

telefon. Jag presenterade mig själv och syftet med min undersökning, bad om viss 

bakgrundsinformation samt förhörde mig därefter − i de fall som jag bedömde som 

intressanta − om möjligheten till en intervju. När de respektive intervjupersonerna 

visade sig villiga att ställa upp för intervju bestämde vi tillsammans tid och plats för 

denna. Den naturliga platsen för intervjuerna var de bibliotek som jag inkluderade i 

min undersökning. Mina besök vid de sju biblioteken genomfördes sedan inom en 

period av fyra veckor. 

Före genomförandet av mina intervjuer förberedde jag, i enlighet med bland 

annat Steinar Kvales rekommendationer, olika intervjuguider.67 Dessa innehöll ett 

antal intervjufrågor kring sådana aspekter som jag, utifrån mitt syfte och den aktuella 

intervjupersonens funktion, bedömde som givande att försöka få med i de respektive 

intervjuerna. Vissa av intervjuerna kom sedan också att ske i grupp om två eller flera 

informanter, vilket på ett intressant sätt bidrog till att ge intervjuerna en form av 

levande samtal. För att under intervjusituationen kunna koncentrera mig på själva 

intervjuandet, för att underlätta mitt analysarbete samt för att möjliggöra 

användningen av direktcitat bad jag också om lov att spela in vissa av intervjuerna på 

kassettband. Så snart som möjligt efter intervjutillfällen gjorde jag utskrifter av 

bandinspelningarna (alternativt skrev rent mina anteckningar) och påbörjade min 

analys. 

I analysen av intervjumaterialet, liksom av mitt undersökningsmaterial i övrigt, har 

jag försökt skapa en struktur i fråga om de olika aspekter som där framkommer som 

centrala vad gäller problem och möjligheter med frivilligt arbete vid bibliotek. Vad 

gäller de effekter, eller de konsekvenser, som frivilliga verksamheter och frivilliga 

 
65 Intervju med Börje Sjölund, biblioteks - och kulturchef i Nacka (2002-01-28). I forts. ”Börje 
Sjölund, Nacka kommun”. Telefonsamtal med filialföreståndaren för Gränbybiblioteket (2002-04-
18) samt filialföreståndaren för Barkarby bibliotek (2002-04-22). 
66 I analysen kommer jag ej att namnge representanterna för de frivilliga. Skälet till detta är att 
frivilliga inte kan ställas till svars för en verksamhet på samma sätt som en biblioteksanställd kan. 
Jag gör dock ett undantag för de frivilliga vid Jättendals sockenbibliotek. 
67 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997). 
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arbetsinsatser för med sig, kommer jag att försöka beakta både 

bibliotekspersonalens, de frivilligas samt i viss mån biblioteksanvändarnas olika 

perspektiv. Vissa element av jämförelse mellan de olika biblioteken förekommer här. 

Analysen har på detta sätt gått ut på att, med hjälp av mina teoretiska perspektiv, 

försöka skapa en klarhet i fråga om relationen bibliotek − frivilligt arbete. 
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Folkbibliotek och frivillighet i Sverige  
Som framgick i min forskningsöversikt förekommer frivilligt arbete i samband med 

biblioteksskötsel och -service i flera länder. Jag kommer dock i fortsättningen att 

fokusera på frivilliga insatser ur ett svenskt perspektiv. Innan jag kommer in på 

uppsatsens undersökande del vill jag därför också ge en kort bakgrund till frivilligt 

arbete på folkbibliotek i Sverige. 

Det moderna svenska folkbiblioteksväsendet föddes under decennierna kring 

sekelskiftet 1900. Dess historiska anknytning till det fria folkbildningsarbetet är stark. 

Folkbiblioteken och den nya folkbibliotekarie-rollen växte fram med viktigt stöd av 

till exempel studentföreningar och av Folkbildningsförbundet.68 Studieförbunden drev 

också länge egna bibliotek och de kommunala folkbiblioteken hade en uttalad 

folkbildande ambition. 

Från och med 1950-talet har folkbiblioteken normalt drivits av kommunerna och 

med hjälp av kommunala medel. Strävandena att befästa ett professionellt 

bibliotekarieyrke har inneburit en rörelse bort från folk-rörelsernas idéburna 

biblioteksarbete i riktning mot den yrkesroll präglad av objektivitet och neutralitet 

som länge varit rådande inom forskningsbiblioteks-världen. Många av folkrörelsernas 

bibliotek, och framför allt en stor del av studiecirkelbiblioteken, drevs på amatörbasis 

och den nya yrkesrollen formulerades i kontrast till den gamla, som i hög grad 

präglades av föreställningen om yrket som ett kall.69 

Tydliga exempel på biblioteksbesökarnas frivilliga engagemang inom biblioteken 

idag finns fortfarande framför allt att finna på folkbibliotekssidan och manifesteras 

kanske framför allt i de kommunala bibliotekens vän-föreningar. Dessa kan se 

mycket olika ut sinsemellan och kan framför allt ha tillkommit på olika grunder. En 

rad av de vänföreningar som är aktiva just nu bildades i reaktion mot de kraftiga 

kommunala besparingarna i början av 1990-talet och i anknytning till 

Nationalkampanjen 1992, författarförbundets kampanj mot just dessa. De 

kommunala besparingarna drabbade många folkbibliotek hårt, med nedläggningar av 

filialer och bokbussar och minskat öppethållande som följd. Dessa föreningar kan 

karaktäriseras som ”kampföreningar”, eller ”räddningspatruller”, vars verksamhet 

framför allt gått ut på att försvara det lokala biblioteket mot hot om nedläggning eller 

beskuren verksamhet.70 Andra biblioteksföreningar har tillkommit under mer fridfulla 

 
68 Anders Burius, ”Bibliotekarien på barrikaden? Folkbibliotekariernas yrkesroll i debatten under 
1900-talet”, i Bibliotekarieyrket: tradition och förändring, red. Harry Järv (Stockholm, 1991).  
69 Burius 1991, s. 80. 
70 Telefonsamtal med Ingemar Rosberg på Biblioteksmuseet (2002-03-25).  



 25

förhållanden, vissa med rötter så långt bak som till 1920-talet.71 Utgångs-punkten för 

sådana föreningar kan vara ett allmänt intresse för litteratur och en vilja att stödja och 

förvalta det lokala kulturarvet i både stort och smått. Detta att bibliotekens 

vänföreningar kan se mycket olika ut sinsemellan och kan ha tillkommit på helt olika 

grunder påverkar vilken sorts frivilliga insatser som blir aktuella inom de enskilda 

föreningarna.72 För många av landets biblioteks-vänföreningar tycks det dock vara 

olika sorters kulturella arrangemang som är den mest lockande formen av frivillighet. 

Om man till exempel också går in på större biblioteks webbplatser finner man ofta att 

en vänförening deltar som arrangör av föreläsningsserier eller liknande.73 

De försämrade ekonomiska förutsättningarna under 1990-talet, tillsammans med 

nya och förändrade förvaltningsorganisationer ute i kommunerna, har inneburit att 

många kommuner (alternativt kommundelar) också har blivit mer intresserade av 

alternativa lösningar för driften av de kommunala biblioteken.74 Från politisk sida ser 

man ju nämligen ofta en outnyttjad välfärdsresurs i frivilligsektorn − en resurs som 

kan kompensera för neddragningar i offentlig sektor. Kommunernas införande av 

alternativ till kommunal drift av sina bibliotek väcker dock ofta livlig debatt i 

biblioteksvärlden.75 Ett bibliotek ska enligt den målformulering som slogs fast i 

Folkbiblioteksutredningens betänkande Folkbibliotek i Sverige (1984) vara neutralt 

och allsidigt och främja god kvalitet. Denna neutralitet, allsidighet och kvalitet anses 

enligt kritiska röster hotas av de alternativa driftsformerna, särskilt om biblioteken 

drivs med ett kommersiellt syfte eller av ideella och idéburna organisationer. I 

kritiken mot alternativa driftsformer framförs också farhågor kring konsekvenserna för 

den professionella kvaliteten på biblioteksarbete och bokbestånd.76  

Den vanligaste formen av alternativ biblioteksdrift utgörs av de föreningsdrivna 

biblioteken. Föreningsdrivna bibliotek har förekommit länge och utgörs oftast av 

mycket små filialer eller utlåningsstationer, där kommunen ger bidrag till 

hembygdsföreningar, vänföreningar till biblioteket eller liknande, för att bedriva 

 
71 Barbro Blomberg, ”Vart har bibliotekets vänner tagit vägen?”, Biblioteksbladet 1995:5, 
s . 152−153. 
72 Exempel på frivilligt arbete som utförs inom vänföreningar till bibliotek i Stockholms län ges på 
URL: www.ssb.stockholm.se/lansbib/lashost/bibliotekets_vänner.htm (2002-02-25). 
73 Se t.ex. Uppsala Stadsbibliotek, URL: 
www.uppsala.s e/kulturforvaltningen/stadsbiblioteket/index.htm, Södertälje Stadsbibliotek, URL: 
www.stadsbibl.sodertalje.se samt Västerås stadsbibliotek, URL: www.bibliotek.vasteras.se/. Alla 
2002-04-20.  
74 Exempel på kommuner som använt sig av entreprenadlösningar är Helsingborg, Hällefors, 
Linköping, Nordmaling, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. Se Entreprenad − till vilket 
pris? , 1994. 
75 Frågan om bibliotek på entreprenad dominerade till exempel svensk biblioteksdebatt under 
andra hälften av 1990, då Åre kommun beslutade att lägga ut sin biblioteksdrift på entreprenad. 
76 Entreprenad − till vilket pris? , 1994. 
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biblioteksverksamhet.77 Uppmärksammade exempel på föreningsdrivna bibliotek går i 

dagsläget att finna i till exempel Örnsköldsvik. Denna form av entreprenad sker ofta 

med hjälp av betydande delar frivilligt arbete. Att ett bibliotek har en alternativ 

driftsform behöver dock inte betyda att frivilligt, oavlönat arbete förekommer.  

 

 
77 Modigh, 2000. 
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Redovisning och analys av undersökningsresultat  

Analysen av mitt undersökningsmaterial består av två delar. I den första delen går jag 

igenom de fyra huvudsakliga former av frivilligt arbete i samband med 

biblioteksskötsel och -service, såsom de framkommer i mitt undersöknings-material 

samt redovisar också utgångspunkterna för och motiven bakom de frivilliga 

arbetsinsatserna. Den andra delen av min analys består i sin tur av en genomlysning av 

mitt undersökningsmaterial utifrån vissa centrala aspekter på frivilligt arbete i samband 

med biblioteksverksamhet, nämligen deltagande och aktivitet samt service och 

professionalism. Jag för också en diskussion kring de frivilliga insatser som utförs vid 

mina exempelbibliotek utifrån en ekonomisk aspekt. I dessa avsnitt önskar jag skapa 

en djupare förståelse för sådana möjliga mervärden och problem som frivilliga 

arbetsinsatser på bibliotek kan föra med sig. 

Det frivilliga arbetets former och motiv 
Jag vill inledningsvis lyfta fram fyra huvudsakliga former av frivilligt arbete på bibliotek 

som utkristalliserar sig i mitt undersökningsmaterial. Dessa fyra kategorier kommer 

att fungera som en utgångspunkt i min fortsatta analys. 

Den första formen av frivilligt arbete utgörs av frivilliga som tar ansvar för 

programverksamhet, det vill säga till exempel arrangerar föredrag, musikaftnar, 

utställningar eller kurser på ett bibliotek. Sagostunder, läxläsningshjälp, släkt- och 

hembygdsforskning är också vanliga aktiviteter som utförs på frivilligas eller frivilliga 

organisationers initiativ på bibliotek ute i landet.78 I min undersökning är det framför 

allt huvudbiblioteket inom Nacka stadsbibliotek som ger en inblick i hur frivilligas 

engagemang i programverksamhet kan se ut. Men även vid biblioteket i till exempel 

Finntorp bidrar frivilliga med arbetsinsatser i fråga om olika kulturella aktiviteter vid 

biblioteket. 

Andra former av frivilligt arbete på bibliotek handlar om att hålla ett bibliotek 

öppet och erbjuda direkt biblioteksservice. Detta kan, som jag också kommer att 

 
78 För exempel på kulturella aktiviteter inom vänföreningar till bibliotek se t.ex. Karén, 1998, s. 
31 ff. 
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visa, se ut på flera olika sätt, dels kan det här vara tal om frivilligt ansvar för extra 

öppethållande, dels om ansvar för ordinarie öppethållande. Vid biblioteken i 

Finntorp och Järbo möjliggör frivilliga en utökning av de ordinarie öppettiderna 

genom att tjänstgöra i biblioteket ett större eller mindre antal timmar i veckan. Vid 

det lilla skolbiblioteket i Vinstaskolan är det frivilliga ”elevbibliotekarier” som står för 

mycket av det organiserade öppet-hållandet. Samma sak gäller vid de 

föreningsdrivna biblioteken i Nyby och Skälby där allt öppethållande (och de löpande 

arbetsuppgifter som ingår i detta, såsom registrering av mediecirkulation, 

informationsservice, bokuppsättning, post- och tidskriftshantering), genomförs med 

hjälp av frivilliga tjänstgörande. Detta innebär ett mycket stort åtagande från de 

frivilligas sida även om kommunen och ett större bibliotek i respektive område också 

på olika sätt deltar i driften av dessa båda bibliotek. 

Även Jättendals sockenbibliotek drivs med hjälp av frivilliga insatser. Vad gäller 

just öppethållandet av biblioteket har Jättendals sockenlag dock funnit en lösning som 

inte baseras på frivillighet. Vid Jättendals sockenbibliotek förekommer istället många 

andra frivilliga insatser − insatser som ingår i föreningens ansvar för 

administrationen av biblioteksverksamheten som helhet. Denna fjärde form av 

frivilliga arbetsinsatser utgörs av uppgifter som handlar om skötseln av ett 

välfungerande bibliotek på ett mer allmänt plan än själva öppethållandet och de 

löpande arbetsuppgifter som ingår i detta. Det handlar här istället om insatser vad 

gäller administration och finansiering, och mer ”bibliotekstekniska” arbetsuppgifter 

som förvärv, gallring och katalogisering. Förutom i Jättendal återfinns denna form av 

frivilliga bibliotekssysslor i hög grad vid Skälby bibliotek och även i viss mån vid 

Finntorps bibliotek.79  

I det följande kommer jag att gå igenom och analysera det frivilliga arbetet vid 

mina exempelbibliotek utifrån de fyra huvudsakliga kategorier av frivilligt arbete i fråga 

om bibliotekens skötsel och service som presenterats ovan. Jag kommer att närmare 

analysera utgångspunkterna för och motiven bakom det frivilliga arbetet samt lyfta 

fram de funktioner de frivilliga insatserna är tänka att ha i förhållande till de offentliga 

insatserna i biblioteksverksamheten. Dessa funktioner kommer sedan att analyseras 

närmare i nästa avsnitt. 

