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Inledning 

Till de samhällsreformer som är jämförelsevis lätta att åstadkomma och har en säker 
effekt hör inrättandet av offentliga bibliotek till vilka allmänheten har avgiftsfri tillgång. 
[…] Huvudskälet för avgiftsfria offentliga bibliotek, liksom för offentliga museer, 
konstgallerier, parker, samlingssalar, offentliga klockor och många andra slags offentliga 
inrättningar, är den oerhörda nyttoökning för samhället som åstadkoms genom dem för en 
obetydlig kostnad.1 

W. Stanley Jevons, brittisk nationalekonom (1835-82) 

Med jämna mellanrum väcks debatten om avgifter på folkbiblioteken till liv 
och rör varje gång upp stormiga känslor. Det gäller dels avgifter som redan 
existerar (för tjänster som reservation av böcker, utlån av videofilmer etc.), 
men även generella låneavgifter och lånekortsköp. Sådana avgifter är inte 
ovanliga i andra länder, men omöjliggörs i Sverige av nuvarande lagstiftning. I 
bibliotekslagen som trädde i kraft 1997 står följande: ”På folkbiblioteken skall 
allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.”2 Detta har emellertid inte 
hindrat att frågan på nytt har tagits upp till debatt. På kulturdepartementet 
pågår nu, år 2003, en översyn och omarbetning av bibliotekslagen. Vad detta 
kommer att innebära för avgiftsfrågan är oklart. 

En relativt ny typ av avgifter används för den informationsservice till 
företag som några folkbibliotek bedriver, s.k. fee-based information service, på 
svenska ofta benämnd informationsmäkleri. 

De som argumenterar för avgiftsbeläggning framför såväl ekonomiska som 
ideologiska och pedagogiska skäl. Motståndarna, å andra sidan, menar att det 
är ett hot mot demokratin om principen om allas rätt till fri information naggas 
i kanten. Dessutom menar man att den ekonomiska vinsten äts upp av 
administrationskostnader. I den här uppsatsen ska båda sidornas argument och 

                                                 
1 Jevons, W. Stanley, 1996, ”Argument för de avgiftsfria biblioteken”, s. 32 
2 Bibliotekslagen § 3, Svensk författningssamling 1996:1596 
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åsikter granskas och ses mot bakgrund av teoretiska utgångspunkter i ekonomi 
och ideologi. 

Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka omfattningen av 
avgiftsbelagda tjänster på folkbibliotek samt att försöka förstå förekomsten av 
avgifter utifrån ideologiska och ekonomiska faktorer. Det senare vill jag göra 
genom att kartlägga attityder till biblioteksavgifter (nu existerande och 
hypotetiska) hos personer som har inflytande över införandet av avgifter, 
nämligen bibliotekschefer och kommunalpolitiker. 

Centrala begrepp 
Avgifter är det mest centrala begreppet i uppsatsen. Den grundläggande 
definitionen inom förvaltningsekonomi är att en avgift berättigar till en 
bestämd förmån, det vill säga en påtaglig prestation eller tjänst. Detta till 
skillnad från en skatt, vilken oftast inte har någon närmare koppling till de 
nyttigheter den är avsedd att finansiera. De kommunala avgifterna regleras av 
kommunallagens åttonde kapitel: 

§3b Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att 
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet 

§3c Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna 
för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller 
(självkostnaden).3 

Avgifter spelar en relativt stor roll som finansieringskälla i kommunerna. Vissa 
verksamhetsområden finansieras nästan helt med avgifter, exempelvis 
vattenförsörjning och avfallshantering. Inom andra områden, som 
biblioteksverksamhet, är avgiftsfinansieringsgraden väsentligt lägre. Avgifter 
spelar också en stor roll som styrmedel för efterfrågan av kommunala tjänster.4 

Biblioteksavgifter kan delas in i två kategorier:  
1. Avgifter som tas ut för tjänster som utförs av biblioteket  

                                                 
3 Kommunallagen , kap. 8, § 3b och 3c, Svensk författningssamling 1991:900 
4 Brorström, Björn, Haglund, Anders & Solli, Rolf, 1999, Förvaltningsekonomi. En bok med fokus på 
organisation, styrning och redovisning i kommuner och landsting, s.39 
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2. Avgifter som är självförvållade genom låntagarens försummelser, 
exempelvis förseningsavgifter och ersättning för förlorade böcker 

I uppsatsen kommer jag bara att intressera mig för den första typen av avgifter. 
Visserligen kan man hävda att en förseningsavgift kan ses som en betalning för 
en tjänst, nämligen att få en utökad lånetid, men jag har här valt att se denna 
kategori av avgifter som de bestraffningsåtgärder de är ämnade att vara, alltså 
en form av böter.5 

Den första kategorin av avgifter kan i sin tur indelas i två typer: 
a) Avgifter för basservice. Detta begrepp definieras på olika sätt av olika 

debattörer, men innefattar oftast tjänster som boklån och ”vanliga” 
referensfrågor från privatpersoner. Utgångspunkten att dessa bastjänster 
ska vara avgiftsfria brukar benämnas gratisprincipen. Att ta ut avgifter för 
dessa folkbibliotekens grundfunktioner sägs ofta utgöra ett potentiellt 
hinder för användarna att nå den eftersökta informationen. Sådana avgifter 
förespråkas av få debattörer. Som tidigare nämnts förhindrar den svenska 
bibliotekslagen att avgifter tas ut för boklån, medan däremot ingenting sägs 
om informationstjänster.6 I andra länder, exempelvis Nederländerna och 
Tyskland, är det dock inte ovanligt med avgifter för boklån, antingen som 
årsavgifter eller som en avgift per lån.7 

b) Avgifter för tilläggstjänster och utökad service. Dessa avgifter kan inte 
sägas stå som en barriär mellan användaren och den önskade 
informationen. Man betalar för tjänster som gör att man får materialet eller 
den efterfrågade informationen snabbare eller bekvämare. Exempel på detta 
är reservationsavgifter och avgifter för kopiering av bibliotekets material. 

Forskningsläget 
I forskningsöversikten tar jag även upp avgränsningar för min uppsats 
gentemot tidigare magisteruppsatser med närliggande ämnen. 

                                                 
5 Van House, Nancy A., 1983, Public Library User Fees : the Use and Finance of Public Libraries, s.106 
6 Bibliotekslagen § 3, Svensk författningssamling 1996:1596 
7 Egholm, Charlotte & Jochumsen, Henrik, 2000, ”Perspectives concerning user fees in public libraries”, 
s. 300 
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Magisteruppsatser 
I en magisteruppsats från 2000, Gratis i princip. Gratisprincipen och avgifter 
på svenska folkbibliotek av Åsa Falkerby och Pernilla Jantscher, undersöks 
användarnas åsikter om biblioteksavgifter vid två folkbibliotek. 

Uppsatsens enkätundersökning visar bl.a. att 61 procent av de tillfrågade 
besökarna inte kan tänka sig att betala för något av det biblioteket nu erbjuder 
gratis. 21 procent kan tänka sig att betala för vissa tjänster som nu är gratis, 
framför allt lån av CD-skivor. En majoritet tycker det är rätt att ta ut avgifter 
för databassökningar online, reservation av böcker samt fjärrlån. Om en 
lånekortsavgift infördes skulle 76 procent hellre betala för ett lånekort än sluta 
låna böcker, men bland dem som inte skulle betala finns många som besöker 
biblioteket minst en gång per vecka. Fler män än kvinnor anser att gratis 
tillgång till information är viktigare än gratis tillgång till skönlitteratur. 
Männen är också villigare att betala en högre avgift för ett lånekort. En tydlig 
tendens var att äldre besökare hade lättast att acceptera avgifter. De studerande 
var mest ovilliga att betala.8 

 Falkerby och Jantscher har alltså undersökt användarnas åsikter. I min 
uppsats fokuserar jag istället på inställningen till avgifter hos två grupper av 
beslutsfattare. Där Falkerby och Jantscher koncentrerar sig på gratisprincipen 
ur folkbildningssynpunkt, med redogörelse för folkbildningsteori och olika 
bildningsideal och deras förespråkare genom tiderna, knyter jag mer an till 
såväl politiska ideologier och demokratibegreppet som till ekonomi. 

I en annan magisteruppsats, Vägen till en bibliotekslag i Sverige av Lotten 
Häggström och Ulla Renberg, berörs också gratisprincipen; här som idé och 
pådrivande faktor i arbetet med att skapa bibliotekslagen. Före bibliotekslagen 
kunde i princip den enskilda kommunen genom den kommunala 
självbestämmanderätten själv fatta beslut om att införa låneavgifter på sina 
folkbibliotek. Visserligen hade de generella statsbidragen före 1965 avgiftsfria 
lån som villkor, men även när dessa bidrag togs bort höll samtliga kommuner 
fast vid gratisprincipen. 

I uppsatsen framgår att regering och riksdag, genom officiella 
ställningstaganden sedan länge har betonat medborgarnas rätt till fri 
information medelst kostnadsfria boklån och slagit fast att fri tillgång till 
information är en förutsättning för en öppen debatt och fri opinionsbildning. 

                                                 
8 Falkerby, Åsa & Jantscher, Pernilla, 1997, Gratis i princip. Gratisprincipen och avgifter på svenska 
folkbibliotek : en enkätundersökning utförd på Norrköpings Stadsbibliotek och Eskilstuna Stads- och 
Länsbibliotek 
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Ännu på 1980-talet, då bl.a. Statens kulturråd propagerade för en bibliotekslag 
framförallt för att skydda de kommunala biblioteken från avgiftsbeläggning, 
bedömdes risken för att kommunerna skulle införa låneavgifter som minimal. 
Man förutsatte i den proposition som följde på Folkbiblioteksutredningens 
betänkande att bokutlåningen även i framtiden skulle vara avgiftsfri. 

Men när 1990-talets besparingskrav dök upp i landets kommuner fanns det 
kommunledningar som umgicks med planer på att införa avgifter för boklån på 
folkbiblioteken. Från biblioteksvärlden och författarna framfördes farhågor att 
kommunerna mycket snabbt skulle kunna införa avgifter, utan vare sig 
långsiktiga mål för verksamheten eller konsekvensutredningar om vad ett 
sådant införande skulle kunna leda till. Frågan om lagstadgad avgiftsfrihet för 
boklån blev alltmer aktuell och kom att bli en faktor i utarbetandet av 
bibliotekslagen.9 

Folkbibliotekschefers inställning till biblioteksavgifter har i någon mån 
undersökts tidigare, nämligen i Kent Färnströms magisteruppsats Visioner för 
svenska folkbibliotek. Där redogörs för ett tjugotal folkbibliotekschefers syn på 
ett antal framtidsfrågor. En fråga gäller attityder till en vidare förståelse av 
begreppet bibliotek – inte bara den traditionella verksamheten med boken i 
centrum, utan en mer elastisk syn på biblioteket som en föränderlig struktur, 
som anpassar sig efter rådande paradigm med radikalt nya lösningar och en 
mer uttalat marknadsorienterad ansats, ett ”mediatek”. 

I denna fråga berörs också gratisprincipen. Resultatet av enkäten tolkar 
Färnström som att motståndet mot betaltjänster är kompakt hos de tillfrågade 
bibliotekscheferna. Demokratitanken sätter stopp för det mer pragmatiska 
synsätt som Färnström själv förespråkar i uppsatsen: att differentiera 
låntagargrupperna efter hur deras olika behov ser ut och att börja ta betalt för 
värdefull informationshjälp av dem som är beredda att betala för det.10 

Frågan om betaltjänster berörs endast ganska flyktigt i uppsatsen, inbakat i 
en betydligt vidare fråga om synen på det framtida biblioteket. Jag behandlar i 
min enkät till landets alla bibliotekschefer frågan utförligare och mer konkret. 

Linda Österberg tar i sin magisteruppsats från 2002, Informationsmäkleri, 
företagsservice och synen på folkbibliotekets roll, upp frågan om 
avgiftsbelagda informationstjänster på folkbibliotek i samband med att hon 
undersöker den informationsservice till företag som bedrivs vid bl.a. 

                                                 
9 Häggström, Lotten & Renberg Ulla, 1998, Vägen till en bibliotekslag i Sverige, s.37f, 52f 
10 Färnström, Kent, 2000, Visioner för svenska folkbibliotek : en postenkät riktad till 75 bibliotekschefer, 
s.28ff, 44f 
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Helsingborgs Stadsbibliotek. Hon påpekar dels att bibliotekslagen förbjuder 
avgifter på boklån, men inte säger något om avgifter på informationstjänster, 
dels att IFLA:s11 och Unesco:s12 riktlinjer däremot säger att man inte bör 
avgiftsbelägga tjänster på folkbibliotek. Den enkät som hon riktat till personal 
vid folkbibliotek som bedriver informationsmäkleri, och till personer i 
organisationer som på något sätt är knutna till denna verksamhet, innehåller tre 
frågor om avgiftsbelagda tjänster. 

Den första är en allmän fråga om vad man anser om avgiftsbelagda 
informationstjänster på folkbibliotek. Där svarar 13 av 14 informanter att de 
kan tänka sig avgifter i någon form (lika många skriver att man kan 
avgiftsbelägga som att man ska). Flera anser att man ska ha olika servicenivåer 
och ta betalt för mer omfattande och avancerade tjänster. Några tycker att 
inkomsterna ska användas till databaser och kompetensutveckling. Bland 
tänkbara positiva verkningar nämns att avgifter skulle ge ett mervärde i form 
av marknadsföring av bibliotekets kompetens och även bidra till att höja 
personalens kompetens. Det påpekas också att avgifter är ett prisvärt alternativ 
till privata informationsmäklare, eftersom folkbiblioteket bara kan ta ett 
självkostnadspris. 

Nästa fråga gäller vem man ska ta betalt av. Där föreslås i första hand 
små/mellanstora företag och i andra hand nyföretagare. Två informanter menar 
dock att samma avgifter skulle gälla för alla användare; det avgörande är nivån 
på informationstjänsten. 

Den sista frågan är tudelad: vilka informationstjänster ska man ta betalt för 
och vilka måste vara gratis? Flest informanter ansåg att man ska ta betalt för de 
mer tids- och resurskrävande tjänsterna, några för de mer avancerade. En del 
ansåg att man ska ta betalt när man använder avgiftsbelagda databaser. De 
flesta angav att bastjänster, ”vanliga” tjänster till allmänheten, måste vara 
gratis.13 

Linda Österbergs uppsats innehåller visserligen några bibliotekschefers 
inställning till avgifter, men tar endast upp avgifter för informationstjänster, 
medan jag i min uppsats undersöker även andra typer av biblioteksavgifter och 
riktar min enkät till betydligt fler informanter. 

                                                 
11 International Federation of Library Associations and Institutions 
12 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
13 Österberg, Linda, 2002, Informationsmäkleri, företagsservice och synen på folkbibliotekets roll : en 
enkätundersökning 
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Internationell forskningsöversikt 
Det internationella forskningsläget i ämnet domineras av amerikansk och i viss 
mån engelsk litteratur. De senaste åren har en mängd tidskriftsartiklar 
publicerats. I bokform finns ett antal publicerade arbeten om avgiftsbelagda 
tjänster på bibliotek (de flesta dock tyvärr minst tio år gamla). Av dessa 
kommer jag främst att referera till Public Library User Fees : the Use and 
Finance of Public Libraries av Nancy A. Van House, huvudsakligen i avsnittet 
som behandlar teori om ekonomi och offentlig sektor.14 

Geografiskt mer närliggande är en finsk doktorsavhandling av Reijo 
Savolainen. Eftersom avhandlingen är skriven på finska, måste jag tyvärr nöja 
mig med att referera den engelska sammanfattningen med titeln Access to 
Scientific and Technichal Information and the Issue of Charging for Library 
and Information Services. Savolainen skriver där om vilka faktorer som kan 
ses som hinder mellan informationsbehov och de informationsresurser som kan 
tillfredsställa behoven. Förutom de hinder som utgörs av individens subjektiva 
förmåga, kan dessa hinder vara fysiska (exempelvis geografiska avstånd), 
materiella (ekonomiska) och sociala (institutionella eller juridiska). Man kan se 
avgifter för informationstjänster som en grind som reglerar tillgången på 
information. Savolainen har analyserat argumenten för och emot avgifter och 
urskiljer en förskjutning av hur gränsen mellan privat och offentligt uppfattas 
av de aktörer som skapar bibliotekens policy i avgiftsfrågan. 

För att konkretisera frågan har Savolainen undersökt utvecklingen i fem 
länder. Han skriver att ”fee vs free”-debatten i USA har varit hetare än någon 
annanstans, vilket har att göra med motsättningen mellan en lång 
folkbibliotekstradition med gratis tjänster och en stark privat 
informationsindustri, som menar att information är en marknadsvara, som 
aldrig kommer att vara gratis. I Storbritannien, Sverige, Danmark och Finland 
har kontroversen varit något mindre intensiv, beroende på välfärdsstatens långa 
tradition och frånvaron av starka motstridiga intressen. 

Diskussionerna började, skriver Savolainen, i USA på 1970-talet, när de 
datorbaserade tjänsterna gjorde sitt intåg på folkbiblioteken. Dessa nya tjänster 
åtnjöt till att börja med betydande ekonomiskt stöd från de styrande, men när 
bibliotekens budgetar stramades åt, samtidigt som efterfrågan på datorbaserade 
tjänster växte, fick man problem att tillhandahålla tjänsterna. Detta sammanföll 
med att informationsindustrin marknadsförde sina produkter till biblioteken 

                                                 
14 Van House, 1983 
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intensivare än någonsin. Vissa bibliotek började tala för avgiftsbaserade 
tjänster och menade att bibliotekens överlevnad hängde på att de var villiga att 
anta helt nya idéer för att tillgängliggöra information. Den traditionella 
strategin att erbjuda stora samlingar av tryckt material gratis måste överges till 
förmån för en mer dynamisk policy för tillgängliggörande. Trots stark kritik 
från många håll vann dessa nya idéer större gehör, när bibliotekens budgetar 
fortsatte att dras ned, medan efterfrågan på datortjänster ökade. Många 
bibliotek såg sig tvungna att införa avgifter, eftersom ett fullständigt 
avståndstagande av filosofisk-etiska skäl skulle leda till att man inte skulle 
kunna erbjuda några datorbaserade tjänster alls. 

Först när avgifter redan var ett faktum i många bibliotek togs frågan upp 
till debatt i mer officiella forum, som American Library Association. Detta 
verkar vara ett mönster som går igen även i andra länder: en praxis uppstår och 
följs först flera år senare (oftast för sent för att ha någon effekt) av en 
diskussion om det berättigade i avgifter. 

Den starkaste kritiken i alla länder, då som nu, gör gällande att avgifter 
oundvikligen diskriminerar vissa användargrupper och skadar bilden av 
biblioteket som en demokratisk institution. Åtskilliga bibliotekarier verkar 
emellertid av praktiska skäl ha accepterat avgifter och nu ägna sina krafter åt 
att begränsa avgifterna, så att de inte ska verka avskräckande för potentiella 
användare. 