 
79 Förutom dessa fyra övergripande former av frivilliga insatser på bibliotek ägnar sig de frivilliga 
vid mina exempelbibliotek bland annat också i viss utsträckning åt allmän opinionsbildning till 
förmån för biblioteket. Detta är dock inte något som jag kommer att gå in djupare på min 
undersökning. 
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Ansvar för programverksamhet 

Hösten 1999 bildades kulturföreningen ”Bibliotekets Vänner i Forum Nacka”. 

Denna vänförening har som syfte att genom till exempel föreläsningar, musik-aftnar 

och så vidare, sprida kunskap om kulturen i Nacka kommun samt uppmärksamma 

det egna biblioteket. Föreningen vill ”anspråkslöst och opolitiskt” medverka till att 

biblioteket i Forum Nacka blir en mötesplats för 

 
− att bjuda in etablerade och nya författare 
− musikaliska upplevelser i det lilla formatet 
− diskussionsaftnar/temakvällar med inbjudna specialister/gäster 
− föreläsningar/presentationer av ett ämne eller en bok 
− berättaraftnar80  

 

Det konkreta uttrycket för denna målsättning är i dagsläget presentationen av en serie 

entimmeslånga föredrag ungefär en lördag i månaden i bibliotekets lokaler.81 Dessa 

samlar vanligtvis 40−50 personer. Programpunkterna tillkommer främst på förslag av 

föreningens programgrupp och frivilliga föreningsmedlemmar engagerar sig i de 

praktiska bestyren kring föredragen. Föreningens ordförande har också en tät 

kontakt och dialog med den programansvariga bibliotekarien på biblioteket och detta 

samarbete tycks fungera väl. Det finns inget skrivet samarbetsavtal mellan föreningen 

och biblioteket men rollfördelningen tycks tillräckligt klar ändå. Biblioteket 

tillhandahåller lokalen samt kopierar och distribuerar program medan kulturföreningen 

står för idéerna, är värdar, ställer fram och plockar undan och så vidare.82 

Den programverksamhet som ”Bibliotekets Vänner i Forum Nacka” arrangerar 

på biblioteket är tänkt att fungera som ett komplement till bibliotekets egen 

programverksamhet. Detta tycks vara utgångspunkten för både biblioteksledning − 

och för kulturföreningen vars representant poängterar att: ”[v]år verksamhet ska nog 

ses som ett fristående komplement till bibliotekets verksamhet.”83 Anders Olsson, 

chefen för Forumbiblioteket, menar även att 

De har mycket av den programverksamheten som vi själva varken har ekonomi eller resurser 
att kunna hålla, men som vi hemskt gärna vill ha. Och de bedriver den, naturligtvis i någon 
form av samspråk med oss men ur eget initiativ och har mycket program, allt ifrån biodling 
och sådana här enkla program vad det gäller närmiljön, till författarträffar och andra saker. 

 
80 Se ”Bibliotekets vänner i Forum Nacka”, http://infobanken.nacka.se/www/bibliotek/Nsb/HB/ 
vanforen.htm, 2002-04-22. 
81 Även Finntorps bibliotek har en vänförening − ”Finntorpsbibliotekets Vänner” som ägnar sig åt 
att ordna ”lördagsträffar” med litterära ämnen. 
82 Intervju med Maria Norman, programverksamhetsansvarig biblio tekarie vid Nacka HB (2002-
01-28). I forts. ”Maria Norman, Nacka HB”. 
83 E-postsvar ”Bibliotekets Vänner i Forum Nacka” (2002-02-27). 
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Det kompletterar vår egen programverksamhet, det utesluter ju inte vår egen 
programverksamhet, men det kompletterar.84 

 

En viss parallell programverksamhet i bibliotekets regi förekommer. Maria Norman 

menar att de frivilligas engagemang vid Forumbiblioteket utgör en stor 

arbetsbesparing för den ordinarie personalen: ”Vi har varken budget eller egentligen 

ork här. Det känns som att vi liksom…vi prioriterar inte det.”85 Upplevelsen av 

tidsbrist att förstärks av föreningsrepresentanten som menar att ”[…] vår verksamhet 

uppskattas eftersom personalen i övrigt inte har tid med något mer än den traditionella 

dagliga verksamheten.”86 Motivet från kultur-föreningens sida att ta ansvar för viss 

programverksamhet vid Biblioteket i Nacka Forum är således framför allt att göra 

biblioteket till någonting mer än ett ställe där man ”bara” lånar ut böcker. 

Ett modernt bibliotek idag ska inte bara låna ut böcker utan kunna utgöra ett utomordentligt 
stöd för envar i dennes personliga utveckling såväl privat som i yrkeslivet. Den ”bomb” av 
kunskap som biblioteken idag innehar och kan bistå med borde utan tvivel kunna utnyttjas 
både bättre och effektivare om en funktion tillföres som ansvarar för denna verksamhet.87 

 

Biblioteket har i själva verket svårt att genom sin egen budget finansiera en 

kontinuerlig programverksamhet − det finns inga ekonomiska medel direkt avsatta 

för programverksamhet här. Vänföreningen däremot, kan söka olika former av 

kommunala föreningsbidrag och beviljades år 2001 till exempel ca 27 000 kronor.88 

Denna ganska ansenliga summa omvandlas sedan till program-verksamhet på 

biblioteket. Varken från kulturföreningens eller bibliotekets är dock intentionen att 

föreningens verksamhet ska ersätta bibliotekets egen programverksamhet utan att 

den ska fungera som ett komplement och en parallell resurs. 

 
84 Intervju Anders Olsson, Nacka HB (2002-01-28). 
85 Intervju Maria Norman, Nacka HB (2002-01-28). 
86 E-postsvar ”Bibliotekets Vänner i Forum Nacka (2002-02-27). 
87 E-postsvar ”Bibliotekets Vänner i Forum Nacka (2002-02-27). 
88 Intervju Anders Olsson, chef för Nacka HB (2002-01-28). 
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Ansvar för extra öppethållande 

Finntorps bibliotek har länge levt med risken för nedläggning och 1987 startades 

”Finntorpsbibliotekets Vänner”, en stödförening med målsättningen är att verka för 

ett väl fungerande bibliotek i Finntorp vad gäller lokal, öppettider, bokbestånd, 

personal och så vidare. När Finntorpbibliotekets öppettider 1991 begränsades till 

förmån för Nackas nya huvudbibliotek, föddes idén om ”lördagsvärdinnor”. Initiativet 

kom från vänföreningen och utgick från viljan att biblioteket, trots begränsade 

personalresurser (1,5 tjänst), skulle erbjuda viss biblioteksservice även på lördagar, 

så att också yrkesverksamma människor fick god möjlighet att besöka biblioteket. 

8−10 av föreningens medlemmar håller därför sedan 1991 lördagsöppet, vilket 

utökar bibliotekets öppettider från 25 till 27 timmar i veckan.89 Bibliotekarien Gudrun 

Hagliden organiserar arbetet och tycker att det utgör ett bra alternativ i lite kärva 

tider.90 Lösningen med ”lördagsvärdinnor” växte fram ur ett redan etablerat 

samarbete mellan bibliotekarien och de frivilliga. 

Även vid Järbo bibliotek utgör frivilliga arbetsinsatser en lösning på efterfrågan 

vad gäller utökade öppettider för biblioteket. Detta bibliotek håller öppet med 

ordinarie bibliotekspersonal 12 timmar per vecka. Sedan 15 år tillbaka hålls 

biblioteket dessutom öppet två timmar varje veckoförmiddag, med hjälp av ungefär 

25 frivilliga pensionärer från PRO (Pensionärernas Riksorganisation) respektive SPF 

(Svensk Pensionärsförening). Vid Järbo bibliotek infördes denna lösning i fråga om 

extra öppethållande på kommun-politikernas initiativ. Den dåvarande 

bibliotekspersonalen hade visserligen gärna gått upp i arbetstid och haft öppet även på 

förmiddagarna.91 Men den ekonomiska situationen i kommundelen tillät inte mer än 

12 timmars öppethållande i veckan med ordinarie personal. Kommunpolitikerna lyfte 

fram de frivilligas extra öppethållande vid Järbo bibliotek som en förbättring av 

servicen och dessutom som en viktig ”social insats” från kommunens sida, i form av 

ökad brukarmedverkan och ökade möjligheter för medborgarna att få känna att de 

gör en nyttig samhällsinsats.92 

Mottagandet av idén var också positivt, både från pensionärs-organisationernas 

sida och från ledningen för Sandvikens stadsbibliotek. Inom de fackliga 

organisationerna vid biblioteken i Sandviken, DIK och SKTF, och från 

bibliotekspersonalens sida upplevde man dock till en början lösningen i Järbo som en 

 
89 Allt som allt uppgår deras frivilliga insatser till ca 60 obetalda arbetstimmar per år. 
90 Intervju Finntorp (2002-01-28). 
91 Intervju Järbo (2002-02-11). 
92 Lars Torstenson, ”Ny giv i Järbo − pensionärerna arbetar gratis på biblioteke t”, i Offentliga 
affärer 1986:1, s. 31. 
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dålig ersättning för en sådan professionell verksamhet som man menade att 

kommuninnevånarna har rätt till.93 Efter att fackföreningarna genom MBL-

förhandlingar försäkrat sig om att dessa lösningar inte skulle leda till reducerad 

personalstyrka eller att frivilliga skulle kunna ersätta personalen vid sjukdom, 

semester eller liknande blev dock inställningen mer positiv. 94 Ingegerd Johansson, 

från bibliotekspersonalens sida, menade att det hela aldrig var en fråga om vad hon 

kunde tillåta eller inte, hon hade inte mycket att sätta emot politikernas förslag: ”Vi 

var inte glada åt detta, men efterhand insåg vi att: ’Vi gör väl det bästa av situationen.’ 

Det var inte så mycket annat att göra. Nu ser jag det som ett komplement för att 

kunna ha lokalerna öppna.”95 

Viktigt att påpeka är att de frivilliga själva inte ser sig som konkurrenter till den 

ordinarie verksamheten. I både Finntorp och Järbo är de frivilligas arbets-uppgifter 

under tiden för öppethållandet begränsade och det extra öppet-hållandet innebär (i 

alla fall i Järbo) i flera avseenden extra arbete även för den ordinarie 

bibliotekspersonalen.96 De frivilligas tjänstgöring går framför allt ut på att hålla 

respektive lokal tillgänglig, att lägga fram tidningar, att notera in- och utlån och skapa 

en trevlig atmosfär. 

Även öppettiderna för biblioteket i Vinstaskolan utökas med hjälp av frivilliga. 

Biblioteket finns visserligen tillgängligt för lärarna och deras låg- och 

mellanstadieklasser under hela skoldagen. Det organiserade öppethållandet (4 timmar 

i veckan) sköts dock från och med läsåret 2000/2001 framför allt med hjälp av 18 

frivilliga ”elevbibliotekarier” från årskurs 6. Elevbibliotekarierna ställer upp en gång i 

veckan vardera med en halvtimme av sin lunchrast. Deras insatser är framför allt att 

hålla ordning i hyllorna samt att registrera in- och utlån. Som tack för detta får de en 

bokgåva av rektor vid terminens slut samt första-tjing på bibliotekets nyinköpta 

böcker. Elevbibliotekarierna är också med och tipsar om bokinköp. 

För två år sedan höll den person som är ansvarig för skolans bibliotek, Cilla 

Dalén, öppet två dagar i veckan. Motivet till att istället låta eleverna ta över den större 

delen av öppethållandet, var möjligheten att hålla biblioteket öppet åtminstone fyra 

dagar i veckan. Cilla Dalén menar att det viktigaste med denna lösning är att 

biblioteket på detta sätt görs mer tillgängligt och ökar elevernas möjlighet till 

skönlitterär läsning och läsglädje. Lösningen har som jag förstår det också sin 

 
93 Intervju Järbo (2002-02-11). 
94 I Järbo krävde till exempel fackföreningarna att de frivilliga skulle genomgå en ABF-utbildning 
före det att det extra öppethållandet påbörjades, vilket ledde till att det hösten 1985 startades 
studiecirklar för att pensionärerna skulle få lära känna sitt bibliotek. 
95 Intervju Järbo (2002-02-11). 
96 Intervju Järbo (2002-02-11) och Finntorp (2002-01-28). 
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upprinnelse i att Cilla Dalén knappast klarar att sköta både fyra timmars 

öppethållande fyra dagar i veckan, samt de administrativa uppgifterna i biblioteket, på 

de fem timmar i veckan som utgör hennes anställning. Elev-bibliotekarierna håller 

därför lunchtid skolbiblioteket öppet istället för Cilla Dalén. 

Ansvar för ordinarie öppethållande 

Hur ser då relationen mellan frivilliga och offentliga insatser ut i de fall när de frivilliga 

självständigt bär hela ansvaret för bibliotekets öppethållande som vid Nyby och 

Skälby bibliotek? Förhållandena vid dessa bibliotek är annorlunda än i Finntorp, 

Järbo och vid Vinstaskolans lilla bibliotek, eftersom det här inte finns någon ordinarie 

anställd personal. Intentionerna bakom de frivilligas insatser i Nyby och Skälby 

handlar inte ”bara” om att möjliggöra längre öppet-tider, utan om att möjliggöra en 

fortsatt biblioteksverksamhet överhuvudtaget. 

Både Nyby och Skälby bibliotek är alltså så kallade föreningsdrivna bibliotek 

vilket, enligt avtal slutna inom kommunen, framför allt ska innebära att föreningarna 

bemannar och håller biblioteket öppet samt följer sådana allmänna arbetsrutiner som 

ingår i öppethållandet av ett bibliotek.97 De frivilliga sköter alltså löpande 

arbetsuppgifter såsom registrering av medie-cirkulation, informationsservice, 

bokuppsättning, post- och tidskriftshantering och så vidare. Respektive kommun står 

fortsatt för dessa biblioteks lokalhyra och ett större kommundels- respektive 

kommunbibliotek i respektive område, Gränby respektive Barkarby bibliotek, ska 

enligt de slutna avtalen också ta ansvar för att förvalta bibliotekets medieanslag, sköta 

katalogisering, gallring, ge råd och stöd och så vidare. Kontakten mellan de 

föreningsdriva biblioteken och dessa större bibliotek är dock i själva verket mycket 

liten, både i Nyby och Skälby.98 

Ansvaret för öppethållandet av Nyby bibliotek bärs sedan 1997 av föreningen 

VÄNSAM, en samarbetsförening för äldrearbete bestående av en rad mindre 

föreningar i kommundelen.99 Biblioteket utgör en del av den breda frivilliga 

verksamhet för äldre som bedrivs av VÄNSAM i Nyby servicehus, där biblioteket 

också är beläget. Biblioteket används på förmiddagarna också som föreningens 

expedition. Det faktiska öppethållandet (6 timmar i veckan) sköts i nuläget med hjälp 

 
97 Intervju VÄNSAM (2002-02-04) samt PM om Föreningen Skälbybibliotekets Vänners 
verksamhet, 2002-02-18. 
98 Intervju VÄNSAM (2002-02-04) samt telefonsamtal med filialföreståndaren för 
Gränbybiblioteket (2002-04-18) resp. Intervju Skälby (2002-02-21) samt telefonsamtal med 
filialföreståndaren för Barkarby bibliotek (2002-04-22). 
99 VÄNSAM är en paraplyförening för Gamla Uppsala församling, Gamla Upsala Missions-
församling, Hem och samhälle, Klubb Nyby, PRO Svartbäcken, Riksförbundet 
PensionärsGemenskap i Gamla Uppsala och SPF Odin. 
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av fjorton föreningsmedlemmar som tillsammans tar tur i att på frivillig basis tjänstgöra 

i biblioteket. Motivet från VÄNSAM:s sida till att på detta sätt ta över ansvaret för 

den löpande verksamheten i Nyby-biblioteket var helt enkelt att, trots bristande vilja 

från politiskt håll, upprätthålla biblioteksservicen i stadsdelen Nyby och fortsätta att ha 

ett bibliotek nära − ”ett kulturcentrum för närområdet” − inte minst för dess äldre 

invånare.100 I Nyby var kommundelspolitikerna positiva till VÄNSAM:s övertagande. 

På andra bibliotek i kommunen hördes dock till en början en del kritiska röster som 

hellre såg att biblioteket skulle läggas ned än drivas av VÄNSAM eftersom det rådde 

en osäkerhet om de frivilliga verkligen skulle kunna sköta biblioteket på ett fullgott 

sätt.101 Närhetsaspekten skulle ju också kunna lösas med en bokbuss. Men 

VÄNSAM menar att med den nuvarande lösningen kan bibliotekets viktiga sociala 

funktion bättre upprätthållas.102 

Viljan att göra en kulturgärning och ”rädda” ett litet lokalt bibliotek ligger även 

bakom det frivilliga engagemang som möjliggör Skälby biblioteks existens.103 I början 

av 1990 beslutades i kommunen att detta bibliotek, beläget i en liten barackbyggnad, 

skulle läggas ned av kostnadsskäl. I protest bildades föreningen ”Skälbybibliotekets 

Vänner”, som hösten 1991 också kom att ta över driften av detta bibliotek. 

Öppethållandet sker i nuläget med hjälp av ca 25 frivilliga föreningsmedlemmar som 

tjänstgör i biblioteket ca ett pass i månaden. I motiven bakom denna lösning ingår inte 

minst viljan att Skälby bibliotek ska finnas tillgängligt för att förmedla böcker och ge 

viss biblioteks-vana till de skolelever och lärare i den närbelägna Neptuniskolan som 

inte har något eget bibliotek. Biblioteket håller extraöppet varje torsdag för besök från 

skolklasserna. Även en barnstuga har egen nyckel till biblioteket. 

Skälbybibliotekets vänförenings grundtanke var att genom sitt övertagande hålla 

biblioteket ”vid liv” en tid framåt, i hopp om att kommunen sedan skulle återuppta 

verksamheten när ekonomin förbättrades.104 Även i Nyby hoppas VÄNSAM 

fortfarande på ett kommunalt övertagande. Så har dock ännu inte skett, varken i 

Nyby eller Skälby. I Skälby blir de offentliga insatserna i förhållande till biblioteket 

snarare mer begränsade för vart år som går. 

Ansvar för administration av biblioteksverksamheten  

Liksom vid Nyby och Skälby bibliotek gick Jättendals bibliotek, en liten 

biblioteksfilial inom Nordanstigs kommunbibliotek, 1998 över i föreningsdrift. Även 

 
100 Intervju VÄNSAM (2002-02-04). 
101 Intervju VÄNSAM (2002-02-04). 
102 Intervju VÄNSAM (2002-02-04). 
103 Intervju Skälby (2002-02-21). 
104 ”PM” över Föreningen Skälbybibliotekets Vänners verksamhet, 2002-02-18, s. 1. 
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här skedde detta i samband med att biblioteket stod inför nedläggning. Den frivilliga 

sammanslutning som tog över ansvaret för biblioteket, Jättendals sockenlag, fick vid 

övertagandet behålla boksamlingen, bokhyllor och annan inredning.105 

Bibliotekslokalen betalas också fortfarande av kommunen (skolförvaltningen) och 

Jättendals sockenbibliotek fungerar också som ett skol-bibliotek för byns lärare och 

ca 100 skolelever. I alla övriga avseenden drivs Jättendals bibliotek idag dock som 

ett sockenbibliotek. Biblioteket är helt bortkopplat från det kommunala 

bibliotekssystemet och har liten kontakt med andra bibliotek i kommunen. 

Motivet till att sockenlaget bad att få ta över driften av biblioteket var att 

sockenlagets övertagande skulle vara ett bättre alternativ än att biblioteket lades ned 

helt. Sockenlagets ordförande Susanne Kurtson förklarar: 

Det första de skär ned på i kommunen, när de inte har några pengar, det är ju på kultur. Och 
jag ser ju det som en katastrof för utvecklingen. Jag kan liksom inte se att man kan ha en 
kommun utan kultur och biblioteket är ju liksom verkligen kultur. Alltså utan bibliotek tycker 
jag det känns som om hela byn är död, jag tycker nästan att det är värre än att det inte finns 
skola. Nej, men det känns som att det är så viktigt att det finns den här sista utposten för 
kultur och bildning. Jag tycker det känns som en sådan här svensk folkrörelsetradition, det 
här med folkbildningen...”106  

 

Till en början, i ett och ett halvt år efter det att sockenlaget tagit över biblioteket från 

kommunen, drevs biblioteket helt med hjälp av frivilliga krafter. Från 

bibliotekspersonal i kommunen var mottagandet av denna lösning inte särskilt 

positivt. Susanne Kurtson, ordförande för sockenlaget, tror att detta framför allt 

handlade om känslan av ett hot − att om man kan driva biblioteket ideellt, varför 

skulle de då få betalt?107 

Men vi sa till dem hela tiden: Vi tycker det är mycket bättre att det är ett folkbibliotek som är 
i kommunal regi och vi tycker ”kämpa på ni” och vi tycker att ”ni ska ha era bibliotek” och vi 
vill ju mycket hellre att det här skulle vara det, för då skulle vi få tillgång till andra böcker. 
Men när inte alternativet fanns, då tyckte vi att det var förskräckligt i en by att inte ha ett 
bibliotek.108 

 

I dagsläget drivs dock inte biblioteket längre på helt frivillig basis. Hösten 2000 

lyckades sockenlaget nämligen få ekonomiskt stöd från Justitiedepartementet för att 

driva ett demokratiprojekt på orten och i den för biblioteket närbelägna skolan. Med 
 

105 Någon katalog över samlingen vidarebefordrades dock inte varför en av de främsta 
uppgifterna för den biblioteksanställda Petra Modée var/är att registrera och katalogisera 
bibliotekets boksamling. 
106 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
107 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
108 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
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hjälp av dessa pengar blev biblioteket även ett ”Demokratikontor” och föreningen 

fick härmed också råd att anställa en person som projekt- och biblioteksansvarig, 

som samtidigt som hon står för bibliotekets öppethållande också arbetar med 

föreningsutveckling och demokratifrågor med byns skolungdomar i tätt samarbete 

med skolans lärare. På detta sätt hålls biblioteket nu öppet 22 timmar i veckan jämfört 

med 6 timmar i veckan då biblioteket låg under kommunal förvaltning. Sockenlaget 

fortsätter att söka nya utvecklings-pengar för att kunna behålla Petra Modée som 

anställd i biblioteket. 

Tre personer inom sockenlaget tar idag ett huvudansvar för biblioteket rent 

frivilligt. Deras frivilliga arbete i fråga om bibliotekets skötsel och service består 

framför allt av två delar. Den ena delen handlar om att de tre mest aktiva frivilliga, 

tillsammans med andra medlemmar i sockenlaget, förbereder sig för och deltar i de 

bokråd vari besluten om inköp fattas.109 Den andra delen av det frivilliga arbete som 

förekommer vid Jättendals sockenbibliotek handlar om att samla in pengar till inköp 

av böcker och om att söka fortsatt finansiering i form av projektbidrag och liknande. 

Under 2001 hade sockenbiblioteket 10 000−15 000 kronor att köpa in böcker 

för. Viktigt i detta sammanhang är den loppmarknad till bibliotekets förmån som en 

föreningsmedlem har skött de senaste åren från maj till september. En annan form av 

finansiering är de nio lokala företagare som sponsrar 10 av bibliotekets 20 tidskrifter 

och 3 dagstidningar mot att de får sitt namn på bibliotekets hemsida. Annars är 

arbetet med att söka olika former av projektpengar en central del av det frivilliga 

arbetet inom sockenlaget. En stor fördel i detta sammanhang är att Susanne Kurtson, 

sockenlagets ordförande, har stor erfarenhet av just detta.110 Även Petra Modée, 

som anställd, deltar i Sockenlagets finansieringsjakt och kommenterar: 

Många föreningar ser lite föraktfullt på projektpengar och anser att det bara är ett sätt för 
föreningarna att ”lura” till sig pengar. Jag tycker att fördelen med att arbeta med projekt är 
att man hela tiden måste utvecklas, man får aldrig pengar för den ”normala” verksamheten. 
Som bibliotekarie måste man hela tiden försöka att leta pengar och att hitta på saker som 
utvecklar bygden. Just nu har vi sökt pengar för ett läsprojekt som vi tänkte starta i höst i 
samarbete med skola/förskola och fritids. Susanne har också tagit initiativ till ett projekt om 
EU i Jättendal.111 

 

De frivilliga insatserna vid Jättendals sockenbibliotek handlar alltså dels om direkt 

brukarinflytande i fråga om bibliotekets bokutbud, dels fyller det en avgörande 

ekonomisk funktion. 

 
109 Mer om detta längre fram i texten.  
110 Se Susanne Kurtson, Sök  projektpengar (Stockholm, 2001).  
111 Kompletterande e -postmeddelande från Petra Modée (2002-02-07). 



 37

Det frivilliga arbetet ur olika aspekter 
I den genomgång av det frivilliga arbetets former och motiv som just genomförts kan 

man på vissa håll ana en viss tveksamhet kring vad lösningar med frivilliga insatser på 

bibliotek kan föra med sig. Bland de intentioner som ligger bakom lösningarna med 

frivilligt arbete på mina exempelbibliotek återfinner man dock också idén om att de 

frivilliga insatserna kan bidra med olika sorters mervärden. I det följande vill jag 

försöka fördjupa förståelsen kring sådana möjliga mervärden och problem som 

frivilliga arbetsinsatser på bibliotek kan föra med sig. Detta sker genom att jag 

analyserar mitt undersökningsmaterial utifrån vissa centrala aspekter på frivilligt arbete 

i samband med biblioteksverksamhet, nämligen deltagande och aktivitet samt service 

och professionalism. 

Deltagande och aktivitet 

Att motiven eller intentionerna bakom de frivilliga insatserna vid mina 

exempelbibliotek är att fylla en viss servicefunktion är uppenbart. Innan jag går 

djupare in på serviceaspekten på frivilligt arbete vill jag dock lyfta fram några andra 

viktiga funktioner som frivilliga insatser kan fylla eller föra med sig. Frivilligt arbete 

handlar ju nämligen inte bara om service utan också om deltagande och tillhörighet 

liksom om aktivitet och påverkan.112 

Gemensamt för de intervjuade vid biblioteket i Nacka Forum är att de alla ser 

biblioteket som en viktig lokal mötesplats. De frivilliga insatserna i fråga om 

programverksamheten upplevs kunna tillföra ett mervärde i detta hänseende, inte 

minst genom att ge den arrangerade programverksamheten en viktig lokalförankring. 

Anders Olsson vid Forumbiblioteket, lyfter i detta sammanhang också fram 

bibliotekets roll som arena för − snarare än som producent av − program: 

Vi vill vara en arena, en plats där man är välkommen att ha program och det är också den 
mest naturliga plats i hela kommunen där man kan ha program. […] Så alltså, vi bjuder ju in 
alla, det är ju inte bara vänföreningen, utan alla som är intresserade av att ha någon form av 
programverksamhet är ju välkomna till biblioteket − som en lokal, eller som en arena för det 
− och så ger vi ju plats och utrymme för det. Det är ju så som vi vill fungera utåt alltså och 
det är ju också vår målsättning att vara det. Så att det är ju snarare en arena vi ska vara än en 
producent av program.113 

 

Frivilligt ansvar för programverksamhet skulle på detta sätt kunna sägas bidra till att 

förstärka bibliotekets identitet som ”samhällets vardagsrum” där en mängd olika 

 
112 Jeppsson Grassman, 1998. 
113 Intervju Anders Olsson, Nacka HB (2002-01-28). 
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aktiviteter av olika aktörer är välkomna. Biblioteks- och kultur-chefen i Nacka ser 

dessutom frivilligheten som en utvecklingspotential för hela stadsdelen och menar att 

kombinationen bibliotek och frivillighet kan utgöra verktyg för att stärka den 

demokratiska utvecklingen i kommunen. 