Den inkomst biblioteken får av avgifter verkar inte vara av större 
betydelse, när man ser till deras totala budget. I de flesta bibliotek är inte heller 
den primära orsaken till att man tar ut avgifter att man vill täcka en viss del av, 
eller hela, kostnaden för att tillhandahålla en viss tjänst. Den vanligaste 
orsaken är att man vill reglera eller kontrollera efterfrågan på tjänsten. Det 
finns undantag i USA, där några bibliotek siktar på att få full kostnadstäckning, 
eller till och med gå med vinst, men majoriteten av prissättningsstrategierna är 
otvetydigt icke-vinstinriktade. 

Savolainen förutspår 1989 att de närmaste 10-20 åren kommer att vara 
avgörande för hur avgiftspraxisen utvecklas. Det ökade beroendet av databaser 
gör det troligt att tjänster som involverar direkta avgifter kommer att bli 
vanligare. En ökad efterfrågan på fjärrlån kommer också att resultera i fler 
avgifter på dessa. Däremot tror Savolainen att folkbibliotekens bastjänster, som 
boklån och utnyttjande av tryckt material i biblioteket, kommer att vara gratis 
även i fortsättningen. 

De avgörande faktorerna kommer, menar Savolainen, dels att vara 
bibliotekets budget och framtida IT-innovationer, men den viktigaste faktorn är 
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ändå de politiska besluten. Avgiftsfrågan innehåller komplicerade politiska och 
ekonomiska problem som har att göra med balansen mellan privata och 
offentliga intressen. Varje politiskt system har sin egen särart; i USA har 
exempelvis informationsindustrin en exceptionellt central roll när regler om 
tillgång till information ska formuleras. Eftersom avgiftsfrågan är så beroende 
av kulturella särdrag och institutionell tradition, såväl som av maktbalansen 
mellan privata och offentliga intressen är det inte möjligt att föreslå någon 
allmän internationell lösning på problemet, anser Savolainen.15 

Frågeställningar 
De frågeställningar jag kommer att försöka belysa i uppsatsen är följande: 

• Hur ser omfattningen av biblioteksavgifter ut i Sverige? Skiljer sig små 
kommuner från stora? 

• Hur väger bibliotekschefer ekonomiska krav mot hänsyn till principen 
om allas lika rätt till information och kultur? 

• Har användarens identitet eller syfte med informationssökningen 
betydelse för om informationsservicen ska vara avgiftsbelagd eller 
gratis (företag/privatperson, kommersiellt syfte/intresse eller studier)? 

• Vilket samband finns mellan beslutande politikers attityder till 
biblioteksavgifter och deras partitillhörighet? 

Den första frågeställningen har undersökts av Kulturrådet, men deras 
undersökning är tio år gammal.16 Den andra och tredje har delvis belysts i 
Linda Österbergs uppsats, dock bara vad gäller informationstjänster och i en 
mindre omfattande undersökning, samt i Kent Färnströms uppsats, men där 
mer i förbigående.17 Jag tycker alltså att det är motiverat att försöka finna mer 
uttömmande svar på dessa frågeställningar.  

                                                 
15 Savolainen, Reijo, 1989, Tieteellisen ja teknisen tiedon tavoitettavuus ja kirjasto- ja 
informaatiopalvelujen maksullistaminen, s. 391-398 
16 Statens kulturråd: avgifter på bibliotek (enkät), 1994 
17 Österberg, 2002, och Färnström, 2000 
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Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel granskas de argument som framförts i debatten om avgifter ur 
ideologiska, ekonomiska och politiska perspektiv och det görs ett försök att 
sätta in frågan om biblioteksavgifter i ett större sammanhang. 

Argument för och emot biblioteksavgifter 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av de vanligast förekommande 
argumenten i den debatt som har förts om biblioteksavgifter.18 Vid en 
genomläsning av svenska och utländska debattinlägg i avgiftsfrågan skönjer 
man att argumenten i stort sett fördelar sig på två teman: dels ett ideologiskt 
som utgår från folkbibliotekets betydelse för demokrati, dels ett mer praktiskt 
som grundar sig på biblioteksekonomi i den krassa verkligheten. I det 
ideologiska temat återfinns mest argument mot biblioteksavgifter, i det 
praktiska temat mest argument för. 

Den grundläggande tesen i de ideologiska argumenten är att ett 
demokratiskt statsskick förutsätter yttrandefrihet, åsiktsfrihet och tryckfrihet. 
För att dessa friheter rätt ska kunna brukas och fungera som hörnpelare i en 
demokratisk stat måste varje människa ha tillgång till bibliotekets resurser utan 
kostnad. På ett individuellt plan ses det som en fundamental medborgerlig 
rättighet i ett demokratiskt samhälle att ha fri tillgång till information, kunskap 
och kulturella upplevelser. Det är folkbibliotekets uppgift att tillhandahålla 
dessa s.k. kollektiva nyttigheter.19 Där ska människor kunna söka kunskap, vara 
nyfikna och experimentera utan att behöva ta de ekonomiska konsekvenserna. 

De som förespråkar avgifter menar att information är en samhällsresurs – 
på ett sätt den värdefullaste av alla, eftersom man med den kan kontrollera 
                                                 
18 Ett urval av källor där dessa argument nämns: 
Egholm & Jochumsen, 2000, s. 300 
Blomberg, Barbro, 1986, ”Biblioteken i informationssamhället: Argument för och emot avgifter på 
bibliotek”, s. 196 f 
Zethson, Sven Eric, 1982, ”Om avgiftsbeläggning av informationsservice”, s. 33 
Fees for library service : current practice and future policy, 1987, s. 9 f 
19 Se avsnittet ”Folkbibliotekets plats i den offentliga sektorn” i denna uppsats 
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fysiska resurser av alla slag – som måste tillerkännas sitt värde och för vilken 
det är naturligt att betala. Motståndarna replikerar att man i så fall skulle kunna 
avgiftsbelägga röstande i allmänna val; nog är väl demokratin en så värdefull 
samhällstillgång att det skulle kännas naturligt att betala för att få utöva den 
också? Precis som hållandet av allmänna val är förmedling av information ett 
samhällsåtagande och precis som rösträtt är inhämtandet av information en 
medborgerlig rättighet. 

Människors lika rätt till bibliotekets tjänster anses av många vara 
folkbibliotekens fundament. Med utgångspunkt i detta hävdas att avgifter 
upphäver denna rätt och därför är diskriminerande. Bara de som har råd att 
betala får använda tjänsten i fråga. En persons möjlighet att få tillgång till 
information kommer att baseras på betalningsmöjlighet snarare än behov. Mot 
detta menar andra debattörer att bibliotekets tjänster främst utnyttjas av en 
välutbildad medelklass och att de flesta användare har råd att betala de låga 
avgifter det är fråga om. Information kan vara fri även om den inte är 
kostnadsfri. Det är tvärtom orättvist att svaga grupper genom skatter ska 
bekosta de starkares utnyttjande av biblioteket. Det finns emellertid en farhåga 
hos många att biblioteken kommer att satsa mer på tjänster där man får intäkter 
och nedprioritera icke avgiftsbelagd verksamhet. Vad händer då med 
ekonomiskt svaga grupper och med den uppsökande verksamheten, som främst 
riktar sig till barn, gamla, handikappade och människor som inte är vana att 
utnyttja biblioteket? För dessa grupper är gratistjänsterna nödvändiga. 

En liknande risk finns, anser vissa, om man skulle avgiftsbelägga boklån 
och få intäkter den vägen. Då skulle krav ställas från anslagsgivarna på att man 
köper böcker som ger inkomster och den nuvarande bredden på litteratur skulle 
försvinna. Det är det som har skett i bokhandeln, vilket gör det ännu viktigare 
för folkbiblioteken att stå utanför kommersiella intressen. 

Som tidigare nämnts kan bibliotekets tjänster delas in i bastjänster och 
tilläggstjänster.20 En del debattörer som använder sig av ideologiska argument 
för att försvara gratisprincipen (avgiftsfria bastjänster) kan ändå tänka sig 
avgifter på tilläggstjänster av ekonomiska skäl. Problemet ligger i att definiera 
bastjänster och tilläggstjänster och särskilja dem från varandra. Tjänster som 
förr ansågs vara speciella ses idag ofta som bastjänster, exempelvis 
informationssökning via dator. Längre fram i denna uppsats beskrivs även 
olika sätt att se på fjärrlån och lån av videofilmer ur denna synvinkel.21 
                                                 
20 Se avsnittet ”Centrala begrepp” i denna uppsats 
21 Se avsnittet ”För vilka tjänster är det vanligast att ta ut avgifter?” i denna uppsats 
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Vissa debattörer menar att avgifter får en långsiktig negativ effekt på 
allmänhetens stöd för folkbiblioteken och därmed på folkbibliotekens 
möjligheter att finnas kvar i den offentliga sektorn. Avgifter utgör en sorts 
dubbel beskattning – först får användarna betala skatt för att driva 
verksamheten offentligt och därefter betala avgifter för tjänsterna. Man menar 
att privat och offentlig sektor ska hållas isär. Den privata sektorn ska ta betalt 
för sina tjänster, gå med vinst och konkurrera på lämpligt sätt. Offentligt 
finansierade bibliotek däremot ska tillhandahålla tjänster som ryms i budgeten 
och inte ta betalt för att utföra dem. 

Men andra menar tvärtom att avgifter synliggör värdet och betydelsen av 
bibliotekets tjänster. Detta höjer statusen på bibliotekens verksamhet och kan 
bli en viktig faktor i bibliotekens marknadsföring. Det ger också allmänheten 
en bättre förståelse för att de offentliga tillgångarna faktiskt är begränsade, 
vilket ökar viljan att betala för de tjänster man vill utnyttja. Dessutom betalar 
användare redan avgifter för många andra tjänster som tillhandahålls genom 
offentlig finansiering: inträde på museer och simhallar, bussbiljetter, 
läkarbesök och annat. 

Vad avgifterna egentligen betyder för bibliotekens ekonomi är också en 
omstridd fråga. Avgiftsmotståndare hävdar att det är tveksamt om avgifter 
verkligen gynnar ett biblioteks ekonomi när alla kostnader för att ta in och 
administrera dessa tas med i beräkningen. Avgifter kan dessutom komma att 
ses som en möjlighet från kommunernas sida att rättfärdiga nedskärningar i 
anslag till biblioteken. Då blir intäktsökningen för biblioteken bara kortvarig. 

Avgiftsförespråkare menar att de flesta avgifter är enkla och billiga att 
administrera. Gratis bibliotekstjänster är orealistiska i tider av ekonomisk 
åtstramning och ökade kostnader för biblioteken. Det är bättre att ta betalt för 
att utföra vissa tjänster än att inte kunna erbjuda tjänsterna alls, eller till och 
med behöva skära ned verksamheten. Dessutom har avgifter andra positiva 
effekter: Att ta ut avgifter medför ett ansvar för biblioteken för kvaliteten på 
tjänsterna, eftersom den som har betalat kan ställa högre krav på att få valuta 
för pengarna. Det uppmuntrar till planering och effektivisering av 
biblioteksorganisationen. Avgifter främjar också en effektiv användning av 
offentliga resurser. De som drar nytta av en tjänst betalar för de extra kostnader 
som är förknippade med den. Användarna får flexibilitet att välja nivå på 
tjänsten och får betala ett belopp som står i proportion till vad de utnyttjar. 
Avgifter begränsar även slöseri och onödigt utnyttjande som slentrianmässig 
kopiering eller fjärrlån som beställs men aldrig hämtas ut. Användarna tänker 
sig för två gånger innan de utnyttjar en tjänst som är avgiftsbelagd. En annan 
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positiv effekt är att graden av villighet att betala för en tjänst är en bra 
indikator på allmänhetens efterfrågan eller behov. Biblioteken kan lättare 
tillhandahålla just de tjänster som samhället efterfrågar. Mot detta sista 
argument hävdar andra, att andra sätt att samla information om användarnas 
preferenser, exempelvis olika typer av survey-undersökningar, förser 
biblioteken med lika användbara data. 

I de följande avsnitten sätts de olika kategorierna av argumenten i debatten 
om biblioteksavgifter in ett större sammanhang. 

Demokratibegreppet i avgiftsdebatten 
Det dokument som ligger till grund för många ideologiska argument i 
avgiftsdebatten är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och då 
särskilt den artikel som i sin förlängning har att göra med bibliotekets roll som 
informationsförmedlare att göra: 

Artikel 19. Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för 
envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida 
upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. 

Rolf Ejvegård ser i sin bok Vad är demokrati? denna yttrandefrihet som ett 
stöd till rösträtten; en nödvändighet för att allmänna val ska bli meningsfulla. 
Han menar också att den är ett självbärande moment i en demokrati därför att 
den är nödvändig för människors självförverkligande.22 

Friheten att söka, motta och sprida information har rötter längre tillbaka än 
tiden för FN-deklarationens tillkomst, men det är först under 1900-talet som 
friheten att få tillgång till information har intagit en plats vid dess sida.23 På 
1970-talet började man se information och kommunikation som mer 
betydelsefullt för mänskliga rättigheter än vad man gjort tidigare under 
århundradet. Man började betrakta rätten att söka, motta och sprida information 
som en grundläggande rättighet för individer, samhällen och nationer, d.v.s. 
den är en förutsättning för andra mänskliga rättigheter. Dessutom stod det klart 
att för att förverkliga rättigheten fullt ut krävs att informations- och 
kommunikationsresurser görs tillgängliga för alla.24 Tillgång till information 
ger människor kontroll över sin situation, möjliggör för människor att se 

                                                 
22 Ejvegård, Rolf, 1991, Vad är demokrati?, s. 85 
23 Encyclopedia of Democratic Thought, 2001, s. 358 f 
24 Lanley, Winston E., 1999, Encyclopedia of Human Rights Issues Since 1945, s. 203 f 
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alternativ, jämföra dem och välja mellan dem.25 Här kommer folkbiblioteken in 
som en av de viktigaste resurserna. 

Det viktigaste dokumentet som hävdar avgiftsfrihet på folkbibliotek är utan 
tvekan Unesco:s Folkbiblioteksmanifest. Där står: 

Folkbibliotekens tjänster skall i princip vara avgiftsfria. Folkbiblioteken är ett 
samhällsansvar. De bör därför ha stöd i en särskild lagstiftning och bekostas av allmänna 
medel.26 

Manifestet har haft ett stort inflytande på medlemsländernas ställningstagande i 
frågan, skriver Barbro Thomas vid Statens Kulturråd i sin inledning. 
Manifestet har emellertid en något mindre kategorisk hållning än versionerna 
från 1949 och 1972, där det står att folkbibliotekets avgifter skall vara 
avgiftsfria. 1994 står det alltså i princip avgiftsfria. Med den formuleringen, 
som föregicks av många diskussioner, ville man gardera sig mot 
konsekvenserna av den tekniska utvecklingen och andra framtida ändrade 
förutsättningarna för folkbiblioteksverksamheten som är svåra att förutse. 
Barbro Thomas menar, att den nuvarande formuleringen uttrycker 
avgiftsfriheten som en grundläggande princip, men att det kan finnas tjänster 
som är omöjliga att erbjuda avgiftsfritt och att det då är bättre att 
folkbiblioteken ändå tillhandahåller tjänsterna mot en avgift, än att användarna 
enbart är hänvisade till kommersiella aktörer.27 

I Sverige har gratisprincipen, förutom genom Unesco:s 
Folkbiblioteksmanifest, förankrats genom uttalanden från organisationer som 
Sveriges Allmänna Biblioteksförening (nuvarande Svensk Biblioteksförening) 
och Svenska Folkbibliotekarieförbundet.28 Det har också politiskt gjorts många 
officiella ställningstaganden, exempelvis i betänkanden, för gratisprincipen.29 

Ideologier i avgiftsdebatten 
Undersökningen i denna uppsats har som ett mål att klargöra hur två grupper 
ser på avgiftsfrågan: bibliotekschefer och kommunpolitiker. Dessa grupper har 
valts för att man kan anta att det är de som utövar störst inflytande på vilka 

                                                 
25 Encyclopedia of Democratic Thought, 2001, s. 358 f 
26 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 19 
27 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 12 f 
28 Falkerby & Jantscher, 1997, s. 27 
29 Falkerby & Jantscher, 1997, s. 26 och Häggström & Renberg, 1998, s. 52 f 
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avgifter som tas ut i kommunerna. Men vad är det egentligen som styr 
gruppernas uppfattningar? 

Debatten om avgifter på folkbibliotek har karaktäriserats av ett stort 
motstånd mot avgifter från bibliotekariernas sida. Charlotte Egholm och 
Henrik Jochumsen vid Danmarks Biblioteksskole menar att detta motstånd har 
varit så massivt att man kan tala om ett motstånd a priori, baserat på en 
”bibliotekariernas teologi”, där avgiftsfrihet ingår som ett grundläggande 
element tillsammans med exempelvis idéer om upplysning och läsning som 
något gott i sig själv. Detta är speciellt framträdande i de nordiska länderna, 
där gratisprincipen kan ses i relation till de välfärdsprinciper som utgör basen i 
efterkrigstidens nordiska (ofta socialdemokratiska) samhällsorganisation, 
präglad av jämlikhetsmål. Här har tillgång till kultur ansetts som en 
medborgerlig rättighet jämställd med utbildning och hälsovård. 
Folkbibliotekets roll har varit nära sammanlänkad med den ideologiska kärnan 
i de kulturpolitiska målen, där information, allmän upplysning och individens 
makt över sig själv är viktiga delar.30 

Beslutet att avgiftsbelägga eller ej är till syvende och sist ett politiskt 
beslut. Om den, i huvudsak socialdemokratiska, kulturpolitiska ideologin har 
påverkat många bibliotekariers syn på avgiftsfrågan, väcks genast frågan hur 
åsikterna hos den andra gruppen som har inflytande över biblioteksavgifterna, 
kommunpolitikerna, har formats. 

Generellt kan sägas att partiernas grundläggande ideologier bestämmer 
deras hållning i alla frågor, så även i frågan om biblioteksavgifter. Den 
enskilde politikern kan naturligtvis ha en personlig åsikt som skiljer sig från 
partiets linje i enstaka frågor, men i huvudsak präglas förmodligen politikernas 
uppfattningar av de ideologier som ligger till grund för partiernas samhällssyn. 

Liberalismen, där folkpartiet och delvis moderaterna har sina rötter, ser 
individen som den primära sociala enheten i samhället. Den 
samhällsekonomiska synen präglas av marknadshushållning, privat ägande av 
produktionsmedlen och motstånd mot politisk styrning av marknaden. Den 
omfattande utvidgningen av den offentliga sektorn ställde liberalerna inför ett 
dilemma. Å ena sidan ska alla individer ha samma möjligheter i samhället, men 
å andra sidan har liberalismen ekonomisk tillväxt som ett framträdande mål. 
Man satte ekonomisk tillväxt före ekonomisk utjämning och har fått en allt 

                                                 
30 Egholm & Jochumsen, 2000, s. 299 f 
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mindre tilltro till den offentliga sektorns förmåga att tillhandahålla de tjänster 
som medborgarna önskar.31 

Nyliberalismen går ett steg längre i sin strävan efter avreglering, 
privatisering av den mesta offentliga verksamheten och införande av 
marknadsliknande metoder inom den del av den offentliga sektorn som blir 
kvar32. 