Detta, brukarmedverkans positiva verkningar för lokalsamhället, var som sagt 

också det som kommunpolitikerna lyfte fram i och med att de lade fram förslaget med 

de frivilligas extra öppethållande vid Järbo bibliotek. Genom sitt förslag slog man två 

flugor i en smäll, dels frågan om öppethållande, dels frågan om avsaknaden av en 

daglig samlingslokal för samhällets äldre invånare. Ingegerd Johansson i Järbo var ju 

lite skeptisk i början men förklarar att hon allt eftersom kommit att uppskatta de 

frivilligas närvaro i verksamheten mer och mer − inte minst för allt det hon ser att 

engagemanget och det extra öppethållandet betyder för de frivilliga pensionärerna 

själva. Hon upplever i dagsläget faktiskt att biblioteket, genom de frivilligas insatser, 

fyller en funktion som ”socialt skyddsnät”: 

 
[…] den sociala samvaron är så viktig som de har, den skulle jag inte vilja att den försvann. 
Om jag fick önska skulle jag ha öppet 10−19 med anställd personal. Men pensionärerna fick 
gärna vara kvar − det är så värdefullt för dem att träffas.114  

 

De frivilliga pensionärerna själva håller med och upplever också, i linje med 

kommundelsledningen intentioner, att de på detta sätt känner att de ”gör rätt för sig 

lite grann”. 115 De frivilliga insatserna skapar på detta sätt en viktig känsla av 

tillhörighet och fortsatt delaktighet i samhället efter pensioneringen. Representanterna 

för ”lördagsvärdinnorna” på Finntorpsbibliotek upplever även de det extra 

öppethållandet som ett förtroende och tycker att det känns hedrande och psykiskt 

stimulerande att delta i bibliotekets lördagsservice.116 Finntorps bibliotek är också 

intressant på så sätt att det faktiskt framför allt vänder sig till områdets äldre invånare 

och har en viktigt social funktion i förhållande till dessa. Att integrera de äldre i 

verksamheten kan då ses som ett syfte i sig. I Finntorp har också bibliotekarien en 

mycket nära och vänskaplig kontakt med de frivilliga och är själv en av 

vänföreningens mest engagerade medlemmar. Detta är säkert en viktig anledning till 

att samarbetet löper smidigt och till att de frivilliga verkligen känner sig uppskattade 

och ”som hemma”.117 

 
114 Intervju Järbo (2002-02-11). 
115 Intervju med representanter från PRO och SPF i Järbo (2002-02-11). 
116 Intervju med två representanter för ”Finntorpsbibliotekets Vänner” (2002-02-16).  
117 Intervju Finntorp (2002-01-28). 
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Även i Vinstaskolans bibliotek förväntas de frivilliga insatserna skapa något slags 

mervärde utöver bibliotekets ökade tillgänglighet för skolans elever. Liksom 

Ingegerd Johansson och Gudrun Hagliden menar Cilla Dalén att det här med 

elevbibliotekarier är en positiv sak i sig, framför allt eftersom eleverna på detta sätt får 

öva sig i att ta ansvar, får känna att de gör nytta, får öva sig i bokstavsordning och så 

vidare.118 Att ta denna sorts ansvar menar hon alltså en utgör bra en pedagogisk 

uppgift. 

Det är ju klart att det är bra att få vara med att ta ansvar och känna att man… att man gör 
nytta är ju bra. Och det tror jag nog att de upplever allihopa. Ja, det borde de göra för de 
gör nytta. Sedan försöker jag att de är med lite när jag ska köpa nya böcker. De fick 
katalogen och de som ville skrev upp vad de tyckte att jag skulle beställa för böcker och då 
beställer jag ju i stort sätt de. De tipsar. Det är ju faktiskt ett litet inflytande. Det är inte så 
lätt i skolan med demokrati och elevinflytande och så där faktiskt. Men jag tycker det känns 
ganska bra.119 

 

Elevbibliotekariernas perspektiv på det frivilliga insatsernas mervärden kan i sin tur 

formuleras genom deras personliga motiv till att ställa upp i biblioteket − ”annars 

sitter man ju bara i en bänk” − ”man får bestämma vilka böcker som ska beställas in” 

− ”att ha något att göra på rasterna”− ”så man har något att göra när det är dåligt 

väder”.120 De har också upptäckt att det efter att de började som ”elevbibliotekarier” 

är lättare för dem att hitta i andra bibliotek (även om de menar att ”där är det ju mer 

noggrant”.121) Men de menar nog ändå att det skulle underlätta om Cilla Dalén var 

mer i biblioteket. Cilla Dalén önskar också själv att hon själv kunde tillbringa mer tid i 

biblioteket med elevbiblio-tekarierna än vad hon gör nu. Ibland känner hon att hon 

kanske ”utnyttjar” dem lite för mycket. 

Representanterna för VÄNSAM tror att det frivilliga arbetet vid Nyby bibliotek 

kan ha ”en ekonomisk betydelse ur friskhetssynpunkt”.122 De menar, liksom Ingegerd 

Johansson i Järbo, att människor lever längre genom att kunna komma till biblioteket 

och träffa människor, genom att ha något att göra och engagera sig i och genom att få 

chansen känna att man gör en samhällsinsats. Representanter för de frivilliga vid 

Nyby bibliotek lyfter således fram sina insatser som tillförare av ett mervärde till 

biblioteket, fram för allt i socialt hänseende och säger: ”Biblioteket blir mer än ett 

bibliotek”.123 

 
118 Intervju Vinsta (2002-02-06). 
119 Intervju Vinsta (2002-02-06). 
120 Intervju med fyra representanter för elevbibliotekarierna (2002-02-06).  
121 Intervju med fyra representanter för elevbibliotekarierna (2002-02-06).  
122 Intervju VÄNSAM (2002-02-04). 
123 Intervju VÄNSAM (2002-02-04). 
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Det skulle säkert Jättendals sockenbibliotek också skriva under på i fråga om sitt 

bibliotek. Att sockenlaget har hela ansvaret för biblioteket innebär stora möjligheter 

till aktivt deltagande och direkt brukarinflytande. Det finns ju här bland annat två 

bokråd, ett för barn och ett för vuxna, som båda träffas ungefär en gång i månaden. 

Medlemmarna i de vuxnas bokråd läser recensioner i tidningar och tar även hänsyn till 

beställningar eller tips från bibliotekets låntagare. Barnens bokråd i sin tur startade 

förra året och utgörs av valda representanter från varje mellanstadieklass i den skola 

där biblioteket är inhyst. Bokrådet, där också Petra Modée ingår, träffas och pratar 

om vilka böcker som borde köpas in till biblioteket varefter eleverna får i uppgift att 

leta på Internet efter priser. De frivilliga insatserna är här en förutsättning för att något 

ska bli gjort, men medverkar ju också till att biblioteket inte bara blir några få 

personers angelägenhet. 

Ovanstående genomgång pekar framför allt på vad de frivilliga insatserna kan 

betyda socialt, dels för de enskilda frivilliga, dels i förhållande till biblioteket som lokal 

samlingsplats. Möjligheterna till verkligt inflytande varierar dock säkert mycket från 

fall till fall och är inte någonting som jag egentligen kan uttala mig om utifrån mitt 

material. Men den mest intressanta aspekten av dem alla är kanske ändå det faktum 

att de frivilliga faktiskt engagerar sig i en samhällsfunktion som de tycker är viktig och 

inte vill nöja sig med att denna samhällsfunktion går förlorad. Som svar mot den kritik 

som genom åren har mött de frivilliga vid Skälby bibliotek säger en av dem: ”men vad 

gör man då med ett bibliotek som redan har beslutats att det ska läggas ned? Gör det 

då så mycket om man då tar tag i saker och ting?”.124 

Service och professionalitet 

Jag kommer i det följande att analysera de frivilligas insatser vid mina 

exempelbibliotek ur en serviceaspekt.125 Hur framstår de i ljus av vad som normalt 

förväntas av professionell biblioteksservice? Med ”det professionella biblioteket” 

syftar jag på den biblioteksverksamhet som drivs med hjälp av avlönad personal som 

utför sitt arbete mot bakgrund av vissa kunskaper om biblioteksarbete, förvärvade 

genom relevant utbildning och ’beprövad erfarenhet’. Detsamma gäller för 

professionell biblioteksservice. 

 
124 Intervju Skälby (2002-02-21). 
125 Jag har här bl.a. utgått från The public library service: IFLA/UNESCO Guidelines for 
Developement, IFLA publications 97 (München, 2001). 
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”Visst skulle jag vilja ha ett annat innehåll egentligen” 

Frivilliga insatser i samband med ett biblioteks programverksamhet skiljer sig från 

frivilliga insatser i fråga om till exempel öppethållande på så sätt att det inte är lika tätt 

knutet till bibliotekets kärnfunktioner i fråga om till exempel informationsservice. 

Därför ses det inte alltid som en arbetsuppgift som kräver någon specifik professionell 

utbildning. Maria Norman, programansvarig på Biblioteket i Forum Nacka, menar 

dock ändå att om hon skulle hålla i bibliotekets föreläsningsserie, istället för 

kulturföreningen, skulle denna se annorlunda ut till innehållet: ”Visst skulle jag vilja ha 

ett annat innehåll egentligen. Men de gör ett enormt bra jobb, som passar en viss 

publik. Det tror jag absolut. Men det är ju ingenting ungdomsinriktat alls.” 126 Hon 

menar att om hon var helt ansvarig för bibliotekets programverksamhet (och hade 

tillräckliga resurser) skulle hon nog försöka ”fånga upp” ungdomarna lite mer och om 

hon fick önska så skulle hon också kanske ibland försöka få programmen lite mer 

samhällsinriktade, med mer nutida och brännbara ämnen: ”Jag tycker ju i och för sig 

också att det här med svamp, jag menar svamp är ju otroligt populärt − och biodling 

− det är ju inget fel med det men jag skulle ju inte ha det.”127 

Maria Norman menar således att de frivilliga insatserna självklart får vissa 

konsekvenser för vad som erbjuds biblioteksbesökarna i form av program-

verksamhet. Hon ser dock inte heller i dagsläget så stort utrymme för någon egentlig 

programverksamhet i egen regi − varken resursmässigt, tidsmässigt eller lokalmässigt. 

Hon menar dels att vänföreningen redan ”fyller upp” en gång i månaden, dels att hon 

själv inte riktigt hinner med att sköta en parallell programverksamhet: ”nu är jag ju så 

inblandad rent praktiskt i det här, det tar liksom min tid lite också.”128 Anders Olsson, 

chef för biblioteket, menar dock också att i och med att de lite mer 

populärvetenskapliga delarna redan ”täcks” av kulturföreningen, så får biblioteket, 

och de professionella utövarna, bättre möjlighet att istället koncentrera sig på att just 

till exempel få in mer inslag av omvärldsbevakning i programverksamheten.129 Både 

Maria Norman och Anders Olsson framhåller också att vad gäller lokalkännedom och 

kontaktnät är de frivilliga oslagbara och menar att detta skapar en viktig 

lokalförankring i bibliotekets verksamhet och service. 

Mina intervjupersoner vid detta bibliotek poängterar dock också vikten av att det 

för besökarna skall vara uppenbart att det är ”Bibliotekets Vänner i Forum Nacka” 

och inte biblioteket, som är arrangör för lördagsprogrammen. Biblioteket i Nacka 

 
126 Intervju Maria Norman, Nacka HB (2002-01-28). 
127 Intervju Maria Norman, Nacka HB (2002-01-28). 
128 Intervju Maria Norman, Nacka HB (2002-01-28). 
129 Intervju med Anders Olsson, Nacka HB (2002-01-28). 
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Forum svarar, såtillvida inga lagar bryts, varken för innehållet eller kontinuiteten i de 

program som arrangeras av föreningen: 

Vi ger dem inte någon direkt handledning mer än att vi talar om de förutsättningar som finns 
för att vara på biblioteket. I och med att vi vill se oss och tydliggöra oss som en arena, så 
kan vi inte heller svara för kontinuiteten […] Det är ju jätteviktigt att tala om att det sker på 
biblioteket men att arrangören är Bibliotekets Vänner i Forum Nacka, det är inte 
biblioteket.130 

 

Andra servicefunktioner som den programansvariga Maria Norman upplever att 

kulturföreningen gärna skulle kunna få bidra med, är läxläsningshjälp och eventuellt 

ansvar för de personalkrävande Internetdatorerna. Men något annat kan hon inte 

riktigt föreställa sig, ”för då biter man sig själv i svansen”.131 

”Det är det här småskaliga och lite lokala som fungerar” 

När frivilliga deltar i öppethållandet av ett bibliotek blir frågan om professionell 

kompetens i utförandet av bibliotekets servicefunktioner mer angelägen. Både vid 

Finntorps och Järbo bibliotek påpekar dock bibliotekarier-na hur viktigt det är att 

inte se de frivilligas insatser som en ersättning för den ordinarie personalen och 

poängterar att de aktiva pensionärerna inte ska ta på sig arbetsuppgifter som är alltför 

svåra eller betungande − både för deras egen skull och för att upprätthålla kvaliteten i 

den biblioteksservice som erbjuds. 

De frivilligas extra öppethållande av biblioteket har också i både Järbo och 

Finntorp vissa särskiljande drag, som skiljer detta från det ordinarie öppethållandet, 

det vill säga vissa gränsdragningar har gjorts i förhållande till den ordinarie 

personalens uppgifter och kompetens. In- och utlån sköts till exempel manuellt och 

registreras av bibliotekspersonalen i efterhand. De frivilliga utför inte heller sysslor 

som har med förvaltningen av bibliotekets samlingar att göra (till exempel 

bokuppsättning) och ska slussa vidare beställningar och informationsfrågor till den 

ordinarie personalen vid behov. I Järbo beskriver en av de aktiva pensionärerna sina 

arbetsuppgifter som en form av vaktmästarsysslor och konstaterar: ”Vi är 

’kaffekokare’, ’dörröppnare’ och ’posthämtare’.132 

I och med att pensionärerna kom in i verksamheten i Järbo fick biblioteket fler 

tidningar och tidskrifter och dessa utgör kanske den främsta av bibliotekets 

servicefunktioner på förmiddagarna. Tidningarna läses i hög utsträckning och ”drar”, 

 
130 Intervju med Anders Olsson, Nacka HB (2002-01-28). 
131 Intervju Maria Norman, Nacka HB (2002-01-28). 
132 Kommentar i förbifarten av frivillig vid Järbo bibliotek. (Citering medgavs.) 
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tillsammans med det kaffe som serveras, många andra av samhällets pensionärer till 

biblioteket, förutom de som för tillfället tjänstgör.133 Ingegerd Johansson vid Järbo 

bibliotek är dock också rädd att hon, genom lösningen med frivilliga tjänstgörande, då 

och då ”tappar en och annan” potentiell bibliotekslåntagare.134 (Vid Järbo biblioteket 

sker ju också nästan hälften av öppethållandet genom frivilliga insatser.) Hon berättar 

dessutom att vissa av byns invånare inte vill gå in i biblioteket när det är den ena (dvs. 

PRO) eller den andra (dvs. SPF) som håller öppet.135 Ingegerd Johansson inser att 

detta går på tvärs med de allmänt accepterade målsättningarna för folkbiblioteken, det 

vill säga att dessa ska vara öppna för alla oavsett ålder, religiös eller politisk hemvist 

etcetera och att verksamheten inte ska påverkas av enskilda aktörers intressen. Hon 

framhåller dock att det är viktigt att pensionärsföreningarnas insatser i biblioteket är 

fristående från politiken och menar att det är A och O att båda och inte bara en av 

föreningarna deltar så att det kan bli en ”jämvikt”. 

Lösningarna i Järbo och Finntorp handlar framför allt om att de frivilliga bidrar till 

att skapa en ”hemmakänsla” i biblioteket genom sitt personliga förhållningssätt till 

biblioteksbesökarna (och i Järbo inte minst också gentemot samhällets skolelever). 

Bibliotekarien vid Finntorps bibliotek, Gudrun Hagliden, säger att hennes 

”lördagsvärdinnor” på detta sätt kan tillföra bibliotekets service någonting nytt och ge 

en lite annan karaktär åt biblioteket: 

Jag tycker på sätt och vis att det här är en lite rolig lösning. Vi har ju varit tvungna att ta till 
den här lösningen med vänföreningen men nu tycker jag att det har gett väldigt mycket till 
verksamheten. Det här att de har lite möjlighet att tycka till och de möter låntagarna på ett 
lite annat sätt. Så att jag skulle nog inte byta bort det här med vänföreningen, just de här två 
timmarna i veckan, mot att vi har utbildad personal.136 

 

Gudrun Hagliden, tror dock knappast att denna lösning skulle fungera på alla 

bibliotek utan framhåller att det antagligen kräver småskalighet och stark 

lokalförankring: 

[…] det är det här småskaliga och lite lokala som fungerar. För att ju mer automatiserat det 
blir, desto svårare är det att ha det här lite manuella och ideella kvar. Jag tror förutsättningen 
är faktiskt att det är ett litet lokalt bibliotek där man har den här nära kontakten, där man 
faktiskt kan ringa hem en kväll och säga :’kan du ställa upp?137 

 

 
133 Intervju Järbo (2002-02-11). 
134 Intervju Järbo (2002-02-11). 
135 Intervju Järbo (2002-02-11). 
136 Intervju Finntorp (2002-01-28). 
137 Intervju Finntorp (2002-01-28). 
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Förutsättningarna för att det fungerar så bra i Finntorp menar hon alltså dels är att det 

är ett litet, lokalt bibliotek, där bibliotekarien verkligen ”känner” sina frivilliga, dels att 

det är litet bibliotek där det inte ställs så mycket svåra informationsfrågor.138 Inte heller 

”lördagsvärdinnorna” tror att det skulle fungera på ett större bibliotek eftersom det då 

antagligen skulle ställas litet större fordringar på dem. Allt som allt handlar det om 

ungefär 25 lån per lördag och vad gäller informationsservicen menar Gudrun Hagliden 

att hennes ”lördagsvärdinnor” är väldigt på alerten och lär sig mycket allteftersom. 

Själva säger de att ”vi svarar så gott vi kan” och huvudsaken är att ”vet man inte 

saker så tar man reda på det”.139 Börje Sjölund, biblioteks- och kulturchefen i Nacka, 

framhåller dock: 

I Finntorp erbjuder vi kvalificerad biblioteksservice under veckodagarna men inte på 
lördagarna, utan då är det mer en träffpunkt istället dit folk kan gå in, ja låna böcker som de 
själva har plockat ur hyllorna.140 

 

De frivilligas ansvar för extra öppethållande i Finntorp och Järbo har pågått en längre 

tid vilket gör att dessa lösningar är väl inarbetade. Gudrun Hagliden menar dock 

också att hon gärna skulle ha lite fler personer som hon kunde välja mellan och gärna 

några yngre. Hon konstaterar att: ”Medelåldern är på 70-75-80 och de går bort, de 

försvinner, och återväxten är ju inte så där jättesäker”.141 Den fortsatta servicen i 

Finntorps bibliotek på lördagar beror således på framgången i värvandet av nya 

”lördagsvärdinnor”. Men framtiden för Finntorps bibliotek är i själva verket 

överhuvudtaget mycket osäker. Planerna inom kommunen pekar mot nedskärningar i 

filialens biblioteksservice och tillgång på utbildad bibliotekspersonal. Biblioteket lär då 

också få byta namn till något i linje med ”Träffpunkt Finntorp”.142 Det blir då lördag 

hela veckan! 

För att illustrera förutsättningarna för den biblioteksverksamhet som bedrivs i 

Vinsta skolbibliotek kan man låta de fyra elevbibliotekarierna spekulera i vad som 

skulle hända om de inte i hjälpte till i bibliotek på lunchrasterna. De säger bland annat 

att: ”det skulle vara stängt”, ”det skulle vara stökigt” och ”Cilla skulle få jättemycket 

att göra”.143 Förutsättningarna för en utvecklad skolbiblioteksservice är sålunda här 

inte, liksom på så många skolbibliotek i Sverige, särskilt goda. Om service räknas i 

öppettider och antal utlån så innebär dock Vinstaskolans lösning med 

 
138 Intervju Finntorp (2002-01-28). 
139 Intervju med representanter för ”Finntorpbibliotekets Vänner ” (2002-02-16). 
140 Intervju Börje Sjölund (2002-01-28). 
141 Intervju Finntorp (2002-01-28). 
142 Intervju Börje Sjölund, Nacka kommun (2002-01-28). 
143 Intervju med fyra representanter för elevbibliotekarierna (2002-02-06). 
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elevbibliotekarier en klar serviceförbättring. Med införandet av denna lösning 

fördubblades antalet utlån mot läsåret innan. En av orsakerna till detta måste enligt 

Cilla Dalén vara att biblioteket nu är öppet på lunchen och att eleverna kan komma 

dit när de själva är sugna.144 

Elevbibliotekarierna håller alltså under sin tjänstgöring biblioteket i ordning, 

registrerar och ställer upp tillbakalämnade böcker i hyllorna. Med hjälp av denna 

lösning menar Cilla Dalén att hon, istället för att ”bara” hålla öppet och ställa upp 

böcker i hyllorna, framför allt kan lägga sina fem timmar i veckan på att sköta allt 

annat administrativt arbete i samband med skötseln av biblioteket.145 Hon förklarar: 

Runt jul någon vecka då hade vi inte några elevbibliotekarier i tjänst och det blev kaos, det 
var hur my cket böcker som helst. Jag har inte en chans − då går mina fyra timmar till att ställa 
in böcker bara. Så det är ett viktigt jobb de gör också, de hjälper mig med det administrativa 
eller vad man ska säga.  

[…] Nu när de hjälper till har jag ju möjlighet att göra andra saker än att hålla öppet mina 
fem timmar. Jag måste ju ägna min tid åt sådana här kringgrejer som att lägga in böcker i 
datorn och kontakta olika personer och sådär. 146 

 

Vad som härigenom förloras är kanske framför allt något av den vuxna personalens 

regelbundna kontakt med skoleleverna och därigenom möjligheten att ge de enskilda 

eleverna en mer medveten och riktad service (i förhållande till elever med 

lässvårigheter och liknande). Men frågan är hur mycket utrymme fanns för detta före 

det att elevbibliotekarierna kom in i bilden? 

”Vi får inte ta på oss för mycket för då kanske vi inte orkar det här” 

Kritiken mot VÄNSAM:s övertagande av ansvaret för Nybybibliotekets 

öppethållande lade sig något när det blev klart att den biblioteksgrupp inom 

VÄNSAM som har huvudansvaret för öppethållandet av biblioteket, skulle ledas av 

personer med erfarenhet av biblioteksarbete (bland annat den tidigare 

biblioteksföreståndaren). Så har det även fortsatt. De representanter för VÄNSAM 

som jag intervjuat menar också att föreningen antagligen inte heller skulle ha vågat sig 

på att ta över annars. 

Enligt det avtal 1997 som slöts mellan VÄNSAM, Gränby kommundelsbibliotek 

och Uppsala stadsbibliotek, ska det vara samma kvalitet och standard på servicen 

under föreningens öppethållande som tidigare när Nyby bibliotek drevs helt 

 
144 Intervju Vinsta (2002-02-06). 
145 Intervju Vinsta (2002-02-06). 
146 Intervju Vinsta (2002-02-06). 
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kommunalt.147 Filialföreståndaren för Gränby-biblioteket påp ekar dock, från sitt 

perspektiv, att kontinuiteten blir svår med 16-18 stycken bland de tjänstgörande och 

att servicen i hög grad beror på de enskilda frivilligas ambitioner och förkunskaper.148 

Från VÄNSAM:s sida vill man dock också poängtera att inom deras 

pensionärsgrupp finns all möjlig slags kunskap och att lämpliga personer 

”handplockas” till biblioteket utifrån personkännedom och den erfarna tidigare 

bibliotekspersonalens omdöme − ”Det gäller ju att ha lite bokkännedom och känsla 

för service.”149 

Vad som kan erbjudas biblioteksbesökarna på Nyby bibliotek är enligt de 

frivilliga själva en viss grundservice, i form av utlån av böcker, storstilsböcker (som 

kommer i deposition från stadsbiblioteket) och en mindre samling talböcker. De 

önskemål som inte kan mötas genom Nyby biblioteks samlingar kan också uppfyllas 

genom beställningar via Uppsala stadsbibliotek.150 Nybys medieanslag på 35 000 

kronor förvaltas av Gränbybiblioteket enligt samma inköpsprinciper som inom resten 

av stadsbiblioteket.151  

Representanterna för VÄNSAM menar att det är svårt att nå biblioteks-

användare utanför servicehuset som de menar är isolerat i allmänhet. En bredare 

publik önskas alltså av föreningen men de har egentligen varken resurser eller ”ork” 

att göra reklam och ordna andra aktiviteter i form av till exempel sagostunder och 

den person som är ansvarig för biblioteksgruppen inom VÄNSAM tänker också 

ibland att ”Vi får inte ta på oss för mycket för då kanske vi inte orkar det här”.152 

Även vid Skälbybiblioteket slöts vid vänföreningens övertagande för ca 10 år 

sedan ett särskilt avtal, där en ansvarsfördelning mellan ”Skälbybibliotekets Vänner” 

och kommunbiblioteket i Barkarby reglerades.153 Medan vänförening-en framför allt 

åtagit sig att hålla öppet 8 timmar i veckan ska Barkarby bibliotek enligt detta avtal 

bland annat tillhandahålla medier, bistå med råd och stöd vid behov och upplåta 

lokalen. Kontakten mellan Barkarby och Skälby (liksom kontakten Nyby − Gränby) 

är dock som nämnts tidigare, i själva verket mycket liten. Dessutom har Skälby 

bibliotek inte någon tillgång till de andra kommunbibliotekens samlingar eftersom 

biblioteket dels inte datoriserat, vilket betyder att det inte är del av det kommunala 

nätverket, dels är det sedan cirka ett år tillbaka inte heller knutet till de andra 

 
147 Intervju VÄNSAM (2002-02-04). 
148 Telefonsamtal med filialföreståndaren för Gränbybiblioteket (2002-04-18). 
149 Intervju VÄNSAM (2002-02-04). 
150 Intervju VÄNSAM (2002-02-04). 
151 Intervju VÄNSAM (2002-02-04). 
152 Intervju VÄNSAM (2002-02-04). 
153 ”PM” över Föreningen Skälbybibliotekets Vänners verksamhet, 2002-02-18. 
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biblioteken via postgång, vilket i praktiken innebär att det här inte går att göra 

beställningar eller önska fjärrlån från andra bibliotek i Sverige. Representanterna för 

”Skälbybibliotekets vänner” förklarar således att ”om vi inte har något får vi säga åt 

folk att gå till Barkarby”.154 De har förstått ”bortkopplingen” som att 

Barkarbybiblioteket tyckte att det tog för lång tid att få tillbaka de utlånade böckerna. 

En av representanterna erkänner också att ”på ett sätt är jag glad att bokförmedlingen 

slutade”155. Tillsammans med allt annat arbete på biblioteket blev det för jobbigt helt 

enkelt.156 Från Barkarby filialföreståndares sida förklaras deras inskränkta service till 

Skälbybiblioteket framför allt utifrån svårigheterna i att upprätthålla en kvalitativ 

beställnings- och fjärrlåneservice med hjälp av så pass stor grupp av frivilliga utan 

någon djupare kunskap om hur man sköter ett bibliotek.157 

Den viktiga biblioteksfunktionen att tillhandahålla tidskrifter kvarstår visserligen i 

Skälby till skillnad från vid Nyby bibliotek. Men tillförseln av ny skönlitteratur är låg 

och allt som allt är det uppenbart att de frivilligas ansvar för det ordinarie 

öppethållandet i Skälby medför att detta bibliotek sedan länge inte fungerar som ett 

bibliotek i samma bemärkelse som Järfällas övriga bibliotek. Trots den begränsade 

biblioteksservice som Skälby bibliotek kan erbjuda framställs det dock, på till 

exempel kommunens hemsida, fortfarande som ett kommunalt bibliotek.158 Detta 

stämmer dock inte med Barkarby-bibliotekets perspektiv, där filialföreståndaren 

beskriver verksamheten i Skälby som ”bokutlåning”, snarare än som ett bibliotek i 

någon egentlig mening.159 

Filialföreståndaren för Barkarby bibliotek menar att man från kommunens sida 

inte alls har förstått begränsningarna med att ta in icke-utbildade i skötseln av ett 

bibliotek och att biblioteken utgör ett nätverk som det krävs en viss utbildning för att 

behärska. Representanterna för ”Skälbybibliotekets Vänner” håller med om att det 

krävs en viss professionalitet för att driva ett bibliotek och en av dem menade under 

min intervju ”att för att biblioteket ska vara bra krävs proffs, folk som är 

utbildade”160. Därför kan han också förstå de som skulle mena att Skälby bibliotek 

därför inte heller utgör ett fullgott bibliotek. Men, säger han också, ”man kan ju inte 

begära lika stor professionalitet på ett litet bibliotek som på ett stort.”161 och i ett annat 

 
154 Intervju Skälby (2002-02-21). 
155 Intervju Skälby (2002-02-21). 
156 Till följd av att Skälby bibliotek inte är knutet till kommunens bibliotekssystem är det till 
exempel även de frivilliga som kräver in försenade böcker. 
157 Telefonsamtal med filialföreståndaren för Barkarby bibliotek (2002-04-22). 
158 Se www.jarfalla.se/templates/page____4918.asp (2002-04-03). 
159 Telefonsamtal med filialföreståndaren för Barkarby bibliotek (2002-04-22). 
160 Intervju Skälby (2002-02-21). 
161 Intervju ”Skälby (2002-02-21). 
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sammanhang menar en av Skälbyrepresentanterna att ”låntagarna bryr sig nog inte 

egentligen om vem som driver det”.162 ”Skälbybibliotekets Vänner” menar också, 

trots begränsningarna, att deras bibliotek kan spela en viktig roll som lokalt 

kunskapscentrum, inte minst i förhållande till skolelever och lärare i den närbelägna 

Neptuniskolan. 