Konservatismen, som utgör grunden i moderaternas, men även 
kristdemokraternas, samhällssyn, har som viktigaste normkälla den egna 
nationens politiska och kulturella tradition. Man ser nationen och familjen som 
den primära sociala enheten i samhället. Inkomst- och förmögenhetsskillnader 
ses som ett mått på människors olika prestationsförmåga och man är därför 
motståndare till en skatte- och socialpolitik i starkt utjämnande syfte. Man 
tänker sig att det finns en naturlig skiktning i samhället grundad på kompetens, 
utbildning eller förmåga. Samhällsekonomiskt pläderar man för enskilt ägande 
av produktionsmedlen och bekämpar politisk styrning av den ekonomiska 
marknaden.33 

Reformistisk socialism, som präglar socialdemokraterna och kanske nu 
även vänsterpartiet, såg från början arbetarna som den primära sociala enheten 
i samhället. Numera talar man mer om ”löntagarna” eller ”folket” i största 
allmänhet. Samhällsekonomiskt strävar man efter blandekonomi. Man vill 
använda element från planekonomi för att avskaffa marknadens brister, d.v.s. 
bygga en offentlig sektor, men utan att socialisera näringslivet och utan att 
avskaffa marknadsmekanismerna.34 

I undersökningskapitlet kommer att framgå hur de tillfrågade 
kommunpolitikerna ställer sig till biblioteksavgifter, men det har varit svårt att 
hitta några officiella ställningstaganden i avgiftsfrågan från de olika politiska 
partierna. Vid en rundringning till partirepresentanter på riksplanet som 
ansvarar för kulturfrågor blev svaren ganska vaga. De flesta instämmer i att 
alla ska ha tillgång till bibliotek och fria boklån, men därutöver har de svårt att 
specificera några åsikter. 

Socialdemokraternas representant uppgav att partiets inställning är att 
informationstjänster och boklån ska vara avgiftsfria, liksom 
Internetanvändning och sökningar i databaser.35 

                                                 
31 Larsson, Reidar, 1997, Politiska ideologier i vår tid, s. 28 ff 
32 Larsson, 1997, s. 130 
33 Larsson, 1997, s. 39 ff 
34 Larsson, 1997, s. 77 ff 
35 Telefonsamtal 021202 med Ulrika Berg (s) 
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Moderaternas uppfattning är att kommunerna ska få avgöra själva vilka 
avgifter man vill ta ut. Man ska inte avgiftsbelägga tjänster för barn och 
ungdomar, men vuxna har råd att betala för biblioteksservice. Moderaternas 
talesman menade att en del tjänster som avgiftsbeläggs är sådana som 
folkbiblioteken överhuvudtaget inte ska befatta sig med, exempelvis 
videofilmer. Moderaterna vill avskaffa bibliotekslagen. Detta skulle befrämja 
andra former av biblioteksverksamhet. Olika driftsformer och olika profilering 
skulle ges större utrymme.36 

Folkpartiets representant sade, att partiet stöder bibliotekslagens princip 
om gratis boklån, men att man inte tagit ställning i övrigt.37 

Kristdemokraterna har uppfattningen att man inte ska avgiftsbelägga 
basservice, uppgav partiets representant. Partiet var från början tveksamt till 
bibliotekslagen, men tycker nu att det är bra att den finns.38 

Centerpartiets representant menade, att principen är att både boklån och 
informationstjänster ska vara gratis, men partiet har inget skrivet om detta.39 

Vänsterpartiets inställning är att biblioteken ska vara fullt tillgängliga med 
hela sin service utan att man ska stoppas av några avgifter, uppgav partiets 
representant. Även fjärrlån och Internet ska vara gratis. Folkbiblioteken ska 
försöka kompensera de kommunmedlemmar som inte har tillgång till egen 
dator. Men att ta betalt för portokostnaden vid utskick ser inte partiet som 
något problem.40 

Miljöpartiets talesman menade att det är viktigt med avgiftsbefriad 
utlåning och det gäller även videofilmer. Detta är ett kvalitetsmärke för 
folkbiblioteken. Även Internet och andra datatjänster ska vara gratis.41 

Folkbibliotek och offentlig sektor 
Synen på den offentliga sektorn, dess omfattning och dess uppdrag är 
särskiljande för de politiska ideologierna. I det följande avsnittet förs ett 
resonemang om folkbibliotekets plats i den offentliga sektorn. Här kommer 
främst att refereras till Nancy A. Van House vid School of Library and 

                                                 
36 Telefonsamtal 021202 med Johan Tideman och Johan Westrin (m) 
37 Telefonsamtal 021202 med Therese Wallqvister (fp) 
38 Telefonsamtal 021202 med Anna-Karin Adolfsson (kd) 
39 Telefonsamtal 021202 med Maria Ahnstedt Andersson (c) 
40 E-post 021205 från Gudrun Utas (v) 
41 Telefonsamtal 021202 med Leif Björnlod (mp) 

 19 



Information Studies, Berkeley, och hennes bok Public Library User Fees : the 
Use and Finance of Public Libraries. 

Ekonomiska teorier är verktyg som beskriver, förklarar och förutser den 
dynamik som uppstår när resurstillgångar ändras. De kan användas i alla 
situationer där man ska avgöra hur knappa resurser ska användas. När man vill 
förstå varför folkbibliotek är skattefinansierade bör man först definiera vad 
bibliotek är och gör och sedan applicera detta på teorier om offentlig sektor.42 I 
nästa avsnitt undersöks till att börja med vad biblioteket är och gör. 

Folkbibliotekets mål och funktioner 
Redan från början har folkbiblioteken haft två huvudsakliga ambitioner: att 
svara mot alla kunskapssökandes behov av information och att förmedla 
förströelse och kulturella upplevelser till allmänheten. Denna dubbelhet 
skapade en ambivalens om verksamhetens mål som fortfarande lever kvar, 
skriver Van House.43 

Alla typer av bibliotek är komponenter i en lärandeprocess, och därmed i 
ett utbildningssystem i vid mening, men för folkbiblioteken är det hela mer 
komplext. Det mest utmärkande draget för folkbibliotek är omfattningen av 
deras uppdrag. De har hela spektrumet av kunskap som sitt ansvarsområde och 
hela samhället som användare. Alla andra bibliotek är enheter i större 
organisationer, vilket begränsar användargrupperna och även inskränker 
aktiviteterna till att utgöra hjälp för den större organisationens aktiviteter. Men 
folkbibliotekets moderorganisation är kommunen – det tillhör hela samhället.44 

Liksom andra biblioteks mål är avhängiga av den större organisationens 
behov styrs folkbibliotekets mål av samhällets behov. Men eftersom detta 
behov är så allomfattande resulterar det ofta i mycket generella mål, som gör 
det svårt både att prioritera i resursfördelningen och att utvärdera verksamheten 
för att kunna dra upp riktlinjer för exempelvis beståndsutveckling.45  

 När det gäller folkbibliotekens faktiska funktioner urskiljer Van House 
först fyra uppgifter som är gemensamma för alla bibliotek, inte bara 
folkbiblioteken: 

• Selektion – att välja ut, gallra och bevara mediesamlingen så att den 
svarar mot användarnas nuvarande och framtida behov 

                                                 
42 Van House, 1983, s. 3 
43 Van House, 1983, s. 10 
44 Van House, 1983, s. 12 
45 Van House, 1983, s. 12 
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• Ge fysisk tillgång till information – inte bara den som finns i den egna 
samlingen, utan i alla typer av informationskällor i samhället. 
Biblioteket är ett fönster ut mot samhällets samlade kunskaper. 

• Ge bibliografisk tillgång till information – indexera och organisera för 
att hitta information och möjliggöra nya sammankopplingar korsvis 
mellan ämnen, mediaformer och tidsperioder. Detta är särskilt viktigt 
för material som inte finns fysiskt i biblioteket, eftersom användarna då 
inte kan titta runt i hyllorna och upptäcka vad som finns. Att ge 
bibliografisk tillgång innebär också att förutse under vilka förhållanden 
ett dokument skulle kunna användas i framtiden; att så att säga 
konstruera en sökväg innan behovet av den har uppstått. 

• Användarhjälp – där bibliotekarien är det förmedlande mellanledet 
mellan användare och biblioteksresurserna. Det kan gälla 
referensservice, där bibliotekarien utför arbetet och ställer de sökta 
uppgifterna direkt till förfogande, eller bibliografisk service som 
hjälper (och lär) besökaren att använda biblioteket för att finna 
information. 

Folkbibliotek har dessutom den extra funktionen att komplettera dessa fyra 
punkter med rekreation och kulturella upplevelser, med uppsökande 
verksamhet och med att erbjuda exempelvis studieplatser och tillgång till 
tekniska hjälpmedel.46  

Folkbibliotekets mål är alltså enligt Van House väldigt generella och 
därmed diffusa, men de är samtidigt mycket ambitiösa. I tider av begränsade 
resurser kan emellertid inte folkbiblioteket vara allt för alla. Den stora frågan, 
vem man ska betjäna och med vilken typ av information, är och förblir central. 
Användandet är ju frivilligt och om folkbiblioteket ska få fortsatt offentligt 
stöd måste det engagera sig i vem som använder det och till vad och hur bra 
man egentligen servar samhället. Detta är en svårighet som många övriga 
offentliga tjänsteorganisationer slipper – polis, brandkår och sjukvård behöver 
inte bekymra sig om att göra sina tjänster tillräckligt attraktiva för att locka till 
sig användare.47 

Efter denna karaktärisering av folkbiblioteket ska nästa avsnitt behandla 
varför folkbiblioteket är en del av den offentliga sektorn. 

                                                 
46 Van House, 1983, s. 16ff 
47 Van House, 1983, s. 14, 19 
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Folkbibliotekets plats i den offentliga sektorn 
Man kan anta att folkbiblioteket återfinns inom den offentliga sektorn av skäl 
som har att göra dels med hur det är beskaffat och dels med samhällets mål. 
Bibliotekets egna målsättningar begränsas av att de måste sammanfalla med 
vad som är accepterat för den offentliga sektorn och av orsakerna till att just 
denna verksamhet, folkbiblioteket, finansieras offentligt.48 

På samma sätt är svaret på frågan, huruvida användare ska betala avgifter 
för en offentlig tjänst, beroende av anledningen till att tjänsten överhuvudtaget 
är offentlig.49 

Offentliga sektorn använder skatter, avgifter och regleringar för att styra, 
komplettera och korrigera marknadens effekter. De tre huvudsakliga 
ekonomiska funktionerna för den offentliga sektorn är att stabilisera ekonomin, 
att garantera en effektiv resursallokering och att förbättra fördelningen av 
välfärd inom befolkningen. För att försvara sin plats i offentliga sektorn bör 
folkbiblioteket alltså ha en uppgift att fylla i någon eller flera av dessa 
funktioner. Folkbibliotekets roll i att stabilisera ekonomin är försumbar, 
eftersom utgifterna för dess verksamhet är för små för att påverka ekonomin i 
sin helhet. Men hur ser det ut i fråga om de andra två funktionerna? 50 

Resursallokering 
Effektiv resursallokering betyder att man ser till att samhällets totala resurser 
används på ett sådant sätt att man maximerar nyttan. Man kan säga att den 
totala samhällsnyttan är en funktion av alla individers nytta, eftersom samhället 
som sådant inte kan uttrycka önskemål; det kan bara individer göra. 
Ekonomisk teori antar att människor själva bäst avgör hur de ska få ut störst 
nytta och att de handlar rationellt för att maximera den egna välfärden. I själva 
verket kan naturligtvis individer handla både rationellt och irrationellt, men 
människor som kollektiv tenderar att visa en regelbundenhet baserad på en 
rationell uppskattning av egna fördelar. Om individen handlar för att maximera 
den egna nyttan kommer detta, enligt denna teori, automatiskt att ge högst nivå 
av samhällelig nytta. Likt en osynlig hand, tänker man sig, kommer marknaden 
att koordinera alla individers interaktioner så att gruppens vinster maximeras.51 
Men detta sker bara under vissa förutsättningar. Bl. a. måste marknaden ha 
”fullständig konkurrens”. Denna ekonomiska term innebär att konsumenter och 
                                                 
48 Van House, 1983, s. 23 
49 Van House, 1983, s. 23 
50 Van House, 1983, s. 24 
51 Van House, 1983, s. 25 
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producenter måste ha perfekt information om sina olika alternativ, 
produktionsfaktorerna måste vara helt rörliga och kunna användas där de bäst 
behövs och ingen aktör får kontrollera marknaden och påverka priser. 
Fullständig konkurrens är något som i verkligheten förekommer mycket 
sällan.52 

Det är alltså så att marknaden ofta misslyckas med att maximera 
samhällets välfärd automatiskt. Det är då de styrande får gå in och reglera 
marknaden och eventuellt stå för vissa varor och tjänster själva – den offentliga 
sektorn uppstår.53 

Det finns några viktiga fall när marknaden misslyckas med att allokera 
samhällets resurser på effektivaste sätt, vilket alltså gör offentlig inblandning 
berättigad. För att bibliotekstjänster ska kvalificera sig som en del av den 
offentliga sektorn, och följaktligen skattefinansieras, bör de kunna ses som 
något av dessa tre fall:54 

1. Kollektiva nyttigheter (public goods) Denna term står för varor och 
tjänster som inte kan utväxlas på marknaden. De kan utmärkas av ”icke-
rivalitet”, det vill säga att en persons konsumtion av nyttigheten inte minskar 
andras möjligheter att dra nytta av den; den kan återanvändas. Exempel på en 
sådan nyttighet är ett konstverk som förblir oförändrat hur många som än ser 
det.55 

De kan också ha egenskapen ”icke-exkluderbarhet”, vilket betyder att det 
är omöjligt att hindra någon från att få tillgång till den kollektiva nyttigheten – 
alla har lika tillgång till dem, både de som har betalat för dem och de som inte 
har betalat. Därför finns inget incitament att köpa en sådan vara eller tjänst och 
marknaden har därmed satts ur spel. Ett exempel är det militära försvaret – 
man kan inte välja att bara försvara dem som har betalat skatt.56 

Vanligare är, att det visserligen är teoretiskt möjligt att exkludera dem som 
inte betalat från att utnyttja tjänsten, men att det är förbundet med alltför stora 
kostnader. Van House nämner myggbekämpning: man skulle kunna placera ut 
personal med flugsmällor och myggspray hemma hos dem som är villiga att 
betala för tjänsten, men det är ojämförligt effektivare resursutnyttjande att med 

                                                 
52 Van House, 1983, s. 25f 
53 Van House, 1983, s. 26 
54 Van House, 1983, s. 26 
55 Van House, 1983, s. 26 
56 Van House, 1983, s. 26 
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hjälp av skattemedel dränera vattensamlingar och våtmarker och låta alla få 
nytta av det.57 

Ett biblioteks huvudprodukt, information, karaktäriseras av både ”icke-
rivalitet” (flera personer kan ha tillgång till samma information samtidigt, man 
kan ge den och behålla den på samma gång) och ”icke-exkluderbarhet” (den 
som skapar viss information kan svårligen kontrollera hur den används när en 
annan person har fått den). 

Informationen i sig är alltså en kollektiv nyttighet, men ju mer betoningen 
ligger på hur den tar sig uttryck i konkret form, desto mer privat är 
informationstjänsten till sin karaktär. Av bibliotekets fyra huvudfunktioner, 
som definierades tidigare, är användarhjälpen och den fysiska tillgången 
funktioner som i första hand ger privata nytta (även om de i förlängningen 
innebär nytta för samhället i stort), medan selektion och bibliografisk tillgång 
utmärks av ”icke-rivalitet” och ”icke-exkluderbarhet”.58 

Man kan också hävda att bibliotekets syfte – att välja ut, bevara och 
organisera samhällets gemensamma kunskap – gör det till en symbol för 
gemensamma värderingar, social struktur och kulturarv. Genom sin blotta 
existens gynnar det samhället, oavsett om man använder det eller ej.59 

En annan synvinkel kan också användas i detta sammanhang: när 
konsumtionen av en vara eller tjänst är låg eller osäker, men varan eller 
tjänsten inte kan tillgängliggöras igen om den förstörs eller upphör att 
produceras har den ”valmöjlighetsvärde” (option value).60 

Det kan exempelvis vara en nationalpark, som har ett värde även för 
människor som aldrig har besökt den, eftersom man har valmöjligheten att 
besöka den i framtiden så länge den existerar. Om parken skulle finansieras 
endast genom inträdesavgifter, skulle de som besöker den bära hela kostnaden, 
trots att alla andra skulle ha valmöjligheten att besöka den senare.61 

Man kan också jämföra med ett sjukhus: folk kan hoppas på att aldrig 
behöva använda det, men vill ha det tillgängligt för säkerhets skull. Varor och 
tjänster som har ”valmöjlighetsvärde” är rena kollektiva nyttigheter, eftersom 
många kan utnyttja dem samtidigt, men potentiella användare inte kan 

                                                 
57 Van House, 1983, s. 26 
58 Van House, 1983, s. 28 
59 Van House, 1983, s. 28 
60 Van House, 1983, s. 28 
61 Van House, 1983, s. 28 
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debiteras genom avgifter för den nuvarande kostnaden. Bibliotek, som bevarare 
och ordnare av all slags information, har ”valmöjlighetsvärde”.62 

Detta sammantaget gör att folkbiblioteket kvalificerar sig som kollektiv 
nyttighet, om än inte renodlat. 