 Filialföreståndaren för Barkarby bibliotek är inte helt emot anammandet av 

frivilliga insatser i bibliotekens skötsel. Problemen i förhållande till den 

biblioteksservice som erbjuds menar hon uppstår när de frivilliga står helt utan 

överinseende från de professionella yrkesutövarna.163 I inledningsskedet av de 

frivilligas övertaganden av biblioteken i Nyby och Skälby fick de dåvarande aktiva 

också handledning och praktisk hjälp från Gränby respektive Barkarby bibliotek i 

fråga om hur biblioteken skulle skötas. Idag är det dock på båda ställena de ”vana” 

tjänstgörarna som lär upp de nya som tillkommer. Representanterna för VÄNSAM 

respektive ”Skälbybibliotekets Vänner” skulle gärna vilja ha ett större samarbete 

med sina ”kontaktbibliotek” och att dessa kunde ta ett större ansvar för 

verksamheten (till exempel ifråga om gallring). Men från Gränby och Barkarby 

biblioteks sida, är man inte intresserade och anser sig inte ha resurser att delta i 

verksamheten med annat än det minimala, det vill säga framför allt medieinköp och 

katalogisering.164 

Framtiden för dessa bibliotek är mycket osäker. I Nyby bibliotek framhåller 

representanterna för VÄNSAM att ”vi är glada om vi får pengarna 

överhuvudtaget”165 och i Skälby tar man det ett år i taget. Framtiden hänger på 

kommunpolitikerna liksom på de frivilliga själva. Representanterna för de båda 

föreningarna betonar här hur viktigt det är att ha eldsjälar som bär upp verksamheten 

och särskilt i Skälby bygger den fortsatta servicen i hög grad på några få äldre 

personers fortsatta engagemang. När de tröttnar avstannar antagligen verksamheten 

och en av ”eldsjälarna” konstaterar också mycket riktigt: ”vi var så entusiastiska i 

början men efter tio år blir man ju lite trött.”166 

”Jag tycker vi har bättre böcker” 

Susanne Kurtson och Petra Modée tycker att Jättendals sockenbibliotek är bättre nu 

än det var i kommunal regi. De menar att biblioteket, i sin tidigare form, mest fanns 

 
162 Intervju ”Skälby (2002-02-21). 
163 Telefonsamtal med filialföreståndaren för Barkarby bibliotek (2002-04-22). 
164 Telefonsamtal med filialföreståndaren för Gränbybiblioteket (2002-04-18) resp. telefonsamtal 
med filialföreståndaren för Barkarby bibliotek (2002-04-22). 
165 Intervju VÄNSAM (2002-02-04). 
166 Intervju Skälby (2002-02-21). 
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till för syns skull och att i deras regi har biblioteket blivit bättre, dels vad gäller 

öppettider, dels i fråga om det lokala utbudet.167 Visserligen upplevde de att ”När vi 

jobbade helt ideellt då var vi så få att det nästan inte var värt det. Vi kunde inte ha så 

mycket öppet och då var det inte så många som kom.”168 I dag menar de dock att det 

faktum att Jättendals sockenbibliotek inte har tillgång till de kommunala bibliotekens 

samlingar kan kompenseras av de förlängda öppettiderna − ”Det blir mer av en 

mötesplats nu. Nu kan ju folk komma hit och stå och snacka och ta en kopp 

kaffe.”169 

Denna möjlighet bygger på att föreningen − genom sina insatser i fråga om 

finansiering − i nuläget har avlönad personal på plats i biblioteket 22 timmar i veckan. 

Detta gör dock inte bara öppettiderna bättre utan Petra Modée påpekar också att 

ordningen och den allmänna administrationen av verksamheten blir mycket bättre när 

det är en person i stället för tjugo som försöker ha ”koll” på verksamheten.170 I och 

med sitt Demokratiprojekt fick biblioteket också råd att prenumerera på tre 

dagstidningar och ett flertal tidskrifter samt byggde upp en Datastuga med fyra 

datorer. Det senare bidrar inte minst till att dra skol-ungdomarna till biblioteket. 

Biblioteket ligger ju också i skolans lokaler och finns till skolans förfogande i stort. 

Förutom i fråga om finansiering, sker ju frivilliga insatser med betydelse för den 

service som kan erbjudas på biblioteket också i samband med bibliotekets bokråd, 

där det beslutas vilka böcker som ska köpas in. Sockenlagets ordförande, Susanne 

Kurtsons, perspektiv på vad detta innebär för bibliotekets service i fråga om detta är: 

De [de kommunala biblioteken] har lite mer böcker än vi, men jag tycker vi har bättre böcker. 
Alltså vi har kanske svårare litteratur, alltså därför att de som är intresserade av att läsa är ju 
med i den här bokgruppen, så vi kanske väljer bort sånt som lätthanterlig litteratur. […] 
Sedan kan man ju kanske säga att ja är det rätt eller fel och vad ska folk läsa och sådär. Men 
samtidigt så finns det ju massa andra gamla klassiker och vi köper ju lite deckare och sådär. 
Och alla har ju rätt att säga till och ”Föreslå någonting annat då!”171 

 

Framför allt menar Susanne Kurtson att även om Jättendals sockenbibliotek inte har 

tillgång till kommunens samlingar så satsar sockenlaget på att det där alltid ska finnas 

ny och aktuell litteratur. Susanne Kurtson menar att på Jättendals bibliotek hade de 

tidigare väldigt dåligt lokalt utbud, och även om hon tycker att detta är mycket bättre 

på andra bibliotek i kommunen, så framhåller hon framför allt att på Jättendals 

 
167 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
168 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
169 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
170 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
171 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
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sockenbibliotek köper de idag in böckerna mycket fortare än på kommunala 

bibliotek och att ”om man vill läsa en bok så ska man inte behöva vänta så länge så att 

man hellre går och köper den själv liksom innan den kommer till biblioteket.”172 Om 

biblioteksbesökaren ändå inte hittar det den vill ha så går det att beställa och så kan 

sockenlaget därefter köpa in boken i fråga om de tycker att den verkar bra.173 

Vad gäller frågan om att biblioteksservice och professionalitet så framhåller man 

från sockenlaget sida att inte heller den person som arbetade på det lilla biblioteket 

tidigare hade någon bibliotekarieutbildning och att ”de här småbiblioteken som har 

legat i utkanten, de har ju haft väldigt dålig service ändå innan liksom”.174 Petra Modée 

förklarar också: 

Jag skulle gärna vilja att vi hade en utbildad bibliotekarie som arbetade här, det finns många 
arbetsuppgifter som de sköter bäst. Men, det vill jag stryka under, vår förening kräver mer 
av sin personal. Den som arbetar i biblioteket ska klara av att sitta som projektledare för 
olika projekt eftersom vår verksamhet till stor del finansieras genom projektpengar.175 

 

Hon menar alltså att sockenlagets bibliotek kanske till viss del kräver en annan 

kompetens från sin personal än ”normala” bibliotekskunskaper. Personalen och 

biblioteket som helhet måste vara flexibelt för vad eventuella projekt kan leda till 

ifråga om biblioteksservicens karaktär. Det är ju dock inte oproblematiskt att på detta 

sätt helt förlita sig på frivilliga insatser. Petra Modée berättar:  

Journalisterna kom hit förra året och sa: ”Men här ser det ju ut att gå så bra, det gör väl 
ingenting om man lägger ned de andra biblioteken också, om det funkar så här bra?” Och då 
är det just det där med kontinuitet, den finns ju inte, för man vet ju inte om jag jobbar här 
nästa år eller om det drivs ideellt eller om det är någon annan som får något projektjobb eller 
hur det blir.176 

 

Det är ett litet osäkert projekt helt enkelt. Om Sockenlaget inte kan få ihop till 

finansieringen av Petra Modées tjänst så skulle de antagligen bli tvungna att gå tillbaka 

till att driva biblioteket på helt frivillig basis.177 Då menar dock mina intervjupersoner 

att arbetet skulle behöva organiseras mycket bättre än tidigare så att en bättre 

kontinuitet kunde åstadkommas. 

 
172 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
173 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
174 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
175 Kompletterande e -postmeddelande från Petra Modée (2002-02-07). 
176 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
177 Intervju Jättendal (2002-02-07). 
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Precis som Jättendals sockenlag, är även ”Skälbybibliotekets vänner”, förutom i 

öppethållande, även involverade i medieförvärv till sitt bibliotek.178 Varje år kommer 

via Barkarby kommunbibliotek ca 10 000 kronor Skälby bibliotek till del i form av 

medier och då framför allt tidskrifter. Varje år drygas detta anslag också ut med cirka 

1 500 kronor från vänföreningens medlems-avgifter.179 Skälby bibliotek köper, 

preparerar, registrerar och katalogiserar således egna böcker, helt fristående från 

Järfällas folkbibliotek som helhet. Egentligen skulle de frivilliga nog gärna slippa 

utföra dessa extra administrativa och mer bibliotekstekniska uppgifter.180 Men de 

offentliga insatserna täcker uppenbarligen inte de frivilligas föreställning om vad som 

krävs av en välfungerande biblioteksservice ifråga om bokutbud. Denna bedömning 

görs kanske också av ”Finntorpsbibliotekets Vänner”, som även det stöder sitt 

bibliotek rent ekonomiskt i form av ekonomiska bidrag som drygar ut bibliotekets 

medieanslag. Skillnaden är här att i Finntorp, till skillnad från Jättendal och Skälby, 

förvaltas dessa bidrag av en person med bibliotekarie-utbildning, som kan göra de 

”extra inköpen” utifrån sin professionella kompetens och inkorporera desamma i de 

befintliga samlingarna i enlighet med nationella normer för katalogisering och 

klassifikation. Varken Jättendal eller Skälby har heller någon enhetlig katalog över sitt 

bestånd vilket, oavsett ökade öppettider, också kan försvåra samlingarnas 

tillgänglighet. 

Diskussion  

Som framgått av mitt material vill de professionella yrkesutövarna gärna ställa upp 

gränser i fråga om vilka serviceuppgifter som lämpar sig för frivilliga insatser på 

bibliotek. Utgångspunkten är folkbiblioteket som baserat på en professionell 

kompetens. 

Det är dock intressant att fundera över vilka sysslor som anses respektive inte 

anses att passa för frivilliga insatser vid mina exempelbibliotek. Det går tydligen bra 

att frivilliga arrangerar en välbesökt programverksamhet på Biblioteket i Forum 

Nacka och förvaltar 27 000 kronor i kommunala medel. Men vad gäller 

bokuppsättning till exempel, som ju inte är en arbetsuppgift som kan anses vila på 

någon större professionell kompetens, har man dock i Finntorp och Järbo dragit 

skarpa gränser. Detta tyder på att den eventuella konflikten mellan frivilliga och 

professionella insatser inte alltid handlar om svårighetsgraden i de arbetsuppgifter 

 
178 Även ”Finntorpsbibliotekets Vänner” stödjer bokinköp till Finntorps bibliotek med ca 3000 
kronor/år.  
179 Intervju Skälby (2002-02-21). 
180 Intervju Skälby (2002-02-21). 
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som ska utföras utan mer om vikten av att i vissa lägen markera en skillnad mellan 

avlönad och oavlönad personal. 

Men professionell service på bibliotek skapas ju också mycket riktigt mot 

bakgrund av en viss kunskap om hur biblioteksservice bör skötas och utifrån vissa 

principer i fråga om vad ett bibliotek är och bör vara och frivilliga insatser på bibliotek 

kan som jag visat medföra vissa problem i dessa hänseenden och ifråga om servicens 

innehåll och tillgänglighet. 

Något som emellertid hävdas vid till exempel biblioteken i Skälby och Jättendal 

är att det lilla biblioteket, oavsett anammandet av frivilliga insatser, redan från början 

har en svagare förankring i en professionell yrkesutövning än det stora biblioteket 

och att det därför inte gör så stor skillnad när de som frivilliga tar hand om 

biblioteksservicen. ”Skälbybibliotekets Vänner” tror i själva verket inte att deras 

låntagare egentligen bryr sig om vem som sköter biblioteket. Föreställningen om vilka 

förväntningar som råder kring vad biblioteken ska kunna erbjuda i professionellt 

hänseende, spelar här en viktig roll. Bibliotekarien i Finntorp menar att lösningen med 

”lördagsvärdinnor” på hennes bibliotek fungerar eftersom de krav i fråga om till 

exempel informationsservice som ställs på dem, ändå är så pass låga. Två timmar i 

veckan med icke-professionella tjänstgörande utgör utifrån detta perspektiv inte något 

större problem i förhållande till bibliotekets service som helhet. En 

biblioteksverksamhets utformning och kvalitet ska ju också helst stå i relation till 

lokala förutsättningar och behov. Risken finns ju dock att vissa ”behov” förblir 

osynliga och att de som ”bryr sig” väljer att inte besöka Skälby bibliotek och att den 

person som vill få hjälp med en ”svår” informationsfråga inte besöker Finntorps 

bibliotek på lördagar. Hur stort problem detta i sin tur är kan det nog råda delade 

meningar om. 