2. Externa effekter. Detta nästa fall där marknaden inte kan allokera 
resurser tillräckligt effektivt innebär att en persons konsumtion har oavsiktliga, 
indirekta verkningar på andra personer, att den så att säga ger en 
överskottseffekt som kommer omgivningen till godo. Dessa verkningar 
påverkar alla i samhället lika mycket, av vilket följer att de har både ”icke-
rivalitet” och ”icke-exkluderbarhet”. Samhället måste ingripa av både 
effektivitetsskäl (eftersom det inte finns så stort incitament för en individ att 
betala för tjänster som ändå kommer alla till godo) och rättviseskäl (eftersom 
samhället gynnas av konsumtionen kräver rättvisan att det också är med och 
betalar). 63 

Har då biblioteket några externa effekter? När en person använder 
bibliotekets tjänster tillgodoser den i första hand sina egna behov, men även 
folk som inte använder biblioteket kan tjäna på andras användande. Det 
traditionella argumentet för att folkbiblioteket har externa effekter är det som 
har kallats bibliotekets trosbekännelse: demokrati förutsätter en utbildad 
befolkning och bibliotek bidrar till utbildning, vilket gynnar både individer och 
samhälle.64 

Det finns emellertid olika åsikter om i hur hög grad folkbiblioteket kan 
uppvisa externa effekter. Att identifiera biblioteksanvändning som producerar 
externa effekter blir en subjektiv bedömning, eftersom den privata respektive 
den samhälleliga nyttan inte kan mätas. Att det föreligger externa effekter 
behöver heller inte nödvändigtvis medföra total skattefinansiering. Om nyttan 
är både privat och samhällelig borde kanske kostnaderna vara det också – alltså 
subventionerad, men avgiftsbelagd, biblioteksverksamhet? Eller ska kanske ett 
visst minimum av information som människor behöver för att fungera i 
samhället (vilket därmed ger externa effekter) vara gratis, medan allt därutöver 
är avgiftsbelagt? Det kan alltså vara vanskligt att basera argument om 
skattefinansiering av folkbibliotek på förekomsten av externa effekter.65 
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64 Van House, 1983, s. 29 
65 Van House, 1983, s. 30 
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3. Merit goods. När det gäller externa effekter är det alltså samhället som 
tillhandhåller en vara eller tjänst till ringa kostnad för samhällets nytta. I fråga 
om merit goods, det tredje fallet där marknaden misslyckas med att fördela 
samhällets resurser effektivast, tillhandahåller man i stället varan eller tjänsten 
för individens bästa.66 

En konsument kanske saknar tillräcklig information för att välja mellan 
olika alternativ; information som samhället har. Eller kanske undervärderar 
hon eller han framtida fördelar av ett alternativ, medan samhället däremot ser 
vinster just i långsiktiga effekter. Även altruism kan spela in som orsak till att 
man vill tillhandahålla någon form av merit goods, man får tillfredsställelse 
genom att hjälpa andra.67 

Skolväsendet är ett exempel på merit goods. Vi har skolplikt, inte bara för 
de externa effekterna skull, utan för att de beslutande i samhället anser att 
utbildningen kommer att vara värdefull för varje barn som individ. En elev 
kanske skulle föredra ett annat alternativ, som att gå ut i arbetslivet tidigare, 
men samhället ser mer långsiktigt på saken.68 

Information skulle också kunna anses vara merit goods. Det sades tidigare 
att det för att marknaden ska fungera effektivt och ge maximal nytta för 
samhället måste finnas fullständig konkurrens och att det då är nödvändigt att 
konsumenter och producenter har tillgång till all information för att kunna fatta 
rationella beslut. När själva varan är just information resulterar detta i en 
paradox: värdet av informationen är okänt för konsumenten innan han eller hon 
har den. Konsumenten måste ha information om informationen för att kunna 
välja rationellt att köpa den eller inte, men om man får det har man praktiskt 
taget redan fått informationen utan kostnad.69 

Folkbiblioteket skulle kunna vara merit goods. Det har ett relativt starkt 
stöd i samhället, även hos grupper som inte använder det. Att ge alla invånare 
chans att förbättra sin livskvalitet och sina möjligheter, med den ekonomiska 
bördan delad av alla, kan ses som altruism. Det finns emellertid tendenser till 
att allmänheten har en begränsad villighet att stödja biblioteket, speciellt om 
man i åtstramningstider ställer biblioteket mot andra offentliga utgifter. Detta 
gör att merit goods-argumentet kan bli ett cirkelresonemang: merit goods  är 
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sådana tjänster som samhället är villigt att stå för. När samhället inte längre vill 
stödja biblioteksverksamheten upphör den att vara merit goods.70 

Man kan som en summering konstatera att bibliotekstjänster, enligt Van 
House, utgör ett eller flera av de fall där marknaden misslyckas med att 
allokera samhällets resurser effektivt, en faktor som kvalificerar folkbiblioteket 
för den offentliga sektorn. 

Fördelning av välfärd 
Den tredje av den offentliga sektorns ekonomiska funktioner är att fördela 
samhällets välstånd jämlikt över befolkningen. Vad som anses vara en rättvis 
fördelning av inkomster och välfärd bestäms av samhällets värderingar, 
uttryckt i politiskt system.71  

En individs nivå av välstånd beror inte bara på hur välutbildad och 
arbetssam han eller hon är; det tillkommer en oändlig rad andra faktorer: social 
kompetens, slump, hälsa, ärvd förmögenhet, diskriminering, marknadsbrister 
(som exempelvis att personen inte kan flytta dit där hans eller hennes 
arbetskraft behövs, alltså att produktionskrafterna inte är helt rörliga) m.m. För 
att dämpa effekterna av dessa faktorer och kompensera för marknadens 
misslyckande använder man sig av en fördelningspolitik som syftar till att 
omfördela samhällets välstånd, antingen genom direkta bidrag eller genom att 
göra varor och tjänster gratis tillgängliga.72 

Även om folkbiblioteket inte i första hand är avsett att vara en aktör i 
fördelningspolitiken, kan det sägas bidra till att fördela välfärden genom att ge 
alla lika möjligheter att förkovra sig och förbättra sin situation och genom att 
tillhandahålla värdefulla tjänster gratis.73 

För att kunna avgöra om folkbiblioteket spelar en roll i 
välfärdsfördelningen behöver man ta reda på dels vem som betalar skatten som 
finansierar biblioteket och dels vem som drar nytta av biblioteket. Men även 
efter det att man gjort sådana undersökningar och kan presentera fakta om 
fördelningen av kostnader och nytta, är det svårt att göra en objektiv 
bedömning av vad som är en rättvis fördelning, eftersom detta i slutändan är ett 
politiskt ställningstagande, där man förenklat har två principer för finansiering 
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72 Van House, 1983, s. 38 
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att välja mellan: 1) de som har råd betalar mer 2) de som drar mest fördelar 
betalar mer.74 

Det är viktigt att se hur det förhåller sig med folkbibliotek i detta avseende, 
eftersom det traditionella argumentet för gratisprincipen har varit att den 
gynnar dem som har stort behov av bibliotekets tjänster, men som inte har råd 
att betala. Om det emellertid förhåller sig så att de som utnyttjar biblioteket är 
en minoritet av befolkningen som till största delen utgörs av välutbildade 
medelinkomsttagare, kan man hävda att skattefinansieringen av folkbiblioteket 
istället blir en extra börda för låginkomsttagarna, som ändå inte utnyttjar 
biblioteket. Detta blir då ett starkt argument för avgiftsfinansiering. Å andra 
sidan kan man framhålla att denna orättvisa förekommer i fråga om många 
offentliga tjänster som erbjuds hela samhället; det är en följd av skattesystemet 
självt.75 

En rad undersökningar om fördelning av kostnad och nytta har genomförts 
i USA, men de har gjorts på olika sätt och kommit till olika resultat. Det går 
heller inte att jämföra med svenska förhållanden.76 

Sammanfattning 
Folkbiblioteket bidrar inte till att stabilisera ekonomin, men det spelar en roll i 
de båda andra av den offentliga sektorns funktioner: effektiv resursallokering 
och fördelning av välfärd. Detta gör att det i termer av offentliga finanser finns 
goda skäl att folkbiblioteket tillhör den offentliga sektorn och, åtminstone 
delvis, finansieras av skatter.77 

Men att folkbibliotekens tjänster subventioneras av samhället behöver inte 
nödvändigtvis vara oförenligt med att avgifter tas ut. Många skattefinansierade 
verksamheter tar ut användaravgifter. Som tidigare nämnts genererar 
folkbiblioteket nytta både för samhället och för individer. Man skulle kunna 
hävda att det är skäligt att användare betalar en del av kostnaden för tjänster, 
som de har privat nytta av, speciellt om det till största delen rör sig om 
användare som har råd med det.78 

Ett citat från Margareta Törngren, dåvarande vice ordförande i SAB får 
runda av detta avsnitt: 
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Den avgiftsfria biblioteksservicen är en nyttoföreteelse som betalar sig på sikt. Nyttan kan 
inte mätas direkt, men den information, den kunskap och de kulturella upplevelser som 
förmedlas genom folkbiblioteken återbetalar sitt värde till samhället flera gånger om i 
form av läskunnighet, kreativitet, utbildning, forskning och produktion.79 
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Metod och tillvägagångssätt 

I detta kapitel kommer jag att motivera mitt val av undersökningsmetod och 
urval av informanter, samt beskriva hur själva undersökningen utfördes. 

Val av metod 
Jag vill med undersökningen dels kartlägga biblioteksavgifternas omfattning på 
svenska folkbibliotek, dels undersöka bibliotekschefers och 
kommunalpolitikers attityder till biblioteksavgifter. För båda dessa syften har 
jag använt mig av enkäter (via e-post), vilkas resultat har bearbetats statistiskt 
och sedan tolkats. Det är alltså en kvantitativ undersökning med vissa 
kvalitativa inslag.80 När det gäller kartläggningen av avgifternas omfattning är 
det en beskrivande undersökning, där en kvantitativ metod lämpar sig väl. Men 
även i attitydundersökningen har jag alltså använt mig av enkäter. Man kan 
tycka att djup och nyanser går förlorade i den något trubbigare enkätstrukturen 
jämfört med om jag skulle ha använt mig av någon intervjumetod. Men det jag 
är ute efter är inte inre förståelse av ett fåtal personers åsikter, utan mer att se 
större samband mellan exempelvis åsikter och politisk hemvist. Det kan hända 
att undersökningen förlorar i djup, men den vinner i bredd och resultaten blir 
mer generaliserbara.81 

Enkätundersökningar har också andra fördelar: de ger informanterna god 
tid att besvara frågorna och de ger ingen intervjueffekt (effekten av personlig 
interaktion med forskaren).82 Om man som jag väljer att skicka ut enkäten med 
e-post har man dessutom fördelen av en billig och smidig undersökningsmetod. 
Man kan nå ett stort antal människor utan någon egentlig kostnad och det 
ifyllda formuläret kan skickas tillbaka med ett enkelt klick på datorskärmen.83 

                                                 
80 Andersen, Heine, 1994, Vetenskapsteori och metodlära. Introduktion, s. 70 
Trost, Jan, 2001, Enkätboken, s.16 
81 Andersen, 1994, s. 72 
Denscombe, Martyn, 2000, Forskningshandboken, s. 38f 
82 Andersen, 1994, s. 86 
83 Denscombe, 2000, s. 14 
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Urval 
Min utgångspunkt var att göra undersökningen så heltäckande som möjligt 
genom att låta urvalet utgöras av hela undersökningspopulationen. Ju större 
urval, desto mindre är sannolikheten att resultatet blir snedvridet.84 
Dessutom brukar svarsfrekvensen vid postenkäter, enligt många 
metodhandböcker, vara ganska låg, så jag ville konstruera urvalsstorleken så 
att det fanns utrymme för ett relativt stort bortfall. En svårighet i samband med 
detta trodde jag skulle vara att få in tillräckligt stort antal svar från 
kommunpolitikerna. De nya kommunala nämnder som satts samman efter valet 
hösten 2002 tillträdde först vid årsskiftet 2002/2003. De nya 
nämndordförandena skulle antagligen ha tillräckligt mycket nytt att sätta sig in 
i i början av 2003, utan att dessutom behöva ägna tid åt att besvara enkäter. 

För att se omfattningen av biblioteksavgifter och attityder till dessa 
avgifter från bibliotekshåll skickade jag enkäter till bibliotekscheferna i – med 
ett undantag - samtliga 290 svenska kommuner. I vissa kommuner är 
informanten chef enbart för biblioteksenheten, i andra för en hel förvaltning, 
exempelvis kulturförvaltningen. När jag hade två alternativ valde jag att skicka 
till den person som jag bedömde stod närmast den dagliga 
biblioteksverksamheten. I en kommun fanns ingen att skicka till på grund av 
vakanta tjänster, så det totala antalet utskick blev 289. 
När det gäller enkäten till nämndpolitiker i olika kommuner kom urvalet att bli 
något mer begränsat, helt enkelt för att alla politiker inte har en personlig e-
postadress. Min strävan var att kunna nå ordföranden i den nämnd som beslutar 
i biblioteksfrågor i varje kommun, alltså 290 personer. På grund av svårigheten 
att få tag på e-postadresser kom antalet utskick i stället att bli 215. Man kan 
spekulera i om detta ger en obalans mellan proportionerna i urvalet och de 
proportioner som finns i hela undersökningspopulationen, exempelvis vad 
beträffar ålder, geografisk region eller partitillhörighet. Eftersom ändå en 
relativt stor del av undersökningspopulationen kunde kontaktas (74 procent) 
räknar jag med att resultaten blev godtagbart rättvisande. 

Tillvägagångssätt 
Här beskrivs det praktiska arbetet med enkäterna. Frågeformulären finns som 
bilagor sist i uppsatsen.  

                                                 
84 Denscombe, 2000, s. 31 
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Frågeformulären 
Två olika frågeformulär konstruerades; ett till bibliotekscheferna och ett till 
kommunpolitikerna. Båda enkätformulären har utformats på liknande sätt. 
Först kommer ett inledande brev (missivbrev) med presentation av mig själv 
och min undersökning, samt instruktioner om hur formuläret ska fyllas i och 
returneras.  

Därefter följer själva frågeformuläret. I enlighet med rekommendationer i 
metodböcker, som Denscombes Forskningshandboken, inleds detta med de 
mest okomplicerade och okontroversiella frågorna för att inte avskräcka 
informanten från att gå vidare.85 Där finns ett antal bakgrundsfrågor som ska ge 
en faktisk beskrivning av informanten och dennas kommun, samt om de 
biblioteksavgifter som tas ut i kommunen. Till bibliotekscheferna ställdes elva 
sådana frågor, till politikerna nio. 

Sedan kommer ett antal attitydfrågor, där informanten ska redovisa sin 
personliga inställning till biblioteksavgifter. Dessa frågor är utformade som 
påståenden och informanten ombeds ange i hur hög grad han eller hon 
instämmer i påståendena. Det finns elva sådana frågor till bibliotekscheferna, 
tretton till politikerna. 

För att göra det så lätt som möjligt för informanten att snabbt besvara 
enkäten och därmed öka viljan att delta i undersökningen valde jag att enbart 
ställa fasta frågor med i förväg bestämda svarsalternativ. Nackdelen med detta 
är att informanten har mindre möjlighet att ge svar som helt reflekterar det 
verkliga förhållandet eller den egentliga inställningen. Verkligheten kan ju vara 
komplicerad och inte stämma med svarsalternativen, även om dessa har 
utformats för att vara så heltäckande som möjligt. Detta kan då göra 
informanten frustrerad. 

En fördel med fasta frågor är å andra sidan att man undviker ett stort 
svarsbortfall på enstaka frågor om informanten drar sig för att avsätta en massa 
tid på att formulera ett eget svar. En annan fördel är att den som ska bearbeta 
resultaten får information i en form som på ett enkelt sätt låter sig kvantifieras, 
jämföras och analyseras. I en så pass stor undersökning som denna hade det 
varit alltför tidsödande att strukturera och analysera öppna svar. Däremot finns 
sist i frågeformuläret en möjlighet att lämna kommentarer och förtydliganden 
till enkäten. 

                                                 
85 Denscombe, 2000, s. 121 
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Det var också min strävan att vara kortfattad i frågeformuleringen för att 
öka svarsfrekvensen. Min tanke var att man lättare ger upp om det är för 
mycket text att plöja igenom. I efterhand kan jag konstatera att jag borde ha 
varit utförligare i formuleringen av vissa frågor som nu i stället blev oklara. 
Mera därom i undersökningskapitlet. 

Tre erfarna bibliotekarier vid Stadsbiblioteket i Uppsala hade vänligheten 
att granska frågeformulären och komma med synpunkter innan de skickades ut. 

Utskicket 
För att konstruera en urvalsram, alltså en förteckning över den population som 
skulle undersökas, skickade jag förfrågningar med e-post till samtliga 
kommuninformationer i landet och bad om e-postadresser till kommunens 
bibliotekschef och ordföranden i den nämnd som handhar biblioteksfrågor. 
Från en del kommuner fick jag, trots upprepade försök, inga eller ofullständiga 
svar och där försökte jag via kommunernas hemsidor och med hjälp av 
telefonsamtal få fram adressuppgifter. Det lyckades alltså med samtliga 
bibliotekschefer utom en och med 215 av politikerna. 

Enkäten till bibliotekscheferna skickades ut under vecka 10 och enkäten 
till politikerna under vecka 11, 2003. Alla informanter fick individuella e-brev; 
inget skickades ut till grupper av adresser. Detta gjordes för att undvika trassel 
vid returnerandet (exempelvis felklick på ”Svara alla” i stället för ”Svara”). 
Annars kunde man riskera att uppgifter om de övriga personerna som deltog i 
undersökningen blev synliga. Båda kategorierna informanter fick två veckor på 
sig att besvara enkäterna, men jag accepterade eftersläntrare fram till dess att 
jag började bearbeta de registrerade svaren statistiskt. Jag hade räknat med att 
behöva skicka ut en påminnelse efter en vecka, men eftersom jag kunde 
konstatera att svarsfrekvensen redan då var högre än väntat, beslöt jag att avstå 
från detta tidskrävande arbete. 

Bearbetningen av svaren 
Enkätformuläret kodades så att svarsalternativen på varje fråga (variabel) 
motsvarade var sin siffra (variabelvärde). Exempelvis hade på frågan om kön 
alternativen ”man” värdet 1 och ”kvinna” värdet 2. Enstaka frågor som inte 
hade besvarats (det interna bortfallet) registrerades med värdet 0. Allteftersom 
svarsformulären skickades tillbaka lästes variabelvärdena in och registrerades i 
kalkylprogrammet Excel. Varje informants svar resulterade alltså i en post 
bestående av en lång talserie i kalkylprogrammet. Varje formulär fick ett 
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löpnummer för att det skulle vara möjligt att rätta inläsningsfel som upptäcktes 
senare. 
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Undersökning 

Detta kapitel inleds med en presentation av informanterna i undersökningen. 
Sedan presenteras resultaten av enkätundersökningen uppdelade i två avsnitt: 
först de resultat som beskriver hur omfattande bruket av biblioteksavgifter är 
vid de svenska folkbiblioteken och därefter de resultat som speglar 
bibliotekschefernas och kommunpolitikernas syn på avgifter. 

Resultaten analyseras och diskuteras löpande genom kapitlet och de 
kommentarer vissa informanter har skrivit i frågeformuläret redovisas. 

Sist i kapitlet kommer en kortfattad slutdiskussion. 
I det följande kapitlet står BC för bibliotekschef(er) och KP för 

kommunpolitiker. Frågeformulären finns som bilagor sist i uppsatsen. Där 
inget annat anges utgörs källmaterialet till tabeller och diagram i kapitlet av 
enkätresultaten. Alla procenttal i tabeller och diagram har avrundats till heltal; 
endast tal under 1 har en decimal. Detta medför ibland en avrundningseffekt på 
totalsumman av procenttalen så att den inte blir exakt 100 procent. 

Vilka är informanterna? 
 Innan de egentliga enkätresultaten presenteras kan det vara intressant att se 
vilka personer som deltog i undersökningen. 

Bibliotekscheferna 
(BC: fråga 1, 2 och 3) 
179 av 289 tillfrågade bibliotekschefer (62 procent) besvarade den utskickade 
enkäten. Av dem var 50 (28 procent) män och 127 (71 procent) kvinnor. Två 
informanter besvarade inte frågan om kön. 

Åldersfördelningen visar att den ojämförligt största gruppen är kvinnor i 
åldern 51-60 år. Över huvud taget dominerar åldersgruppen 51-60 år stort, med 
långt fler informanter än alla de andra grupperna tillsammans. I denna grupp är 
också snedfördelningen mellan könen störst. Två informanter besvarade inte 
frågan om ålder (Tabell 1). 
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Tabell 1. Antal bibliotekschefer som deltog i undersökningen fördelat på ålder och kön.86 

Ålder Antal informanter Män Kvinnor 
    -30 år 1 0 1 
31-40 år 13 4 9 
41-50 år 42 13 29 
51-60 år 106 27 78 
61-     år 15 6 9 
S:a 177 50 126 

Nästan två tredjedelar av informanterna uppgav alternativet ”Chef för 
biblioteksenheten” som befattning (Tabell 2). 

Tabell 2. Antal bibliotekschefer som deltog i undersökningen fördelat på befattning och kön.87 

Befattning Antal 
informanter 

Män Kvinnor 

Chef för biblioteksenheten 116 34 80 
Chef för hela förvaltningen 31 8 23 
Annan befattning 32 8 24 
S:a 179 50 127 

I kategorin ”Annan befattning” döljer sig ett tiotal olika titlar. De vanligaste är 
chef för bibliotek och kultur, kulturchef och 1:e bibliotekarie. 

Kommunpolitikerna 
(KP: fråga 1, 2, 3 och 4) 

Av enkäterna till kommunpolitiker besvarades 106 av 215 utskickade (49 
procent). Av dessa var 69 (65 procent) män och 36 (34 procent) kvinnor. En 
informant besvarade inte frågan om kön. 

Även här utgör informanterna i åldern 51-60 år den största gruppen, men 
den är inte lika dominerande som bland bibliotekscheferna. Könsfördelningen 
är jämn i åldersgrupperna upp till 50 år, medan männen dominerar i de två 
grupperna med äldre informanter (Tabell 3). 

                                                 
86 Att summan av män och kvinnor inte stämmer med det totala antalet informanter beror på att en 
informant inte har uppgivit ålder, en inte kön och en vare sig ålder eller kön. 
87 Se not 86 
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Tabell 3. Antal kommunpolitiker som deltog i undersökningen fördelat på ålder och kön.88 

Ålder Antal informanter Män Kvinnor 
    -30 år 4 3 1 
31-40 år 10 6 4 
41-50 år 31 15 16 
51-60 år 40 26 13 
61-     år 21 19 2 
S:a 106 69 36 

Samtliga politiker är ordförande i den nämnd som handhar biblioteksfrågor i 
kommunen. 

När det gäller fördelningen mellan de olika politiska partier som 
kommunpolitikerna representerar kan man konstatera att de socialdemokratiska 
informanterna är den klart största gruppen, med nästan lika många informanter 
som de övriga tillsammans. Inom socialdemokraternas grupp återfinns också 
den jämnaste könsfördelningen (Tabell 4). 

Tabell 4. Antal kommunpolitiker som deltog i undersökningen fördelat på politiska partier och 
kön.89 

Parti Antal informanter Män Kvinnor 
Centerpartiet 17 12 5 
Folkpartiet Liberalerna  12 8 4 
Kristdemokraterna  5 4 1 
Miljöpartiet de Gröna 2 2 0 
Moderaterna 14 10 4 
Socialdemokraterna 50 29 20 
Vänsterpartiet 4 4 0 
Annat parti 2 0 2 
S:a 106 69 36 

Omfattningen av biblioteksavgifter 
Hur utbrett är egentligen användandet av avgifter på svenska folkbibliotek? 
Finns det något samband mellan kommunens storlek eller geografiska läge och 

                                                 
88 Att summan av män och kvinnor inte stämmer med det totala antalet informanter beror på att en 
informant inte har uppgivit kön. 
89 Se not 88 
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det antal avgifter kommunens bibliotek tar ut? Vilka är anledningarna till att 
man tar ut avgifter av låntagarna? Vem bestämmer vilka avgifter som skall 
finnas? Detta är några frågor jag vill försöka besvara i det följande avsnittet. 

För vilka tjänster är det vanligast att ta ut avgifter? 
(BC: fråga 6 och 7) 
I enkäten till bibliotekscheferna ingick en lista på tretton tjänster, där 
informanterna ombads kryssa för de tjänster som är avgiftsbelagda för vuxna 
på deras bibliotek. Man hade också möjlighet att ange om en viss tjänst inte 
erbjuds på biblioteket, liksom att lägga till fler tjänster. 

Tabell 5. Antal bibliotek som tar ut avgifter för angivna tjänster. Anges i absoluta tal och i 
procent av det antal bibliotek som erbjuder tjänsten (fallande skala). 

Tjänst Antal som tar 
ut avgift  

Antal som 
erbjuder tjänsten 

% som tar 
ut avgift 

Kopiering av övrigt biblioteksmaterial 165 179 92 
Utskrifter från dator 159 177 90 
Fjärrlån av kyrkoarkivalier (för 
släktforskning) 

155 174 89 

Fjärrlån av kopior 128 178 72 
Fjärrlån av böcker 121 178 68 
Lån av videofilm 101 148 68 
Reservation av medier 109 179 61 
Kopiering av referensmaterial 98 179 55 
Internetanvändning 13 179 7 
Användning av läsapparat för 
kyrkoarkivalier 

9 173 5 

Lån av CD 5 158 3 
Sökning i abonnemangsdatabaser 3 161 2 
Referenstjänster till företag 2 80 2 

De vanligaste avgiftsbelagda tjänsterna visar sig vara kopiering av övrigt 
material (ej referensmaterial) och utskrifter från dator (Tabell 5). Biblioteken 
avgiftsbelägger ofta dessa tjänster för att stävja ”okynnesutnyttjande”. Det är 
också vanligt att man har exempelvis fem gratis kopior och tar betalt för 
ytterligare kopior. En bibliotekschef uppger att utskrifter som räknas som 
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studiematerial är gratis. Dessa tjänster tillhör kategorin tilläggstjänster90, som 
ger användaren bekvämare tillgång till materialet; man slipper skriva av för 
hand eller låna hem en hel bok. Avgifter på dessa tjänster kan inte sägas stå 
som ett hinder mellan användaren och den sökta informationen. 

Mycket vanliga visar sig emellertid också avgifter på alla typer av fjärrlån 
vara (Tabell 5). Fjärrlån används för att låntagaren ska få tillgång till material 
som inte finns i bibliotekets eget bestånd och som biblioteket inte har möjlighet 
eller är villigt att köpa in. De torde spela en stor roll särskilt för låntagare på 
mindre bibliotek med begränsade medieanslag. 

Några bibliotekschefer har i kommentarer uppgivit att avgiften för fjärrlån 
ligger på samma nivå som avgiften för reservationer. Detta är något som även 
Kulturrådet noterar i sin enkätundersökning från 1994, där 75 procent av de 
bibliotek som tar avgift för fjärrlån av böcker tar samma summa som för 
reservationer. Kulturrådet menar att man gör detta ”för att markera att fjärrlån 
är en basfunktion som ger låntagaren rätt till folkbibliotekens samlade 
bokbestånd vare sig den efterfrågade boken finns i det egna biblioteket eller 
någon annanstans”.91 Mot detta kan man hävda att fjärrlån då snarast borde 
jämställas med boklån ur det egna beståndet och vara helt avgiftsfria. Medan 
reservation av medier är en tilläggstjänst, som endast gör att man får snabbare 
tillgång till materialet, är fjärrlånet avgörande för om låntagaren ska nå 
materialet alls. Det ligger därför nära till hands, anser jag, att se avgifter på 
fjärrlån som en potentiell barriär mellan användaren och det eftersökta 
materialet. Men om biblioteket inte anser sig kunna förmedla fjärrlån utan 
kostnad för låntagaren, är det naturligtvis mer i linje med synen på fjärrlån som 
en basfunktion att endast ta ut en avgift som motsvarar reservationsavgift (ofta 
bara portokostnad för utskick), än att lägga på en särskild fjärrlåneavgift. 
Fjärrlån av kopior avgiftsbelägger en del bibliotek bara om de själva får betala 
för tjänsten av det utlånande biblioteket. En bibliotekschef kommenterar: 

Det är få kommuner som inte tar betalt för reservationer men det gör inte vi. Frågan 
kommer upp då och då, men jag är en stark motståndare till detta. Jag vill betrakta 
mediabeståndet som en enhet - besökarna skall inte få "lida" för att en bok är utlånad på 
det bibliotek som han är på, men finns inne på något annat i samma kommun.. Vi skickar 
kostnadsfritt efter boken (filmen osv). Detsamma gäller fjärrlån, men vi fjärrlånar inte 
böcker som vi har själva. 

                                                 
90 Se avsnittet ”Centrala begrepp” i denna uppsats 
91 Statens kulturråd: avgifter på bibliotek (enkät), 1994 
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Lån av videofilm är avgiftsbelagda på 68 procent av de bibliotek som erbjuder 
tjänsten (Tabell 5). Bibliotekschefernas kommentarer speglar olika synsätt: 
vissa anser att alla lån ur bibliotekets bestånd ska vara avgiftsfria, oberoende 
av mediatyp. Andra hävdar att man inte skulle kunna erbjuda tjänsten om man 
inte tog betalt: ”Skulle helst vilja vara utan avgifter alldeles men det klarar inte 
ekonomin. T ex videofilmerna (vi har 2000) bär sina egna kostnader, detta 
skulle vi aldrig klara på mediaanslaget.” Åter andra menar att man inte kan 
bedriva ”gratis uthyrning” och konkurrera på ett illojalt sätt med ortens 
kommersiella videouthyrare. Det är även vanligt förekommande att man har 
fria lån på faktavideor, men har avgifter på spelfilmer. Detta kan bero på just 
att spelfilmsutlåning konkurrerar med marknaden på ett annat sätt än 
faktafilmer. Det skulle också kunna vara ett uttryck för att biblioteket ser 
informationsförmedling, i högre grad än rekreation och kulturella upplevelser, 
som en basfunktion. Litet av detta synsätt kommer kanske fram även hos dem 
som anger att de har gratis Internet för informationssökning, men avgiftsbelagd 
för chat och e-post. En bibliotekschef skriver i en kommentar: ”Merparten av 
Internet-användning rör i nuläget inte informationssökning, utan chat o dyl 
vilket för oss har varit en starkt bidragande orsak till avgifter.” 

Fem av bibliotekscheferna uppger att man tar ut avgift för lån av CD; det 
motsvarar 3 procent av de bibliotek som erbjuder denna tjänst. Detta är något 
anmärkningsvärt, eftersom sådana avgifter är olagliga enligt 
upphovsrättslagen, såvida man inte har upphovsmannens tillstånd.92 I 
Kulturrådets undersökning från 1994 har ett enda bibliotek uppgivit att man tar 
ut avgift för musikfonogram och där påpekas att sådant kräver speciellt avtal 
med upphovsmannen.93 Kanske har de fem biblioteken i denna undersökning 
sådana avtal. En annan möjlighet är att det är fråga om misstag när man fyllde i 
frågeformuläret. Men i ett fall har bibliotekschefen även nämnt avgifterna i en 
kommentar, så åtminstone detta bibliotek tar verkligen ut avgift för lån av 
CD.94 

När det gäller referenstjänster till företag borde jag måhända ha definierat 
tjänsten tydligare. 80 bibliotek anger att de erbjuder denna tjänst, men det är 
oklart om det är under mer organiserade former eller bara när man råkar få en 
förfrågan. I vilket fall tar endast två bibliotek ut avgifter för 
informationsservice till företag (Tabell 5). En bibliotekschef skriver att man 

                                                 
92 Upphovsrättslagen  kap. 2 § 19, Svensk författningssamling 1960:729 
93 Statens kulturråd: avgifter på bibliotek (enkät), 1994 
94 Se avsnittet ”Ekonomiska begränsningar” i denna uppsats. 
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hoppas komma igång med en referenstjänst för företag, som då blir 
avgiftsbelagd. 

Utöver de tretton tjänsterna i listan hade informanterna möjlighet att lägga 
till andra avgiftsbelagda tjänster. Här nämndes bl.a. utnyttjande av fax och 
telefon, lån av PC, kopiering av eget material, lån av CD-rom och visningar av 
biblioteket på kvällar och helger. Dessutom säljer man tjänster som 
bokbusservice till glesbygdsskolor och medverkan vid studiedagar och kurser. 

En särskild fråga tog upp vilka tjänster som är avgiftsbelagda för barn. Här 
visade det sig att rangordningen av de åtta avgiftsbelagda tjänsterna är liknande 
den för vuxna i tabell 5, men att genomgående en lägre andel av biblioteken tar 
ut avgifter av barn. En markant skillnad finns särskilt när det gäller reservation 
av medier, där endast 15 procent tar ut avgifter av barn, mot 61 procent av 
vuxna (Tabell 6). Detta stämmer med Kulturrådets enkät från 1994, där man 
konstaterar att avgifterna för vuxna är mycket högre och mer frekventa.95  

Tabell 6. Antal bibliotek som tar ut avgifter av barn för angivna tjänster. Anges i absoluta tal 
och i procent av det antal bibliotek som erbjuder tjänsten (fallande skala). 

Tjänst Antal som tar ut 
avgift 

Antal som 
erbjuder tjänsten 

% som tar 
ut avgift 

Utskrifter från dator 124 173 72 
Kopiering av övrigt 
biblioteksmaterial 

114 179 64 

Lån av videofilm 69 141 49 
Kopiering av referensmaterial 71 179 40 
Reservation av medier 26 179 15 
Internetanvändning 9 176 5 
Lån av CD 2 162 1 
Sökning i abonnemangsdatabaser 1 155 0,6 

Det kan noteras att gränsen för när man upphör att betraktas som barn varierar 
från bibliotek till bibliotek. Vad beträffar lån av video, har många bibliotek en 
regel som säger att barn under 16 år, eller till och med 18 år, inte får låna dessa 
själva. Liknande regler förekommer för Internetanvändning och lån av CD. Av 
kommentarerna framgår också att barn ibland får kopiera och skriva ut gratis 
när materialet ska användas i skolarbetet (i vissa fall faktureras skolan). En 

                                                 
95 Statens kulturråd: avgifter på bibliotek (enkät), 1994 
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bibliotekschef som angivit att kopieringsavgiften för vuxna var 
”förhandlingsbar” betecknar avgiften för barn som ”ännu mer 
förhandlingsbar”. Fler bibliotekschefer kommenterar avgifter för barn: 

När det gäller barn och ungdomar anser jag att barnkonventionen bör ligga till grund, 
vilket betyder att barn och ungdomar inte ska betala böter oavsett medium. Där finns det 
dock andra åsikter och andra traditioner på det här biblioteket. 

Vad gäller kopieavgifter för barn har detta att göra med att skolan inte tar sitt ansvar för 
barnens media- och informationsservice. Dvs: urdåliga, nästan obefintliga bibliotek, ingen 
personal, inga mediaanslag, ingen bibliotekscentral inget, inget, inget. "För det finns en 
annan förvaltning som kan göra jobbet gratis åt oss, och då kan vi lägga resurserna på 
annat, badresor, idrottsdagar, inköp av utrustning". Detta är verkligheten i många av 
landets kommuner, och ett av de absolut största hindren för utveckling och 
vidmakthållande av demokratin. Inte bibliotekens futtiga avgifter, som trots allt inbringar 
lite resurser. 

Vilken typ av kommuner avgiftsbelägger? 
(BC: fråga 4, 5, 6 och 7) 
De 179 kommunerna har i genomsnitt avgiftsbelagt 6 av de uppräknade 13 
vuxentjänsterna. Om man ställer det i relation till hur många av tjänsterna som 
verkligen erbjuds på de olika biblioteken, ser man att biblioteken i genomsnitt 
avgiftsbelägger 50 procent av de tjänster de erbjuder av de uppräknade i 
enkäten. 

Kommunstorlek 
Kan det finnas något samband mellan en kommuns storlek och hur stor 
procentandel av sina tjänster man avgiftsbelägger? I frågeformuläret fick 
informanterna besvara en fråga om kommunstorlek genom att välja en av fem 
kategorier (en informant besvarade inte frågan). Man kan sedan räkna ut ett 
medelvärde som anger hur stor procentandel av sina tjänster (av dem som 
fanns med bland de 13 listade) som biblioteken inom varje 
kommunstorlekskategori i genomsnitt avgiftsbelägger. Det visar sig att 
medelvärdet av den procentuella avgiftsbeläggningen ökar med 
kommunstorleken (Tabell 7). 
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Tabell 7. Procentandel avgiftsbelagda tjänster i genomsnitt för varje kommunstorlekskategori 

Kommunstorleks-
kategori 

Antal kommuner i 
kategorin 

% avgiftsbelagda 
tjänster i snitt i kategorin 

1   (   - 10 000 inv.) 44 46 
2   (10-25 000 inv.) 72 46 
3   (25-50 000 inv.) 34 52 
4   (50-100 000 inv.) 22 56 
5   (100 000-    inv.) 6 58 

Men för att få hela bilden måste man även studera hur spridningen inom varje 
kategori ser ut. Man kan då konstatera att variationen inom varje kategori är 
mycket stor – större än variationen mellan kategorierna (Figur 1). Dessutom 
består de olika kategorierna av mycket varierande antal kommuner – kategori 5 
har exempelvis bara sex kommuner, vilket gör att varje notering får en mycket 
större effekt på medelvärdet än inom kategori 2. Man kan därför inte säga att 
kommunstorleken har någon betydelse för hur benägen man är att ta ut avgifter 
för bibliotekstjänster. 

Figur 1. Kommuner fördelade på procentandel avgiftsbelagda tjänster och kommunstorlek. 
Varje punkt motsvarar en kommun. Ibland ligger flera kommuner på samma värde. 
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Kulturrådet fann i sin enkätundersökning att de mindre kommunerna i regel tog 
ut lägre avgifter än de stora. Avgifternas storlek är något som faller utanför 
ramen för denna undersökning. Man fann också att de mindre kommunerna 
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tillämpade avgiftsfrihet i större utsträckning än de större.96 I denna 
undersökning har ingen bibliotekschef uppgivit att man inte tar ut några 
avgifter alls. 

Region 
På liknande sätt som med kommunstorleken kan man undersöka huruvida det  
geografiska läget spelar någon roll för i hur hög grad man avgiftsbelägger sina 
tjänster. Man kan då se att de tre regionerna Norrland, Svealand och Götaland 
har exakt samma grad av avgiftsbeläggning i snitt, vilket också – naturligtvis – 
är genomsnittet för landet som helhet (Tabell 8). 