Vid Järbo bibliotek (liksom vid biblioteken i Nyby och Jättendal) finns dessutom 

risken att folkbiblioteket som ett ställe där alla är välkomna, skyms av de 

tjänstgörandes eventuella politiska hemvist. Detta sätter fingret på ett möjligt problem 

med frivilliga insatser i förhållande till folkbiblioteken som en ideologiskt styrd 

verksamhet, där värdeneutraliteten är av avgörande betydelse för att allas lika 

möjlighet till biblioteksservice ska kunna upprätthållas. Ett annat avgörande problem i 

förhållande till vikten av neutralitet vid folkbiblioteket, som blir aktuellt varhelst 

frivilliga deltar i öppethållande av bibliotek, är den viktiga frågan om sekretess i den 

service som erbjuds. 

I och med exempelbiblioteken i Skälby och Jättendal uppmärksammas också de 

frivilliga insatsernas konsekvenser för folkbiblioteket som en del av ett nätverk, 

där det sker ett gemensamt utnyttjande av resurser. Denna nätverks-funktion, som i 

själva verket utgör en förutsättning för effektiv biblioteks-verksamhet, förloras helt 
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när det offentliga tar sitt ansvar från biblioteks-verksamheten. Entreprenadbibliotek 

kan på detta sätt, som fastslås i Entreprenad − till vilket pris?, bland annat medföra 

en risk till frag-mentarisering och isolering av verksamheten.181 Denna sorts isolering 

kan i sin tur medföra att denna sorts bibliotek kan utvecklas till väldigt statiska 

enheter där liten förnyelse pågår. Kanske utgör Nyby och Skälby bibliotek, med till 

exempel bristen på gallring, exempel på detta. Men problemet är här inte bara att 

dessa bibliotek sköts av icke-biblioteksutbildade utan också att det, naturligt nog, 

finns gränser för vad de frivilliga faktiskt vill eller orkar ta på sig alldeles självmant och 

detta problem kan antagligen endast motverkas av att de frivilliga insatserna står 

under fortlöpande professionellt överinseende. 

Det är också viktigt att uppmärksamma vad frivilliga insatser i fråga om service 

kan betyda för biblioteksverksamhetens kontinuitet. Anammandet av frivilliga 

krafter skapar av naturen ett osäkerhetsmoment eftersom frivilliga insatser, som jag i 

uppsatsens inledningskapitel lyft fram, helt bygger på eget initiativ och intresse och 

eftersom den frivillige inte åtar sig några formella förpliktelser. När tillräckligt intresse 

inte längre finns, eller de viktiga eld-själarna försvinner, då försvinner också 

incitamenten för fortsatta insatser. Talet om kontinuitetsproblemet kan dock verka 

litet överdrivet i ljuset av att verksamheten med frivilliga i både Finntorp, Järbo och 

Skälby nu har pågått i mer än tio år och av att de frivilliga här faktiskt har fortsatt att 

avlösa varandra genom åren. Men Jättendals sockenbibliotek befinner sig fortfarande 

i ett slags experimentstadium och kräver i sin nuvarande form en hög grad av 

”frivilligt underhåll”. Hur länge detta intensiva frivilliga arbete kan bära upp servicen i 

Jättendals sockenbibliotek är det ingen som vet. 

Även lösningen med ”elevbibliotekarierna” i Vinstaskolan utgör något av ett 

experiment som naturligtvis inte kan jämföras med några av de andra biblioteken i 

fråga om erbjudandet av professionell service. Bara det att det överhuvudtaget finns 

ett bibliotek i denna skola utgör en service som inte är alla landets skolor förunnad. 

Ekonomiska aspekter på frivilligt arbete 

I samband med i att frivilliga insatser blev en viktig del av verksamheten i Järbo, 

Nyby, Skälby och Jättendal, var viss ordinarie bibliotekspersonal till en början som 

sagt något skeptisk mot att biblioteksservice skulle utföras av andra än utbildade och 

biblioteksanställda. Och visst kan man, trots att de frivilliga själva sällan upplever det 

så, urskilja ett visst konkurrensförhållande mellan de frivilliga och de offentliga 

insatserna. I en situation där ekonomiska resurser är knappa kan möjligheten till 

 
181 Entreprenad − till vilket pris? , 1994. 
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frivilliga lösningar utgöra ett för framför allt politiker lockande alternativ. Jag har inte 

innefattat berörda kommunpolitiker i min intervjuundersökning. Men det kan ändå här 

vara värt att diskutera relationerna mellan de frivilliga och offentliga insatserna på mina 

exempel-bibliotek ur en ekonomisk aspekt. 

Nacka kommuns biblioteks- och kulturchef Börje Sjölund, sammanfattar sin 

förståelse av det insatser i fråga om programverksamhet som utförs av de frivilliga vid 

Forumbiblioteket: 

Det blir ett mervärde i biblioteksverksamheten med det som de [de frivilliga] bidrar med. Ja, 
vi skulle ju inte kunna ha det här breda programutbudet, så att säga, som vi har nu om de 
inte fanns. […] Det finns ju någonting på marginalen som det tillför. Ja och fanns inte 
engagemanget då fanns inte det heller. Men det står och faller ju inte med frivilligheten, utan 
det tuffar ju på, verksamheten, med ordinarie anslag och personal.182 

 

Biblioteket i Forum Nacka har inga ekonomiska medel direkt avsatta för 

programverksamhet i sin budget. Men Nacka kommun betalar likväl för den 

programverksamhet som där arrangeras av dess vänförening, genom att medge 

föreningen i fråga ett generöst föreningsbidrag (med all säkerhet utifrån viljan att 

uppmuntra lokala initiativ och allmänt medborgardeltagande i kommunen). Detta 

visar att det ofta är intressant att fundera närmare kring varifrån de ekonomiska 

medlen för att bedriva de frivilligas verksamhet kommer och som i fallet Forum 

Nacka, blir det då uppenbart att vissa lösningar i detta hänseende mest tycks 

innebära att de offentliga utgifterna flyttas runt mellan olika offentliga instanser. 

I fråga om vissa frivilliga initiativ på mina exempelbibliotek är det emellertid också 

uppenbart att dessa medför direkta extrainkomster till den bedrivna verksamheten 

utan att detta speglar sig i ökade utgifter för de respektive kommunerna. Exempel på 

detta är bok- och pengagåvor från enskilda biblioteksanvändare och pengainsamlingar 

som sker i en vänförenings regi, som till exempel vid Skälby, Finntorp och Jättendals 

bibliotek. Ibland är alltså frivilligt arbete i princip ”gratis” − när frivilliga lösningar 

genom enskilda eller organiserade frivilliginitiativ innebär att en offentlig verksamhets 

finansiering utökas med fristående privata medel alternativt andra materiella värden. 

Det är inte heller troligt att lösningarna med extra oavlönat öppet-hållande i Finntorp 

och Järbo innebär några större ökade offentliga utgifter eftersom lokalhyrorna för 

biblioteken ju är konstanta. Självklart tillkommer dock kostnader för 

lokaluppvärmning och underhåll liksom kostnader för eventuell utbildning av de 

frivilliga, eventuella belöningar osv. Det frivilliga arbetet innebär också visst merarbete 

för den ordinarie personalen vilket så klart innebär en sorts kostnad. 

 
182 Intervju Börje Sjölund, Nacka Kommun (2002-01-28). 
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Nordanstigs kommun har, förutom vad gäller lokalhyran, fråntagit sig det direkta 

ekonomiska ansvaret för sitt tidigare bibliotek i Jättendal. Det nya sockenbiblioteket 

finansieras istället med en rad olika former av kommunala men framför allt statliga 

bidrag. Här är det alltså någon annan offentlig instans som framför allt får betala för 

den biblioteksservicefunktion som trots allt kvarstår i kommunen. Offentliga insatser 

utgör fortfarande en förutsättning för det frivilliga arbete som utförs vid Jättendals 

liksom vid Nyby och Skälby bibliotek − utan dem skulle de frivilliga insatserna inte 

vara möjliga. Det som är så intressant med dessa exempel är att dessa bibliotek 

fortsätter att innebära offentliga utgifter men egentligen slutar att stå under kontroll 

inom en offentlig organisation. Den offentliga kontrollen över innehållet i den service 

som här erbjuds är alltså mycket knapp och man kan fråga sig varför kommunerna 

fortsätter att betala bibliotekens lokalhyra när de inte är beredda att verkligen 

försäkra sig om kvaliteten på den service som här erbjuds. 

 I detta sammanhang vill jag slutligen lyfta fram att i litteratur kring frivilligt arbete 

finns också ofta ett perspektiv på frivilligt arbete som innebär att detta verkligen måste 

få kosta. Här poängterar man att utnyttjandet av frivilliga krafter har en rad potentiella 

mervärden, men för att nå dessa måste också det frivilliga arbetet ledas och 

organiseras väl. 
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Avslutning 

Slutdiskussion 
 

Biblioteksanvändares frivilliga arbetsinsatser i samband med ett folk- eller 

skolbiblioteks skötsel och service kan ta sig många olika uttryck. Jag vill utifrån mitt 

undersökningsmaterial framför allt lyfta fram fyra huvudsakliga former av frivilliga 

insatser på bibliotek. Dessa utgörs av frivilliga som tar ansvar för 

programverksamhet, ansvar för extra öppethållande, ansvar för ordinarie 

öppethållande respektive ansvar för administrationen av biblioteks-verksamhet 

som helhet. En annan form av frivilliga insatser utgörs av initiativ i fråga om 

opinionsbildning. Detta har jag dock inte uppmärksammat i min undersökning. 

En analys av de intentioner som ligger bakom frivilligas insatser i förhållande till 

programverksamhet, öppethållande och ansvar för administra-tionen av 

biblioteksverksamhet kan med fördel ske med utgångspunkt i den typologi som 

utvecklats av forskarna Erik Blennberger och Lars Svedberg och som jag beskrivit i 

avsnittet ”Frivillighet − offentlighet”.183 Här tydliggörs fyra möjliga roller som frivilliga 

organisationer kan anamma i förhållande till den offentliga sektorn. Dessa beskrivs 

med hjälp av uttrycken avantgarde, komplement, alternativ och ersättning.  

I fråga om den önskvärda rollfördelningen mellan frivilliga och offentliga, 

professionella insatser vid mina exempelbibliotek − blir diskrepansen mellan en 

önskvärd rollfördelning i det ideala samhället och i det nu aktuella samhället 

uppenbar.184 Intentionerna bakom de frivilliga insatser som berörts i mina 

undersökningsexempel är kanske framför allt att dessa ska fungera som komplement 

till de offentliga insatserna. Utgångspunkten är här upplevelsen att det offentliga, i det 

aktuella samhället, inte kan fylla vissa centrala behov i fråga om biblioteksverksamhet. 

De frivilliga insatserna syftar således till att i en alternativ regi söka uppfylla dessa 

behov. De flesta frivilliga skulle dock helst av allt se att de insatser som de 

 
183 SOU 1993:82 och Blennberger & Svedberg, 1996. 
184 SOU 1993:82, s. 43. 
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utför skulle skötas av ordinarie avlönad och utbildad bibliotekspersonal. 

Lösningen att frivilliga trots detta, genom frivilliga insatser, tar ett visst ansvar i fråga 

om biblioteksverksamhet, utgår framför allt från intentionen att utnyttja bibliotekets 

funktion som lokal och som allmän samlingsplats för kommunens invånare − även i 

de lägen då kommunen inte kan erbjuda full biblioteksservice med hjälp av avlönad 

personal. Motivet till de frivilliga insatserna skulle därför också kunna sammanfattas i 

frågan: ”Varför ska biblioteket stå outnyttjat?” 

Man kan också skilja mellan en ideologiskt eller praktiskt önskvärd 

rollfördelning och en faktisk relation vad gäller välfärdsinsatserna.185 De faktiska 

funktionerna kan skilja sig från de ursprungliga intentionerna. Ett exempel på detta är 

den programverksamhet som ”Bibliotekets Vänner i Forum Nacka” utför på 

Forumbiblioteket. Intentionen är här inte att ersätta bibliotekets egen 

programverksamhet, men trots allt fungerar kulturföreningen ändå som en ersättare 

vid utförandet av i alla fall den mer populärvetenskapliga delen av bibliotekets 

kulturarrangemang. Det tycks i själva verket vara biblioteket som kompletterar 

kulturföreningens program med sådant som bibliotekets ansvariga tycker saknas 

rent innehållsmässigt, större kampanjer och så vidare. Det frivilliga insatserna vid 

Biblioteket i Forum Nacka avlastar i viss mån den arbetstyngda bibliotekspersonalen 

men det är också uppenbart att alla parter egentligen önskar att biblioteket kunde 

satsa mer på en programverksamhet i egen regi. 

Inte heller lösningarna med frivilliga som håller extraöppet i Finntorp och Järbo 

bibliotek är menade att ersätta det ordinarie bibliotekets verksamhet. De kan inte 

heller sägas vara tänkta som en parallell resurs i den mening att samma verksamhet 

bedrivs i biblioteket under de frivilligas ansvar som under den ordinarie personalens 

ansvar. I Finntorp och Järbo stod, liksom även i Forum Nacka, frivilliginsatsernas 

avsedda funktion som bidragare av ”det där lilla extra” klar från början och framför 

allt vid Järbo bibliotek vad denna lösning också från politikernas sida, redan från 

början tänkt att bidra med någonting positivt utöver den ordinarie verksamheten. 

Intentionen är framför allt att i rent fysisk bemärkelse skapa bättre tillgänglighet till 

bibliotekets samling av olika medier. De frivilligas insatser uppfattas, av 

biblioteksansvariga liksom av frivilliga, som ett alternativ − men inte som ett alternativ 

till den ordinarie verksamheten i alla dess betydelser, utan som ett alternativ till ett 

stängt bibliotek i den specifika betydelsen som viktig lokal samlingsplats. Det är 

troligtvis också framför allt så som dessa lösningar med extra öppethållande fungerar. 

De frivilliga insatserna i Finntorp och Järbo kan inte heller, till skillnad från i till 

 
185 SOU 1993:82, s. 43. 
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exempel Forum Nacka, sägas fungera som en avlastning för den ordinarie 

personalen. I Vinsta skolbibliotek innebär dock elevbiblio-tekariernas insatser, enligt 

intentionerna, en klar avlastning för den biblioteks-ansvariga och ersätter denna i 

fråga om majoriteten av den yttre servicen till skoleleverna. Lösningen vid Vinsta 

skolbibliotek har också inslag av avantgarde på så sätt att denna verksamhet i viss mån 

utgör ett pionjärarbete i förhållande till den biblioteksservice som normalt kan 

förväntas av en låg- och mellanstadieskolas bibliotek. 