Tabell 8. Procentandel avgiftsbelagda tjänster i genomsnitt för varje region 

Region Antal kommuner i 
kategorin 

% avgiftsbelagda 
tjänster i snitt i kategorin 

1   Norrland 34 50 
2   Svealand 55 50 
3   Götaland 90 50 

Spridningen inom varje region är också här mycket stor (Figur 2). Vilken 
region kommunen tillhör kan alltså inte sägas ha någon betydelse för hur 
många av sina tjänster man avgiftsbelägger 

Figur 2. Kommuner fördelade på procentandel avgiftsbelagda tjänster och kommunstorlek. 
Varje punkt motsvarar en kommun. Ibland ligger flera kommuner på samma värde. 
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Kulturrådet, som i sin undersökning analyserade resultaten länsvis, kunde se 
exempel på regionala skillnader: kommunerna i de stora norrlandslänen 
tillämpade avgiftsfrihet oftare än kommuner i det övriga landet.97 

Vilka är de vanligaste motiven till att ta ut avgifter? 
(BC: fråga 11, KP: fråga 9) 
I en lista med fem tänkbara anledningar till att ta ut avgifter fick informanterna, 
både bibliotekscheferna och kommunpolitikerna, ange vilka som kommer i 
fråga i deras kommun. Man hade även möjlighet att ange andra motiv än dessa 
fem. 

Båda kategorierna av informanter anger att det viktigaste motivet till att ta 
ut avgifter är att täcka kostnaden för tjänsten, helt eller delvis. Detta stämmer 
väl överens med resultaten av en liknande undersökning som Egholm och 
Jochumsen genomförde i sex västeuropeiska länder.98 Man tycks också vara 
överens om att de tre sista svarsalternativen är motiv som spelar en relativt 
liten roll (Tabell 8). Emellertid syns två slående skillnader i hur man uppfattar 
avgifter och anledningarna till att de finns. 

Tabell 8. Antal bibliotekschefer respektive kommunpolitiker som har angivit olika anledningar 
till man tar ut avgifter på bibliotekstjänster i kommunen. Anges i procent. 

Anledning till att ta ut avgifter % BC % KP 
Vi tar inte ut några avgifter alls 0 23 
Täcka kostnaderna för tjänsten (helt eller delvis) 84 63 
Förhindra alltför utbrett eller obetänksamt användande av 
tjänsten 

50 8 

Få tydligare information om användarnas behov och 
önskemål 

3 4 

PR-syfte / marknadsföring av bibliotekets kompetens 2 2 
Visa hur värdefull tjänsten är genom att ge den ett pris 8 6 

Den första skillnaden är att närmare en fjärdedel av politikerna anger att deras 
kommun inte tar ut några avgifter alls för bibliotekstjänster. Ingen av de 179 
bibliotekscheferna har kryssat för detta svarsalternativ (Tabell 8). Hur kan 
detta komma sig? En förklaring kan vara att politikerna inte har den här typen 

                                                 
97 Statens kulturråd: avgifter på bibliotek (enkät), 1994 
98 Egholm & Jochumsen, 2000, s. 300 
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av detaljkännedom om bibliotekets verksamhet. Kanske gäller det i än högre 
grad de politiker som är nytillträdda som nämndordförande vid årsskiftet 
2002/03 och som inte hunnit vara med om att behandla den här typen av 
ärenden i nämnden. En annan förklaring kan vara att man uppfattar de avgifter 
som finns som så små att de inte räknas; det kanske rör sig om några få kronor. 

Den andra stora skillnaden mellan informantkategorierna är att hälften av 
bibliotekscheferna har markerat att man tar ut avgifter för att förhindra alltför 
utbrett eller obetänksamt användande av tjänsten, jämfört med endast åtta 
procent av politikerna (Tabell 8). Hur kan detta förklaras? Politikerna tvekade 
måhända att ange detta motiv, eftersom det innebär att man vill begränsa 
människors tillgång till bibliotekets tjänster, vilket kanske inte uppfattas som 
politiskt korrekt. Kanske vill man inte heller säga något som kan uppfattas som 
kritik av allmänheten, att besökarna skulle slösa med bibliotekets resurser. En 
kommunpolitiker skriver dock i en kommentar: 

Tjänster för att främja informationssökande och referenssökningar/beställningar ska vara 
avgiftsfria. Alla ska ha rätt till att få adekvat information om de saker de vill. Ibland måste 
man dock avgiftsbelägga vissa tjänster för att förhindra missbruk, eftersom en del 
medborgare tenderar att missbruka fria tjänster. 

 Det kan också vara så att man som politiker egentligen inte reflekterat över 
andra anledningar till att ta ut avgifter än den som ligger närmast till hands: att 
täcka kostnader. För bibliotekscheferna, som står mitt i det dagliga arbetet på 
biblioteken och pusslar för att få de begränsade resurserna att räcka till, är det 
naturligare att faktiskt använda avgifter i ”avskräckande” syfte. Några 
bibliotekschefer kommenterar: 

Det har visat sig att man gör många beställningar utan att sedan hämta ut boken/motsv om 
det är helt gratis att reservera inkl göra fjärrlån. En avgift på reservation ur det egna 
materialet eller fotostatkopieringsavgift strider heller inte mot den viktiga gratisprincipen 
eftersom man ju kan välja att vänta resp att läsa ref material på platsen. 

Avgifterna på reservationer har en viss dämpande effekt och förhindrar onödiga 
massutskrifter och reservationer som sen inte hämtas. 

Vi tycker att de få som utnyttjar specialtjänster, t ex fjärrlån, kopiering, mikrokort ska 
betala för detta. De får extra service. Vi tar betalt för fjärrlån i förväg – annars blir det 
många beställningar som görs och böckerna inte hämtas. 

Jag håller med om att boklån och referenstjänst skall vara gratis till alla medborgare i det 
egna beståndet. Men, om inte större delen av personalen skall ägna sig åt att ge service till 
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en liten grupp fjärrlånare, kan avgiften vara en spärr när "beställningen" inte är seriös, 
dvs. inlämnad, för att det ändå inget kostar. 

När det gäller fjärrlån är det bra att de inte är alltför billiga, det stoppar en del av 
"Okynnesfjärrlån" eftersom arbetet med fjärrlån tar väldigt stor del av bibliotekariernas 
tid i anspråk men bara utnyttjas av ett fåtal låntagare. 

 Man räknar med att bara de som är verkligt angelägna reserverar böcker, bara 
de seriöst intresserade fjärrlånar, bara det nödvändigaste kopieras om det 
kostar för användaren att utnyttja tjänsten. Därmed sparar man 
materialkostnader och personaltid. Som tidigare sagts används även andra 
kommunala avgifter ofta som styrmedel för efterfrågan av kommunala 
tjänster.99 

Motiven ”Visa hur värdefull tjänsten är genom att ge den ett pris” och 
”PR-syfte / marknadsföring av bibliotekets kompetens” har inte angivits av 
särskilt många informanter. En bibliotekschef har dock en kommentar som 
anknyter till dessa motiv: ”Upplever att avgiftsdiskussionerna används som 
argument för att höja biblioteksverksamhetens och servicens status, ’Det är fint 
när det kostar’.” 

Av övriga motiv som nämns i kommentarer är några praktiska eller 
ekonomiska: ”Besparingskrav. Istället för att skära ner på något valde vi att ta 
in mer intäkter.” (BC), ”För att få ihop budgeten och t ex slippa ha mindre 
öppet” (BC), ”Tillhör inte basverksamheten” (BC), ”För att finansiera 
nyanskaffningar av CD och filmer” (KP). 

Andra hänvisar till vedertaget bruk: ”Historiskt, biblioteket har länge tagit 
ut avgifter på dessa tjänster” (BC), ”Praxis i kommunerna runt omkring och 
överhuvudtaget bland bibliotek” (BC). 

Några åberopar politiska ställningstaganden: ”Avgift för video av 
konkurrensskäl” (BC), ”För att inte konkurrera med marknaden på ett 
otillbörligt sätt” (KP), ”Politisk vilja: individen ska själv få bestämma vad den 
ska lägga sina pengar på, dvs bara betala för de tjänster man utnyttjar och inte 
det andra” (BC), ”Videofilm: på nämndens egna initiativ” (BC) 

Vilka bestämmer? 
(BC: fråga 9, 10, KP: fråga 7, 8) 
Två frågor rörde vilka som bestämmer vilka avgifter som ska finnas på 
biblioteket och hur stora de ska vara. Dessvärre hade jag här formulerat 
                                                 
99 Se avsnittet ”Centrala begrepp” i denna uppsats. 
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frågorna på ett sätt som gjorde dem oklara, vilket många informanter påpekade. 
Frågorna löd: ”Vilka fattar beslut om vilka avgifter som ska finnas på 
biblioteket?” och ”Vilka fattar beslut om hur stora avgifterna ska vara?” Båda 
frågorna hade svarsalternativen ”Politiker i berörd nämnd”, ”Tjänstemän på 
förvaltningen” och ”Båda dessa i samverkan”. 

Alla kommunala avgifter måste godkännas i kommunfullmäktige. Detta 
styrs av kommunallagen, men förfarandet med avgifter anges också i det 
reglemente som varje kommun upprättar.100 I detta reglemente kan exempelvis 
stå att kommunfullmäktige beslutar om avgifter, men att nämnder får besluta 
om mindre justeringar.101 Det är alltså i kommunfullmäktige som det formella 
beslutet tas, men detta fanns inte med som ett svarsalternativ. Min avsikt med 
frågan var emellertid inte att få reda på var besluten klubbas, utan snarare från 
vilket håll initiativet till avgifter kommer – är det politikerna eller 
bibliotekspersonalen som driver frågan och kommer med förslag? Här borde 
jag ha varit utförligare och precisare i frågeformuleringen. Svaren blir nu 
svårare att tolka och minskar resultatets validitet.  

Några informanter har tolkat det som att jag menar det formella beslutet 
och har lämnat frågorna obesvarade och i stället skrivit en kommentar. Många 
har emellertid angivit att det är tjänstemännen eller båda i samverkan som 
fattar besluten och har då uppenbarligen tolkat frågan som den var avsedd att 
förstås. En svårbedömd grupp utgörs av dem som svarat att det är politiker i 
berörd nämnd som beslutar. Det är svårt att veta om de avser att 
nämndpolitikerna tar initiativ till avgifterna, eller att det är politiker som tar det 
formella beslutet. I det sistnämnda fallet har informanterna i så fall valt det 
svarsalternativ som ligger närmast sanningen, även om det också är felaktigt. 

Som resultatet nu ser ut, med alla sina brister, kan man i alla fall lägga 
märke till att det är större andel politiker än bibliotekschefer som anser att det 
är politiker som fattar besluten och större andel bibliotekschefer än politiker 
som anser att det är bibliotekstjänstemän som fattar besluten (Tabell 9 och 10).  

Av dem som svarat att det är tjänstemän eller båda grupper i samverkan 
som beslutar (alltså uppfattat frågan som den var avsedd) är det bara ett fåtal 
som anser att endast tjänstemännen på förvaltningen tar initiativ till avgifter 
(Tabell 9 och 10). När det gäller beslut om hur stora avgifterna ska vara har 
något flera i båda informantkategorierna angivit tjänstemännen som 
beslutsfattare (Tabell 10). Några påpekar i kommentarer att 
                                                 
100 Kommunallagen, kap. 3, § 9, Svensk författningssamling 1991:900 
101 Telefonsamtal 030513 med Alf Karlsson vid Uppsala kommunlednings juristenhet 
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bibliotekstjänstemännen har ett visst handlingsutrymme och kan besluta om 
mindre justeringar i avgifternas storlek efter ett principbeslut från politikerhåll. 

Däremot menar en stor del av samtliga informanter att beslut tas i 
samverkan (Tabell 9 och 10). I kommentarer kan man också läsa att gången 
brukar vara den att tjänstemännen utarbetar ett underlag och kommer med 
förslag till nämnden, nämndpolitikerna tar ställning och förbereder ärendet och 
beslut tas i kommunfullmäktige. En bibliotekschef kommenterar: 

När det gäller frågorna om vem som fastställer vilka avgifter som ska tas ut och hur stora 
de ska vara är svaret naturligtvis politikerna. Men förslagen i sammanhanget kommer i 
varje fall här undantagslöst från tjänstemannasidan. Det händer inte att politiker ensidigt 
kräver avgifter på det ena eller det andra och man har accepterat den ovanstående 
principiella inställningen, dvs avgiftsfrihet oavsett medium, över alla partigränser. 

Dock påpekar flera informanter i kommentarer att tjänstemännens förslag 
ibland kommer efter propåer från politiker, exempelvis när det gäller avgifter 
för lån av videofilmer.102 En bibliotekschef skriver: ”Jag skulle helst vilja slippa 
avgifter på fjärrlån, men här tycker politikerna annorlunda.” Att båda 
informantgrupperna i så pass hög grad angivit svarsalternativet ”Båda dessa i 
samverkan” tyder på att bibliotekspersonalen ändå har ett inte så ringa 
inflytande på beslutsprocessen. 

Tabell 9. Antal bibliotekschefer respektive kommunpolitiker som har angivit olika 
svarsalternativ på frågan i tabellen. Anges i procent 

Vilka fattar beslut om vilka avgifter som ska finnas på 
biblioteket? 

% BC %KP 

Politiker i berörd nämnd 41 57 
Tjänstemän på förvaltningen 7 6 
Båda dessa i samverkan 50 37 
Har ej besvarat frågan 2 1 

Tabell 10. Antal bibliotekschefer respektive kommunpolitiker som har angivit olika 
svarsalternativ på frågan i tabellen. Anges i procent 

Vilka fattar beslut om hur stora avgifterna ska vara? % BC %KP 
Politiker i berörd nämnd 38 55 
Tjänstemän på förvaltningen 12 7 
Båda dessa i samverkan 49 37 

                                                 
102 Se avsnittet ”Vilka är de vanligaste motiven till att ta ut avgifter?” i denna uppsats 
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Har ej besvarat frågan 1 2 

Attityder till biblioteksavgifter 
Några frågor som jag vill finna svar på i detta avsnitt är: Hur ser informanterna 
på sambandet mellan demokrati och obehindrad tillgång på information? Hur 
är deras inställning till bibliotekslagen i detta sammanhang? Är det acceptabelt 
att ta betalt av vissa användargrupper, eller för mer avancerade tjänster? Hur 
ska man hantera frågan om allas lika rätt till information i tider av krympande 
resurser? I hur hög grad bestäms politikernas åsikter av deras partitillhörighet? 
Finns några samband mellan informanternas åsikter och deras ålder eller kön? 

Översikt över attitydfrågorna 
(BC: fråga 12-22, KP: 10-20) 
Informanterna ombads markera i hur hög grad man instämde i elva påståenden. 
Dessa var: 

1. Gratis tillgång till information är viktigt för en fungerande demokrati. 
2. Biblioteksavgifter kan bli ett hinder för människor att nå information. 
3. Om en tjänst avgiftsbeläggs leder det till att färre utnyttjar tjänsten. 
4. Boklån och ”vanliga” referensfrågor ska vara gratis för alla. 
5. Det är bra att bibliotekslagen förhindrar avgifter på boklån. 
6. Bibliotekslagen bör ändras, så att den reglerar alla typer av avgifter på 

folkbibliotek. 
7. Folkbiblioteksverksamheten bör tillhöra den offentliga sektorn. 
8. Avancerade och tidskrävande referensfrågor bör kunna 

avgiftsbeläggas. 
9. Referensfrågor från andra än privatpersoner bör kunna avgiftsbeläggas. 
10. Avgifter är viktiga för bibliotekets ekonomi. 
11. Det är bättre att avgiftsbelägga tjänster än att erbjuda sämre service. 

Tabell 11 visar hur svaren från de båda informantgrupperna fördelar sig 
procentuellt på de fem olika svarsalternativen. I de följande avsnitten 
diskuteras resultaten i Tabell 11 utifrån olika teman. 
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Tabell 11. Resultat av attitydfrågorna (elva påståenden). Procentuell fördelning på olika 
svarsalternativ inom respektive informantgrupp. 

Svarsalternativ 
På

st
åe

nd
e 

In
fo

rm
an

tg
ru

pp
 

Instäm-
mer helt 

Instäm-
mer till 
största 
delen 

Vet ej / 
tveksam  

Instäm-
mer bara 
till en 
mindre 
del 

Instäm-
mer inte 
alls 

Ej besva-
rat frågan 

BC 66 30 1 1 0 1 1 
KP 64 32 0,9 3 0 0 
BC 26 39 8 18 6 3 2 
KP 37 36 6 17 5 0 
BC 14 38 16 28 3 1 3 
KP 28 31 15 23 3 0 
BC 97 2 0 0 0 1 4 
KP 85 10 0,9 2 2 0 
BC 98 1 0,6 0 0 0,6 5 
KP 72 8 5 4 10 0,9 
BC 6 11 27 12 44 0,6 6 
KP 6 12 23 14 45 0 
BC 89 4 6 0,6 0,6 0,6 7 
KP 67 15 7 6 6 0 
BC 2 3 15 21 59 0,6 8 
KP 13 38 20 15 14 0 
BC 9 26 29 20 15 1 9 
KP 26 29 18 17 8 0,9 
BC 8 24 8 38 22 0,6 10 
KP 4 14 7 42 33 0 
BC 11 21 34 18 15 2 11 
KP 14 27 18 26 11 3 

Demokrati 
Påståendena 1-3 var tänkta att ge svar som speglar informanternas åsikter 

om demokratins förutsättningar och eventuella konsekvenser av 
biblioteksavgifter för demokratin. Vid påstående 1, ”Gratis tillgång till 
information är viktigt för en fungerande demokrati”, visar det sig att en klar 
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majoritet av informanterna instämmer helt. Om man lägger ihop dessa med 
dem som instämmer till största delen blir det hela 96 procent av både 
bibliotekscheferna och kommunpolitikerna. Det är hög samstämmighet mellan 
de båda informantgrupperna i valet av svarsalternativ (Tabell 11). En 
kommentar från en bibliotekschef: ” Vi vill inte ta ut avgifter för någonting - 
detta är viktigt för att informationsbehovet i ett demokratiskt samhälle ska 
kunna garanteras.” 

Enstaka invändningar mot begreppet ”gratis” finns i kommentarer från 
bibliotekschefer som menar att ingenting är gratis, någon måste alltid betala. 
En bibliotekschef skriver: 

För dem som inte använder sig av (gratis?) bibliotek: Tidningar/prenumerationer kostar 
(utom de gratistidningar som finns att tillgå i större städer); TV-licens kostar; 
Internetuppkoppling kostar Teknisk apparatur kostar! Hur gratis tillgång på information? 
I brevlådan? 

Påstående 2, ”Biblioteksavgifter kan bli ett hinder för människor att nå 
information”, får något mindre stöd, särskilt av bibliotekscheferna. Men det är 
ändå 65 (BC) respektive 73 (KP) procent som instämmer helt eller till största 
delen (tabell 11). En kommunpolitiker skriver i en kommentar: 

Den grundläggande uppfattningen som jag har är att biblioteket har en stor roll i att skapa 
lika förutsättningar för alla människor att ha tillgång till olika typer av information. 
Avgifter skulle minska motivationen hos de som är ovana och har sämsta ekonomin. 

Några informanter har kommenterat att de inte vet vilka biblioteksavgifter som 
avses, existerande eller hypotetiska: ”Lite oklart vad du menar - informationen 
är alltid kostnadsfri på biblioteken” (BC), ”Nuvarande avgifter är inget 
demokratiproblem. Enl bibliotekslagen får man ej ta avgifter på boklån. Om 
detta skulle ändras skulle det bli ett demokratiproblem/tillgänglighetsproblem” 
(BC). En bibliotekschef kallar frågan ”försåtlig” och skriver: 

Inget kostar, så länge du använder dig av resurserna i biblioteket (gäller vårt bibliotek), 
men när du vill ha med dig hem istället (kopior), kan det kosta. Men det hindrar knappast 
din tillgång till information och delaktighet. Eller? Men givetvis, har biblioteket dåliga 
resurser och du måste fjärrlåna mycket av ex-vis samhällsinformation, då är det ett hinder. 
Därför svarar jag "instämmer helt". 

Min avsikt var att den som anser att någon form av biblioteksavgifter kan 
avhålla människor från att söka information, eller förhindra att de kommer i 
kontakt med information skulle instämma i påståendet. Detta anknyter till 
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Reijo Savolainen som i sin avhandling menar att avgifter för bibliotekstjänster 
kan betraktas som en grind som reglerar tillgången på information.103 

52 (BC) respektive 59 (KP) procent instämmer helt eller till största delen i 
påstående 3, ”Om en tjänst avgiftsbeläggs leder det till att färre utnyttjar 
tjänsten” (Tabell 11). Även här menade flera informanter i kommentarer att det 
beror på vilken tjänst man talar om och på avgiftens storlek. En bibliotekschef 
tillägger att det bara gäller för en kort tid. 

Här kan man resonera kring frågan om användarna är lika negativa till 
avgifter som bibliotekarierna traditionellt är. I sin magisteruppsats undersökte 
Falkerby och Jantscher biblioteksanvändares inställning till avgifter. 
Uppsatsens undersökning visade att 61 procent av de tillfrågade besökarna inte 
vill betala för något av det biblioteket nu erbjuder gratis. Samtidigt svarar 76 
procent att de hellre skulle betala för ett lånekort än sluta låna böcker om en 
lånekortsavgift infördes.104 Detta motsägelsefulla resultat visar kanske på 
dilemmat med att ställa frågor av hypotetisk karaktär: svaren innehåller alltid 
ett moment av osäkerhet. Margareta Törngren, dåvarande vice ordförande i 
SAB, hävdade 1986, på tal om de avgifter för lånekort och enstaka lån som tas 
ut i Holland och Tyskland, att ”effekten är klart negativ. Man tappar på sina 
håll en fjärdedel av låntagarna.”105 Egholm och Jochumsen menar dock, att trots 
att avgifter för lånekort breder ut sig allt mer i Nederländerna har 
biblioteksmedlemsskapen ökat stadigt de senaste 25 åren. Många bibliotek där 
har upplevt en nedgång i biblioteksutnyttjandet hos användarna på kort sikt vid 
införandet av avgifter, men denna har på längre sikt planat ut, eller t.o.m. 
övergått i en ökning. De hänvisar också till undersökningar i Israel och 
Tyskland som visar att storleken på avgifterna inte har någon betydelse för 
användarnas beslut att utnyttja bibliotekets tjänster eller ej. Det som är viktigt 
är kvaliteten som tjänsten tillför användarnas liv. Ännu en annan undersökning 
visar att om människor får veta den verkliga kostnaden för att erbjuda en 
bibliotekstjänst, blir de mer positivt inställda till avgifter.106 Det finns 
uppenbarligen olika uppgifter om vilka effekter en avgiftsbeläggning har på 
användarnas nyttjandegrad. 

Här bör påpekas att en nedgång i utnyttjandet av en tjänst inte 
nödvändigtvis behöver betraktas som en negativ konsekvens – tvärtom kan det 

                                                 
103 Savolainen, 1989, s. 392 
104 Falkerby & Jantscher, 1997 
105 Blomberg, 1986, s. 195 
106 Egholm & Jochumsen, 2000, s. 302 f 
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vara just den verkan man vill uppnå. Som tabell 8 visade var just detta en 
effekt som hälften av bibliotekscheferna sade sig vilja uppnå med att 
avgiftsbelägga tjänster. När man tittar närmare på hur de 89 bibliotekschefer 
som angav detta motiv till avgiftsbeläggning har svarat på påstående 3 ser man 
emellertid att bara 18 instämmer helt och 32 instämmer till största delen i att 
avgiftsbeläggning leder till att färre utnyttjar tjänsten. 39 bibliotekschefer 
avgiftsbelägger alltså tjänster med motivet att minska utnyttjandet av tjänsten, 
men tror, anmärkningsvärt nog, samtidigt inte själva att avgifterna får de 
önskade effekterna på utnyttjandegraden. 

Typer av tjänster 
I påståendena 4, 8 och 9 berörs frågan om vilken typ av tjänster som 
informanterna anser att man kan ta ut avgifter för. 

Påstående 4, ”Boklån och ’vanliga’ referensfrågor ska vara gratis för alla” 
är tänkt att visa hur starkt stöd tanken om avgiftsfria bastjänster (se avsnittet 
Centrala begrepp tidigare i uppsatsen) har. Som Tabell 11 visar får denna 
princip ett överväldigande stöd, framför allt hos bibliotekscheferna. Även 
bland politikerna instämmer 95 procent helt eller till största delen. En 
bibliotekschef markerar att man måste undanta fjärrlån och det gissar jag att de 
flesta gjorde när de tog ställning till påståendet. Några informanter menar att 
det som står i påståendet garanteras av bibliotekslagen. Som tidigare nämnts 
förhindrar den emellertid endast avgifter på boklån. Informationstjänster, som i 
påståendena 8 och 9, skulle mycket väl kunna avgiftsbeläggas utan några 
lagliga hinder. 

Påståendena 8, ”Avancerade och tidskrävande referensfrågor bör kunna 
avgiftsbeläggas”, och 9, ”Referensfrågor från andra än privatpersoner bör 
kunna avgiftsbeläggas”, anknyter till en av enkätfrågorna som Linda Österberg 
ställde i sin magisteruppsats. Där kunde flertalet av informanterna tänka sig att 
ta ut avgifter för informationstjänster, men påpekade att ”vanliga” tjänster till 
allmänheten, måste vara gratis. På frågan vem man ska ta betalt av föreslogs i 
första hand små/mellanstora företag och i andra hand nyföretagare. Några 
menade dock att samma avgifter skulle gälla för alla användare; det avgörande 
skulle vara nivån på informationstjänsten. Vilka informationstjänster skulle 
man då avgiftsbelägga? Flest informanter ansåg att man skulle ta betalt för de 
mer tids- och resurskrävande tjänsterna, några för de mer avancerade.107 

                                                 
107 Österberg, 2002 
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I resultatet av denna undersökning märks en betydande skillnad mellan 
bibliotekschefers och kommunpolitikers attityder. I påstående 8 instämmer 
endast 5 procent av bibliotekscheferna helt eller till största delen, mot hela 51 
procent av politikerna. Så många som 59 procent av bibliotekscheferna avvisar 
helt tanken att ta ut avgifter för avancerade eller tidskrävande referensfrågor 
(Tabell 11).En bibliotekschef påpekar svårigheten med en sådan avgift: ”Det 
kan vara svårt att på förhand veta om en ref fråga blir särskilt tidskrävande. 
Blir resultatet förknippat med extra kostnader ( lån från bibliotek utomlands 
ex-vis) kan det vara motiverat med avgifter”. En annan bibliotekschef är mer 
öppen för tanken: 

När det gäller referensfrågor tycker jag det är självklart att de ska vara gratis, det är en 
rimlig medborgerlig service. Men hur mycket tid är det motiverat att lägga ner på en 
referensfråga? Man skulle kunna ta ut en avgift för frågor som kräver mer tid. […] Det 
känns bara rättvist om de som får mer tid också får betala för det, dessutom syns det att 
tjänsten kostar tid och pengar. 

Även i påstående 9 är det betydligt färre bibliotekschefer än politiker som 
instämmer helt eller till största delen: 35 procent, mot politikernas 55. Här är 
det nästan var tredje bibliotekschef som har valt alternativet ”Vet ej / tveksam” 
(Tabell 11). Flera kommentarer säger att man kan tänka sig att ta betalt för 
informationstjänster till företag, men inte till exempelvis ideella föreningar 
eller kommunala förvaltningar. En bibliotekschef tycker att avgiften ska vara 
differentierad beroende på företagsstorlek. En annan bibliotekschef utvecklar 
sin syn på frågan: 

Att biblioteket erbjuder specialtjänster till företag eller andra förvaltningar i kommunen är 
bra, men bör som jag ser det i normalfallet avgiftsbeläggas. Det är en fråga om 
professionalitet och prioriteringar. För oss på biblioteken gäller det då att vara tydliga 
både inåt och utåt med vad som är kärnan i verksamheten och vad som ligger utanför. 

Dilemmat med att göra skillnad på användare och användare kommenteras av 
en annan bibliotekschef: 

Vi lever med små integrerade folk- och skolbibliotek med gymnasiebiblioteket också i 
organisationen. När är en elev privat och när är han/hon elev? När är en lärare lärare eller 
privatperson? När går en "allmänhet" distansstudier, kunskapslyft eller vanlig studiecirkel 
eller bildar sig själv. När ska vi avgiftsbelägga en informationssökning och när ska vi 
inte. 
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Reglering 
Påståendena 5, 6 och 7 tar upp frågan om hur långt det allmännas inblandning 
ska gå när det gäller biblioteksavgifter. Hur starkt stöd har bibliotekslagen som 
den är utformad idag och bör den skärpas? Ska folkbiblioteken alls 
skattefinansieras, eller kan de lika gärna övergå till den privata sektorn? 

Påstående 5, ”Det är bra att bibliotekslagen förhindrar avgifter på boklån”, 
får helhjärtat stöd av bibliotekscheferna, hela 98 procent instämmer helt. Även 
bland kommunpolitikerna instämmer 72 procent helt, men här finns också en 
grupp på 10 procent som inte instämmer alls (Tabell 11). Den gruppen utgörs 
av åtta moderater, en centerpartist, en folkpartist och en miljöpartist. En 
politiker i gruppen skriver: ”Därför att jag inte gillar bibliotekslagen. Det är fel 
väg att gå för att få kommunerna att utveckla sin biblioteksverksamhet. 
Dessutom finns det risk att lagens miniminivå blir så att säga den ”acceptabla” 
nivån”. 

En helt annan respons får påstående 6, ”Bibliotekslagen bör ändras, så att 
den reglerar alla typer av avgifter på folkbibliotek”. Här tar båda 
informantgrupperna i ganska stor utsträckning avstånd från påståendet, 44 
(BC) respektive 45 (KP) procent instämmer inte alls. Fördelningen mellan 
olika svarsalternativ är mycket samstämmig i de båda grupperna. En inte så 
liten andel informanter har valt alternativet ”Vet ej / tveksam”, 27 (BP) 
respektive 23 (KP) procent (Tabell 11). Som någon informant påpekar är 
påstående 6 inte att se som ett ställningstagande mot biblioteksavgifter. Att 
”reglera” är inte detsamma som att förbjuda, utan skulle tvärtom hypotetiskt 
kunna innebära att vissa avgifter tillåts. Påståendet är ett ställningstagande för 
en långtgående statlig kontroll över bibliotekens verksamhet. Detta vore att 
sätta det kommunala självbestämmandet ur spel, menar flera informanter i 
kommentarer: ” Förutsättningarna för olika folkbibliotek är alltför olika, därför 
bör man kunna bestämma nivåer själv” (BC), ”Bibliotekslagen är ett tveeggat 
verktyg, det gör tydligt kommunens ansvar, men undergräver friheten att söka 
lokala lösningar. Utan ett lokalt engagemang hjälper lagar inte. Därför är jag 
tveksam till utökad lagstiftning” (KP). 

Synen på hur långt det offentliga inflytandet över folkbiblioteken ska gå 
ser man i svaren på påstående 7, ”Folkbiblioteksverksamheten bör tillhöra den 
offentliga sektorn”. Här dominerar ”Instämmer helt” i båda 
informantgrupperna, 89 (BC) respektive 67 (KP) procent. En kommunpolitiker 
kommenterar: 
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För att upprätthålla en fungerande demokrati och kunskap, så har biblioteken en viktig 
roll. Av den anledningen måste biblioteken göras så öppna och tillgängliga att alla känner 
att de kan ta del av det utbud som biblioteken  erbjuder. Därför bör avgifter hållas borta så 
långt det är möjligt. Detta i sin tur kräver att biblioteken ligger under det allmänna. 

Men bland politikerna finns ändå 12 procent som bara instämmer till en mindre 
del eller inte alls (Tabell 11). Denna grupp utgörs av sex moderater, två 
centerpartister, två socialdemokrater, en folkpartist och en miljöpartist.  

Ekonomiska begränsningar 
Minskade anslag och ökade kostnader för exempelvis elektroniska resurser har 
i debatten angivits som skäl till att införa avgifter på bibliotekstjänster. Den 
vanligaste orsaken till att ha avgifter var ju också enligt informanterna att man 
vill täcka kostnaden för tjänsten (Tabell 8). Även det andra stora skälet till att 
avgiftsbelägga – att förhindra alltför utbrett användande – är ju i grund och 
botten ett ekonomiskt motiv; att använda resurser som tid, personal och 
material där de bäst behövs. Påståendena 10 och 11 tar upp denna aspekt av 
avgiftsfrågan. 

Båda informantgrupperna avvisar påstående 10, ”Avgifter är viktiga för 
bibliotekets ekonomi”. Här instämmer 60 (BC) respektive 75 (KP) procent bara 
till en mindre del eller inte alls (Tabell 11). Man anser alltså inte att avgifter 
spelar särskilt stor roll för verksamhetens ekonomi i stort. Ändå tar, som 
tidigare konstaterats, biblioteken ut avgifter på i snitt hälften av de tjänster man 
erbjuder av dem som fanns med i undersökningen, samtidigt som 
informanterna anger att det viktigaste skälet att ta ut avgifter är att täcka 
kostnaden för tjänsten (Tabell 8). Detta verkar inkonsekvent – kunde man inte 
lika gärna slopa avgifter om de nu inte har någon större ekonomisk betydelse? 
Många informanter har nog emellertid tolkat ordet ”viktiga” i påstående 10 
som att avgifter skulle ha en avgörande betydelse för bibliotekets ekonomiska 
situation, vilket de inte håller med om. Men samtidigt menar man att varje liten 
del i budgeten är viktig i tider av krympande resurser. Några kommentarer från 
bibliotekschefer: 

Sedan anser jag inte att de låga avgifter som biblioteken tar för ex-vis reservationer har 
någon varken samhälls- eller privatekonomisk betydelse. Det hjälper biblioteken att få 
arbetet att flyta lite lättare när man konstant har brist på personal. 
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Våra avgifter täcker knappt 2 % av bibliotekets totala kostnader. Som jag ser det 
begränsar de i någon mån okynnesreservationer (av fjärrlån, nya böcker) eller hejdlös 
kopiering. 

Enligt min erfarenhet är det Böter=Förseningsavgifter som ger större inkomster. På ”mitt” 
bibliotek utgjorde samtliga avgifter på ”tjänster” (inkl böter+ersättning för borttappade 
böcker) förra året ca 1,5% = 54.000 av den totala budgeten. Endast avgifter (kopior, fax o 
reservationsavgifter) utgjorde 23.500:- dvs 0,65% av budgeten. 

Också den motsatta åsikten, att avgifter är viktiga för ekonomin, kan leda till 
en paradox, vilket en bibliotekschef skriver om: 

Det kan verka motsägelsefullt att tycka att allt ska vara gratis och samtidigt säga att 
avgifterna är viktiga för bibliotekets ekonomi. Sanningen är den att vårt bibliotek får ca 
40 kkr i intäkter, men så räknas även böter i detta. Tyvärr har vi ett litet kommunanslag 
till biblioteksverksamheten. 

Fler röster från bibliotekscheferna: 

Skulle helst vilja vara utan avgifter alldeles men det klarar inte ekonomin. T ex 
videofilmerna (vi har 2000) bär sina egna kostnader, detta skulle vi aldrig klara på 
mediaanslaget. 

Principiellt borde inte avgifter vara viktiga för bibliotekets ekonomi. 90-talets besparingar 
innebar att införandet av påminnelseavgifter blev räddningen för att behålla ett bibliotek. 
Avgiften för CD är ett politiskt beslut från samma tid. Man sa att verksamheten måste 
vara självfinansierad eftersom CD-utlån inte hör till folkbibliotekets primära uppgifter. 

I detta sammanhang kan nämnas som en jämförelse att biblioteksavgifter bidrar 
med mindre än 10 procent av bibliotekens totala driftskostnader i Danmark, 
Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. I Nederländerna, där man har 
avgifter även på boklån, ligger nivån i genomsnitt på 22 procent.108 

De avvägningar och prioriteringar alla biblioteksansvariga tvingas göra i 
verksamheten tas upp i påstående 11, ”Det är bättre att avgiftsbelägga tjänster 
än att erbjuda sämre service”. Här fördelar sig svaren i båda 
informantgrupperna så, att de som instämmer helt eller till största delen är lika 
många som de som bara instämmer till en del eller inte alls. Skillnaden mellan 
grupperna är att bibliotekscheferna har en betydligt större andel som markerat 
alternativet ”Vet ej / tveksam”, 34 procent mot politikernas 18 procent. 
Meningarna går alltså kraftigt isär inom båda informantgrupperna. Tendensen 

                                                 
108 Egholm & Jochumsen, 2000, s. 299f 
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är att många inte tar helhjärtad ställning åt något håll utan söker sig till 
”mittenalternativen” (Tabell 11). Här visar sig kanske svagheten med denna 
typ av enkäter. För många är frågan för komplex att ta ställning till i fasta 
svarsalternativ och man får en känsla av att många skulle ha önskat se 
räddningsplankan ”Det beror på” som ett alternativ. Några bibliotekschefer 
kommenterar: ”Jag anser inte att de två frågorna ska sättas mot varandra. De är 
två frågor som ska ses var för sig”, ”Hör inte automatiskt ihop”, ”Det behöver 
ju inte bli sämre service för att man väljer att inte avgiftsbelägga tjänster”, 
”Inte basverksamheten utan till exempel service till olika företag”, 
”Biblioteken ska förhoppningsvis inte ställas inför detta val, kan dock gälla 
exempelvis hyrvideofilmer eller ej”. 

Politiska åsikter 
(KP: fråga 21 och 22) 
Kommunpolitikerna fick i sin enkät ta ställning till ytterligare två påståenden 
för att sätta sina personliga åsikter i relation till åsikterna i dels de nämnder där 
de är ordförande och dels sina partier: 
12. Nämndens beslut i frågor som rör biblioteksavgifter stämmer överens med 

mina personliga åsikter. 
13. Mina åsikter om biblioteksavgifter överensstämmer med mitt partis 

officiella åsikter. 

Påstående 12 är tänkt att reflektera i hur hög grad informanten anser att de egna 
åsikterna om biblioteksavgifter får gehör i den nämnd där han eller hon är 
ordförande. 3 av de 106 politikerna besvarade inte frågan. 