I Skälby och Nyby bibliotek agerar de frivilliga ännu tydligare som ersättare vid 

utförandet av biblioteksverksamheten. Deras intention är dock inte alls att härigenom 

helt ersätta det offentliga som garant för fortsatt biblioteksservice i Nyby respektive 

Skälby. Dessa bibliotek skulle sannolikt inte finnas utan de frivilliga insatserna − men 

de offentliga insatserna utgör också fortfarande en förutsättning för det frivilliga arbete 

som utförs vid Nyby och Skälby bibliotek. Vad ”ansvar för ordinarie öppethållande” 

egentligen innebär, och vilka funktioner som de frivilliga insatserna vid dessa bibliotek 

egentligen fyller, är dock knappast någonting självklart. Förutsättningarna för 

öppethållandet och relationerna mellan de frivilligas insatser och den offentliga 

biblioteksverksamheten vid dessa respektive bibliotek skiljer sig åt på flera sätt vilket 

skapar olika konsekvenser för biblioteksservicens innehåll och boksamlingarnas 

tillgänglighet vid dessa bibliotek. 

Genom sitt helhetsansvar för administrationen av Jättendals bibliotek ersätter 

Jättendals sockenlag de offentliga insatserna, och i detta fall inte bara som utövare, 

utan också − i alla fall i viss mån − som garant för en fortsatt biblioteksverksamhet 

överhuvudtaget. Verksamheten på sockenbiblioteket utförs inom samma område som 

tidigare, men har också särskiljande drag som skiljer den från kommunala bibliotek. 

Jättendals sockenbibliotek utgör också på detta sätt, i alla fall i viss mån, ett alternativ 

till ”normala” kommunala folkbibliotek, även om de aktiva inom Jättendals sockenlag 

knappast vill se sig själva som konkurrenter till desamma. Dessutom menar jag att 

den verksamhet som Jättendals sockenlag bedriver, även om de frivilliga själva 

kanske inte skulle karaktärisera det så, även det har inslag av avantgarde i sin 

relation till det offentliga. Genom att sockenlaget tagit över ansvaret för 

administrationen av verksamheten vid Jättendals bibliotek har byn till exempel även 

fått ett Demokratikontor och inom Jättendals sockenlag tycks det överhuvudtaget 

råda ganska fria föreställningar om vad ett bra bibliotek är, kan och bör vara. 

I och med de frivilliga insatsernas fokus på biblioteket som lokal och mötesplats 

är det ju intressant att se att de frivilligas insatser också ofta tycks uppfattas som att 

de tillför någonting extra just i förhållande till denna funktion. Dessa mervärden 

handlar dels om de frivilligas goda lokalkännedom, kontaktnät, engagemang, 

personliga förhållningssätt till biblioteksbesökarna och liknande, dels handlar de om 
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vad de frivilliga insatserna och biblioteket i sig kommit att betyda rent socialt och 

personligt för de frivilliga själva, liksom för de biblioteksanvändare som utnyttjar de 

frivilligas service. 

När det gäller den servicefunktion som de frivilliga fyller kan man dock se vissa 

problem, framför allt om man ställer dessa i relation till sådana principer som gäller för 

det professionellt drivna biblioteket. Här har jag framför allt pekat på vad frivilliga 

insatser kan få för följder i förhållande till folkbiblioteket som baserat på en 

professionell kompetens, som en ideologiskt styrd verksamhet, som en del av 

ett nätverk  och i förhållande till biblioteks-verksamhetens kontinuitet. En av de 

mest intressanta slutsatserna i detta sammanhang är den idé som framförs av flera av 

mina intervjupersoner. De menar att frivilliga insatser på små bibliotek egentligen inte 

borde utgöra något större hot mot bibliotekariekåren som sådan, eftersom dessa små 

bibliotek hursomhelst upplevs ha en svagare förankring i en professionell 

yrkesutövning än vad stora bibliotek har. Det är enligt detta synsätt inte den 

eventuella förekomsten av frivilliginsatser som utgör det främsta hotet mot 

bibliotekariens status. De frivilliga insatserna är istället bara ett symptom på den 

redan från början inbyggda problematiken i fråga om bibliotekarieyrkets avsaknad av 

ett stadigt yrkes- och kunskapsmonopol. 

En känslig fråga är därför också den om vart gränserna för vad som egentligen 

kan kallas för ett folkbibliotek går. Alla mina exempel går under benämningen 

bibliotek. Skälby bibliotek borde, enligt min mening, till följd av sin mycket 

inskränkta service, dock inte uppfattas eller beskrivas som ett kommunalt bibliotek. 

Däremot fungerar det ju som skolbibliotek. Varför inte kalla det för just detta? Då 

skulle det ju inte längre utge sig för någonting det inte är men ändå kunna fortsätta att 

fylla en viss servicefunktion. 

Intressant vid anammandet av frivilliga insatser är också just bedömningen av hur 

dessa kompetensmässigt förhåller sig till de professionella insatserna. Arrangerandet 

av programverksamhet på ett bibliotek ses till exempel inte alltid ses som en 

arbetsuppgift som kräver någon specifik professionell utbildning. Det är ju också 

därför som arrangerandet av olika former av kulturella aktiviteter är en så pass vanlig 

form av frivillighet på bibliotek. De frivilligas insatser upplevs inte utgöra ett egentligt 

hot, varken mot bibliotekariens kompetens eller ifråga om dennes 

anställningstrygghet. Detta i sin tur väcker frågan: Är en professionell 

programverksamhet inte lika mycket värd som bibliotekets övriga uppgifter? Och hur 

ser i så fall hierarkin mellan olika folkbiblioteksfunktioner ut i övrigt? 
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I officiella riktlinjer i fråga om frivilligt arbete på bibliotek (eller förslag till sådana) 

betonas i regel vikten av att det frivilliga arbetet inte bör ersätta offentliga insatser.186 

Detta gäller till exempel ”The Library Association” som i sina riktlinjer fastslår: 

The Library Association is totally opposed to the introduction of voluntary labour in an 
attempt to compensate for the reduction or withdrawal of services caused by redundancies, 
non-filling of vacant posts or inadequate staffing of etablishments.187 

 

En av farhågorna som framförs allmänt i litteratur och samhällsdebatt kring 

frivilliginsatser är också att dessa också skulle ”rycka undan mattan” eller 

underminera argumenten för offentlig finansiering av en viss verksamhet.188 Men trots 

denna risk bör man mot bakgrund av min undersökning ställa sig frågan vad som 

skulle ha skett vid de respektive exempelbiblioteken utan de frivilligas insatser − vem 

skulle då ha tagit ansvar för programverksamhet, extra öppethållande, ordinarie 

öppethållande respektive administration av biblioteksverksamheten? För de flesta av 

mina exempelbibliotek är svaret på denna fråga antagligen − ingen. 

Kanske integreras frivilliga insatser mest naturligt i förhållande till den ena halvan 

av folkbibliotekets Janusansikten. Detta som med Göran Widebäcks ord vänder sig 

bakåt mot sina historiska rötter − det folkrörelseanknutna biblioteket där 

folkbildningsidealen är de centrala. 189 Här är det den lokala samlingen av media som 

står i fokus och bibliotekariens uppgifter är framför allt knutna till den lokala 

verksamheten. Flera av de bibliotek som ingår i min undersökning bygger just på 

denna tradition. En viktig aspekt på detta förhållande är naturligtvis att fem av de sex 

folkbibliotek som jag fokuserat på i min under-sökning är små bibliotek. Det lilla 

bibliotekets identiteter skiljer sig naturligtvis från det större bibliotekets. När det gäller 

de frivilliga insatserna är det också vissa av folkbibliotekets roller eller identiteter som 

står i centrum och förstärks. Den andra, framåtblickande halvan av folkbibliotekets 

Janusansikte, försvagas eftersom de frivilliga varken kan eller egentligen vill 

representera biblioteket i ett vidgat media- och informationssamhälle. 

I inledningen av min uppsats ställde jag frågan om biblioteksanvändares frivilliga 

och oavlönade arbete i samband med bibliotekens skötsel och service utgör ett 

 
186 Se t.ex. Volunteers in museums and heritage organisations: policy planning and 
management (London, 1991). 
187 The Library Association, ”Involving volunteers in public libraries” (London, 2001). Finns 
som pdf-fil på URL: www.la-hq.org.uk/directory/prof_issues/ivpl.pdf. Citatet är hämtad från s. 12 
därifrån. Även i The public library service: IFLA/UNESCO Guidelines for Developement, , 2001, 
s. 69. finner man en formulering om att frivilliga inte bör användas som en ersättning för avlönad 
personal. 
188 Denna farhåga återfinner man t.ex. hos filialföreståndarna vid Gränby och Barkarby bibliotek.  
189 Göran Widebäck, 1995.  
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positivt uttryck för det demokratiska samhället med aktiva medborgare eller om det i 

själva verket innebär ett sabotage av det professionella biblioteket? Efter att ha 

genomfört min undersökning tycker jag mig ha sett att frivilligt deltagande i 

biblioteksverksamhet kan ha en rad positiva effekter i fråga om såväl folkbibliotekets 

sociala funktion och folkbibliotekets förankring i lokalsamhället. I vissa former kan 

dock också frivilligt arbete på bibliotek innebära en utarmning av en kultur- och 

informationsförmedling med professionella förtecken. Denna risk uppstår dock 

framför allt där det offentliga i praktiken avsagt sig ansvaret för de frivilligas insatser i 

biblioteksverksamheten, trots fortsatta bidrag i form av hyra och liknande. 

Utnyttjandet av frivilliga krafter i bibliotekens skötsel och service måste, för att kunna 

skapa ett mervärde i en biblioteksverksamhet, ske under professionell ledning. Om 

frivilligt arbete på bibliotek skulle innebära ett sabotage mot det professionella 

biblioteket måste man därför också alltid fråga sig vem som egentligen bär ansvaret. 

Och detta kan man, enligt min mening, knappast lägga på de frivilliga själva. 

Sammanfattning 
Syftet för min magisteruppsats har varit att undersöka hur biblioteksanvändares 

frivilliga oavlönade arbetsinsatser i samband med bibliotekens skötsel och service 

kan ta sig uttryck på olika sorters offentligt finansierade folk- och skolbibliotek samt 

att analysera de frivilliga insatsernas bakomliggande intentioner, dess funktioner och 

dess eventuella problem i förhållande till det professionella biblioteket. De 

frågeställningar som jag har utgått från är: 

 

• I vilka former kan biblioteksanvändares frivilliga insatser på folk- och 

skolbibliotek ta sig uttryck? 

• Vilka motiv och intentioner ligger bakom anammandet av frivilliga insatser i 

bibliotekens skötsel och service? 

• Vilka möjliga vinster och problem med frivilliga insatser på bibliotek? 

 

För att besvara dessa frågeställningar har jag genomfört ett antal fallstudier och 

genomfört intervjuer med nyckelpersoner vid sju olika exempelbibliotek. 

Urvalsprocessen har genomförts utifrån ett fokus på variation, men värt att poängtera 

är att dessa bibliotek, med ett undantag, är relativt små bibliotek. 

I redovisningen och analysen av mitt undersökningsmaterial urskiljer jag fyra 

huvudsakliga former av frivilligt arbete − ansvar för programverksamhet, ansvar för 

extra öppethållande, ansvar för ordinarie öppethållande samt ansvar för 

administrationen av biblioteksverksamheten som helhet. Jag ställer frivillig-insatserna i 
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relation till offentliga respektive professionella insatser och jämför dess intentioner 

med dess faktiska funktioner. Min analys fokuserar också kring möjliga mervärden 

och problem med frivilliga arbetsinsatser på bibliotek utifrån aspekterna deltagande 

och aktivitet, service samt ekonomi. 

Intentionerna bakom de frivilliga insatserna i mina undersökningsexempel är 

framför allt att dessa ska fungera som komplement till offentliga insatser. Man 

återfinner här också idén om att de frivilliga insatserna kan bidra med olika sorters 

mervärden, dels i förhållande till biblioteket som social mötes-plats, dels i 

servicehänseende. Jag har dock också i min undersökning lyft fram sådana problem 

som kan uppstå i och med frivilliga insatser, framför allt ifråga om biblioteksservicens 

innehåll och tillgänglighet och i förhållande till folkbiblioteket som baserat på en 

professionell kompetens, som en ideologiskt styrd verksamhet, som en del av ett 

nätverk och i fråga om biblioteks-verksamhetens kontinuitet. Något som framgår av 

min uppsats är dock att problemen främst uppstår där det offentliga, trots utgifter i 

form av hyra och liknande, i praktiken avsagt sig ansvaret för de frivilligas insatser i 

verksamheten. Min undersökning visar att utnyttjandet av frivilliga krafter i 

bibliotekens skötsel och service kommer bäst till sin rätt under professionell ledning. 

Endast härigenom kan de frivilliga insatserna skapa ett verkligt mervärde i 

biblioteksverksamheten. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Exempel på intervjuguide 

Detta är de frågor som har jag utgått från vid de flesta av mina intervjuer men självklart 

anpassat vid de enskilda intervjutillfällena efter intervjupersonens roll i förhållande till 

de frivilliga insatserna. 

 

Bakgrundsfrågor om biblioteket: 
Personal 
Antal inv. i kommunen/kommundelen 
Antal besökare 
Öppettider 
Anslag 2002 

I vilka former förekommer frivilligt arbete på biblioteket? 
Hur ofta? 
Hur många är de som engagerar sig frivilligt? 
Vad gör de frivilliga? 
Får de frivilliga någon utbildning/handledning? 

Hur tillkom detta samarbete? 
På vems initiativ? 
Hur länge har det hållit på?  
Vilka människor engagerar sig? Samma en längre tid? 
Hur skulle det se ut utan de frivilliga insatserna?  

Påverkar denna lösning servicen till låntagarna? 
På vilket sätt? Positivt/negativt?  
Tror du att låntagarna generellt är nöjda med den här formen av lösningar? 
Är du nöjd? 
Vilken roll tror du att detta arbete spelar för de frivilliga själva? 

Vad är ett bibliotek för dig? 
Vilka funktioner är viktigast på ert bibliotek? 
Påverkas dessa kärnfunktioner av utnyttjandet av frivilliga krafter? 

Många säger ju att bra biblioteksservice kräver en viss professionalitet. Vad säger du 

om detta? 
Vad innebär professionalitet för dig? 
Tycker du att det finns någon motsättning mellan att använda sig av frivilliga krafter och 
att driva ett professionellt bibliotek? 

Hur ser framtiden ut i fråga om de frivilliga insatserna? 

 