Som tidigare klargjorts är det inte i nämnderna de formella besluten fattas i 
avgiftsfrågor, men det är här som ärendena förbereds.109 I de flesta fall 
representerar den ordförande som utses i en nämnd den politiska majoriteten, 
medan vice ordföranden kommer från oppositionen. Ordförandens parti ingår 
förmodligen oftast i den majoritet i nämnden som får igenom sina förslag. Det 
är därför föga överraskande om det parti som ordföranden representerar har 
åsikter som stämmer överens med majoritetsbesluten i nämnden. Men eftersom 
det här gällde informanternas personliga åsikter, vilka ju inte i alla frågor 
nödvändigtvis behöver överensstämma med det egna partiets, kan det ändå 
vara värt att notera att 89 av de 103 ordförandena (86 procent) instämmer helt 

                                                 
109 Se avsnittet ”Vilka bestämmer?” i denna uppsats.  
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eller till största delen i påståendet, alltså tycker att nämndens ställningstagande 
i avgiftsfrågor i hög grad speglar deras egna personliga åsikter (Tabell 12). 

Tabell 12. Antal svar från kommunpolitiker på påstående 12 fördelade på svarsalternativ. 

Nämndens beslut i frågor som rör 
biblioteksavgifter stämmer överens 
med mina personliga åsikter. 

Antal informanter 

Instämmer helt 61 
Instämmer till största delen 28 
Vet ej / tveksam / nämnden har inte 
tagit några beslut i frågan 

13 

Instämmer bara till en mindre del 1 
Instämmer inte alls 0 

En politiker ger exempel på frågor där åsikterna går isär: ”Du har inte berört 
förseningsavgifter mm. I denna fråga tycker ’min’ nämnd att vi ska ha sådana 
avgifter. För min del tycker jag att det är helt fel väg att gå!!!” 

Just frågan om hur väl politikernas åsikter om biblioteksavgifter stämmer 
överens med det egna partiets uppfattning tas upp i påstående 13, ”Mina åsikter 
om biblioteksavgifter överensstämmer med mitt partis officiella åsikter”. 

Det visar sig att 55 informanter av 106 (52 procent) instämmer helt i 
påståendet. Tillsammans med de 33 som instämmer till största delen utgör de 
83 procent. De flesta av politikerna säger sig alltså ha precis samma 
uppfattning som sitt parti i dessa frågor (Tabell 13). När man ser på svaren 
uppdelade efter partitillhörighet visar det sig att det är i folkpartiet, 
socialdemokraterna och vänsterpartiet som just en majoritet av 
representanterna instämmer helt i påståendet. Informanterna från moderaterna 
avviker från övriga partier genom att hälften av dem har markerat 
svarsalternativet ”Vet ej / tveksam / partiet har inte tagit ställning”. Detta 
alternativ kan betyda flera olika saker. Därför är det svårt att säga om de som 
har angivit detta alternativ inte känner till partiets ställningstagande, inte anser 
att partiet har tagit ställning eller inte kan ta ställning till påståendet. 
Moderaterna är också ensamma om att ha en markering på ”Instämmer bara till 
en mindre del”. 
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Tabell 13. Antal svar från kommunpolitiker på påstående 13 fördelade på svarsalternativ och 
partitillhörighet 

Partier Mina åsikter om 
biblioteksavgifter 
överensstämmer med 
mitt partis officiella 
åsikter. C Fp Kd Mp M S V Övr S:a 
Instämmer helt 6 8 2 0 3 31 4 1 55 
Instämmer till största delen 8 3 2 1 3 16 0 0 33 
Vet ej / tveksam / partiet 
har inte tagit ställning 

3 1 1 1 7 3 0 1 17 

Instämmer bara till en 
mindre del 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Instämmer inte alls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Några röster från politiker som inte känner till partiets officiella åsikter i 
frågan: ”Vet ej. Mitt partis ställningstaganden i frågan lokalt överensstämmer 
med dagens verklighet i kommunen. Kan för ögonblicket inte komma ihåg 
huruvida det finns någon särskild annan rekommendation från partiet centralt”, 
”Frågan om avgifter för bibliotekstjänster har inte varit någon het fråga i vår 
kommun. Därför är jag inte helt säker på vissa jämförelser mellan mig och t ex 
partiet”. 

Några allmänna kommentarer från informanterna 
Efter enkätfrågorna i frågeformuläret hade informanterna möjlighet att lägga 
till egna kommentarer och förtydliganden. Förutom de som klargjorde vissa 
svar i enkäten fanns flera personer som tog tillfället i akt att utveckla sin 
allmänna syn på biblioteksavgifter. Här är ett smakprov av dessa: 

I praktiken kan man aldrig sätta ett rimligt pris på tjänsten i förhållande till den 
”beredskapskonsekvens” som krävs, och kostar, för att kunna erbjuda den service vi ger. 
Ofta kostar hanteringen av inkomsterna mer eller lika mycket som intäkten i sig. Kort 
sagt; så lite avgifter som möjligt! (BC) 

Biblioteket är en del av det demokratiska samhället och våra tjänster bör vara avgiftsfria. 
Men som det ser ut idag ute i kommunerna är det svårt att komma ifrån avgifterna, de är 
trots allt en del av våra intäkter. (BC) 
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Vi skulle helst inte vilja ta avgifter varken för det ena eller andra. Vi ser det som en 
demokratisk fråga och vi vill undvika samband mellan bra service och avgift. (BC) 

Ställningstagandet när det gäller avgifter kontra service är att avgifterna måste ligga på en 
så låg nivå att alla har råd att utnyttja servicen. (BC) 

Min grundinställning är att ingen ska tvingas avstå från bibliotekets service av 
ekonomiska skäl. Däremot är det fullt rimligt att ta ut till exempel förseningsavgifter. 
(BC)110 

Det vore givetvis bra om all biblioteksservice vore gratis, men samtidigt tror jag att man 
kan skilja på olika typer av information på biblioteket. Att ta betalt för lånen av 
videofilmer ser jag inte som något större problem, medan det givetvis är helt oacceptabelt 
att ta betalt för referenstjänster.[…] Sedan tror jag inte heller att låga avgifter ses som 
något hinder för de flesta (BC) 

Jag anser att biblioteket tillhör invånarna i kommunen - allt skall vara gratis - de har redan 
via skattsedeln betalat för sitt bibliotek. (BC) 

Vår inställning är att alla lån oavsett medier ska vara avgiftsfria (inte "gratis", det finns 
det ingenting som är). Det är en stor svaghet i bibliotekslagen att man bara ser till 
förpackningen, dvs böcker, i en tid där allt mer publiceras i andra former. Utifrån detta 
synsätt menar vi också att det är fullständigt galet att som många bibliotek gör lägga 
avgifter på video, internetsökande, mikrofiche od. Man underminerar den gratisprincip 
man säger sig slå vakt om. Det är ju knappast intellektuellt hållbart att säga att det är 
kulturpolitiskt viktigt att en gammal pocketdeckare ska lånas ut avgiftsfritt medan en 
seriös hembygdsforskare ska betala för inlån av material på fiche t ex. De kultur- och 
informationspolitiska skälen för att biblioteket skaffar ett medium är och måste vara 
desamma oavsett vilket medium det är frågan om.[…] De här frågorna intresserar mig 
mycket och det är trist att se hur principlöst en del bibliotek/kommuner agerar. (BC) 

Jag tycker biblioteksservicen ska vara helt avgiftsfri där alla samhällsmedborgare skall 
kunna utnyttja servicen oavsett ekonomiska förutsättningar. (KP) 

Man ska vara ytterst återhållsam med att avgiftsbelägga. (KP) 

Frågan om avgiftsbeläggning beror på många olika faktorer; kommunens ekonomi mm. 
Önskvärt är naturligtvis att alla tjänster är avgiftsfria. (KP) 

Biblioteksverksamhet som allmän offentlig service å ena sidan och avgifter å andra sidan 
är överhuvudtaget inte förenligt enligt min uppfattning. (KP) 

                                                 
110 Detta citat har i modifierad form fått bidra med titeln på denna uppsats. Det speglar en 
grundinställning som de flesta delar. 
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Vilka informanter tycker vad? 
Det kan vara intressant att försöka sammanfatta skillnaderna mellan olika 
informantgrupper i attityder till biblioteksavgifter. För att göra detta valde jag 
ut fyra av påståendena som uttrycker en negativ syn på biblioteksavgifter (1, 2, 
4 och 5) och fyra som uttrycker en positiv syn (8, 9, 10 och 11). Därefter 
registrerade jag hur många procent av respektive informantgrupp som instämde 
helt eller till största delen i vart och ett av dessa påståenden. Slutligen räknade 
jag ut medelvärdet av dessa procenttal. Ett sådant medelvärde är visserligen ett 
alltför trubbigt instrument för att entydigt kunna karaktärisera en grupp som 
exempelvis utpräglat positiv till avgifter, men det kan åtminstone ge en 
fingervisning om tendenser inom en grupp. 

De första grupperna som jämfördes var bibliotekschefer och 
kommunpolitiker. Det visade sig att båda informantgrupperna uppvisar en 
övervägande negativ attityd till avgifter. Kommunpolitikerna ger i genomsnitt 
uttryck för något positivare åsikter om biblioteksavgifter än bibliotekscheferna. 
Vid påståendena som uttrycker en negativ syn på biblioteksavgifter skiljer sig 
inte medelvärdena så mycket åt, men vid påståendena som uttrycker en positiv 
syn är det i medeltal betydligt fler politiker som instämmer helt eller till största 
delen (Tabell 14). 

Tabell 14. Attityder till avgifter bland BC och KP. Genomsnittlig andel i procent av respektive 
grupp som instämmer helt eller till största delen i påståenden som är negativa respektive 
positiva till avgifter. 

Medeltal i procent   
BC  KP  

Instämmer helt eller till största 
delen i negativa påståenden 

90 86 

Instämmer helt eller till största 
delen i positiva påståenden 

26 41 

Det finns även grupper bestämda av andra faktorer som kan vara meningsfulla 
att jämföra ifråga om ställningstagande till de utvalda positiva och negativa 
påståendena. Jag har valt att se om det finns några samband mellan 
bibliotekschefernas ställningstaganden och deras kön och ålder, samt mellan 
kommunpolitikernas ställningstaganden och deras partitillhörighet. 

Ålders- och könsfördelningen för de bibliotekschefer som instämmer helt 
eller till största delen på de utvalda påståendena uppvisar inga 
uppseendeväckande skillnader mellan de olika grupperna. Särskilt i fråga om 
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dem som instämmer i de negativa påståendena är de olika grupperna 
samstämmiga. När det gäller dem som instämmer i de positiva påståendena är 
resultaten något spretigare. Där är exempelvis snittvärdet för åldern 31-40 år 
dubbelt så högt som för åldern 41-50 år. Samma ålderskategori, 31-40 år, 
uppvisar också den största skillnaden mellan könen: 50 procent män mot 39 
procent kvinnor instämmer här i genomsnitt i de positiva påståendena (Tabell 
15). Dessa skillnader är ändå inte anmärkningsvärt stora. Dessutom uppvisar 
de olika ålderskategorierna stora skillnader i antalet informanter, vilket gör att 
enstaka noteringar i de små grupperna får oproportionerligt stor påverkan på 
medelvärdet och kan göra resultatet missvisande. (Därför har den lägsta 
ålderskategorin som bara innehåller en enda informant satts inom parentes.) 

Tabell 15. Attityder till avgifter bland BC. Genomsnittlig andel i procent som instämmer helt 
eller till största delen i påståenden som är negativa respektive positiva till avgifter, fördelat på 
kön och ålder. 

Instämmer helt eller till 
största delen i negativa 
påståenden 

Instämmer helt eller till 
största delen i positiva 
påståenden 

Ålder Alla Män Kvinnor Alla Män Kvinnor 
    -30 år (100) - (100) (25) - (25) 
31-40 år 92 94 92 42 50 39 
41-50 år 88 90 87 21 25 19 
51-60 år 89 86 91 25 25 25 
61-     år 95 92 97 33 33 33 
Alla 89 88 90 26 28 25 

I informantkategorin kommunpolitiker är det intressantare att undersöka hur 
attityderna varierar beroende på partitillhörighet. Även här har de partier som 
endast har ett fåtal informanter satts inom parentes. Det parti som sticker ut i 
sammanställningen är moderaterna som är det enda partiet som har högre 
genomsnittligt instämmande i de positiva påståendena än i de negativa och som 
följaktligen kan betecknas som en grupp som är positiv till avgifter. Dess 
motpol är socialdemokraterna (och vänsterpartiet, med reservation för det låga 
antalet informanter) som är klart negativa till avgifter (Tabell 16). 
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Tabell 16. Attityder till avgifter bland KP. Genomsnittlig andel i procent som instämmer helt 
eller till största delen i påståenden som är negativa respektive positiva till avgifter, fördelat på 
partitillhörighet 

 C Fp Kd Mp M S V Övr 
Instämmer helt eller till 
största delen i negativa 
påståenden 

80 81 (100) (88) 50 97 (100) (88) 

Instämmer helt eller till 
största delen i positiva 
påståenden 

50 33 (45) (63) 75 30 (31) (63) 

Man kan även dela in de politiska partierna i ett borgerligt (c, fp, kd, och m) 
respektive ett socialistiskt (s och v) block (miljöpartiet och ”övriga partier” 
hamnar utanför en sådan uppdelning). Man ser då att medelvärdet för det 
borgerliga blocket ligger mycket nära det som centerpartiet uppvisar som eget 
parti. Folkpartisternas och kristdemokraternas mer negativa attityder till 
avgifter vägs upp av moderaternas positiva. Det socialistiska blocket å andra 
sidan präglas av en negativ syn på biblioteksavgifter (Tabell 17). 

Tabell 17. Medelvärde procentandel av kommunpolitiker som instämmer helt eller till största 
delen i negativa respektive positiva påståenden, fördelat på partiblock 

Borgerligt block Socialistiskt block 

Instämmer helt eller till största 
delen i negativa påståenden 78 99 
Instämmer helt eller till största 
delen i positiva påståenden 51 31 

Slutord 
Den mesta diskussionen om undersökningsresultaten har redan förts i 
anslutning till presentationen av resultaten. I detta avsnitt, som avslutar 
undersökningsdelen, kommer jag att försöka se i hur hög grad undersökningen 
har lyckats ge svar på de frågeställningar jag formulerade i uppsatsens 
inledning. Dessutom kommer några aspekter att tas upp som inte har resonerats 
så mycket kring. 

Den första frågeställningen var: Hur ser omfattningen av biblioteksavgifter 
ut i Sverige? Skiljer sig små kommuner från stora? 
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Bruket av biblioteksavgifter har visat sig vara ganska omfattande. I 
genomsnitt avgiftsbelägger biblioteken femtio procent av de tjänster nämnda i 
enkätens lista som de erbjuder. Flera av dessa tjänster är emellertid ganska 
triviala. Undersökningen säger inget om vilka belopp det är fråga om, men man 
kan anta att det inte rör sig om så stora summor för tjänster som 
kopior/utskrifter från dator och reservationer. Det handlar förmodligen mest 
om att täcka pappers- och portokostnader. Avgifter på dessa tilläggstjänster 
utgör heller inget hinder för användarna att nå det eftersökta materialet. 

Intressantare är då att även fjärrlån avgiftsbeläggs på de flesta bibliotek. 
Visserligen uppger vissa att de endast tar ut en reservationsavgift och ingen 
avgift för själva fjärrlånet, men detta tyder ändå på att många ser fjärrlån som 
en tilläggstjänst, snarare än en bastjänst. Eftersom fjärrlånet emellertid är 
avgörande för om en användare ska få det material eller den information den 
har behov av, anser jag att det finns fog för att se fjärrlån, liksom boklån ur 
eget bestånd, som en del av bibliotekets grundläggande service, som ska finnas 
tillgänglig utan kostnad för alla. Å andra sidan är detta kanske många 
bibliotekschefers uppfattning, men eftersom fjärrlån är en kostsam hantering 
för biblioteken och det förekommer ”okynnesutnyttjande” av tjänsten, har man 
ansett sig tvingad att avgiftsbelägga. 

Även lån av videofilm avgiftsbeläggs på de flesta bibliotek. Här dyker 
återigen frågan om bastjänster kontra tilläggstjänster upp. Ska ett biblioteks 
bestånd ses som en helhet, där alla former av medier behandlas lika och kan 
utnyttjas kostnadsfritt av användarna? Eller är själva läsandet det som gör att 
just lån av litteratur räknas som en viktigare ”extern effekt”111 och är skyddat 
från avgiftsbeläggning i bibliotekslagen? Flera bibliotek har avgifter på 
spelfilmer, men inte på faktavideor. Detta för också in på den syn som man kan 
ana sig till hos flera informanter: att informationsförmedling (d.v.s. 
information i betydelsen fakta och upplysningar) är ett viktigare uppdrag för 
folkbiblioteken än förmedling av rekreation och kulturella upplevelser. Men 
även i fråga om videofilmer är det förmodligen den snäva budgeten hos många 
bibliotek som är avgörande. Utan avgifter skulle man inte kunna erbjuda 
tjänsten överhuvudtaget. 

Vad är det då som gör att vissa kommuner avgiftsbelägger och andra inte? 
I genomsnitt tar biblioteken alltså ut avgifter på hälften av dem som enkätlistan 
nämnde och som man tillhandahåller. Men variationen är mycket stor: två 

                                                 
111 Se avsnittet ”Folkbibliotekets plats i den offentliga sektorn” i denna uppsats 
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bibliotek avgiftsbelägger till 100 procent och därifrån går skalan ned till det 
bibliotek som har avgifter på 8 procent av tjänsterna. Undersökningen visade 
att det geografiska läget inte hade någon betydelse, åtminstone inte med den 
ganska grova regionala indelning som användes. Hade man jämfört 
medelvärdena länsvis hade kanske några skillnader kunnat ses. Men även om 
ett skäl till avgiftsbeläggning var att man följer praxis i regionen verkar det 
långsökt att tro att det geografiska läget skulle spela någon större roll. 

Kommunens invånarantal kan inte heller sägas ha någon betydelse. Så här i 
efterhand kan jag se att det hade varit betydligt meningsfullare att undersöka 
kommunbibliotekens ekonomiska situation och se, om exempelvis hur stort 
anslag per kommuninvånare ett bibliotek har att röra sig med påverkar hur 
benägen man är att tillämpa avgifter. Detta mot bakgrund av att det vanligaste 
motivet till avgiftsbeläggning var att man ville täcka kostnader för tjänsten. 
Här finns alltså utrymme för vidare undersökningar. 

Den andra frågeställningen var: Hur väger bibliotekschefer ekonomiska 
krav mot hänsyn till principen om allas lika rätt till information och kultur? 

Denna komplexa frågeställning har belysts i undersökningskapitlet, men 
kan inte få något slutgiltigt svar. Idén om den grundläggande rättigheten till 
information som en förutsättning för demokrati har, föga överraskande, visat 
sig få starkt stöd av bibliotekscheferna, men det står också klart att de i rådande 
ekonomiskt läge ofta tvingas prioritera bort kostnadsfria tjänster. En vanlig 
kommentar är ”Vi vill helst inte, men…” 

Den tredje frågeställningen var: Har användarens identitet eller syfte med 
informationssökningen betydelse för om informationsservicen ska vara 
avgiftsbelagd eller gratis (företag/privatperson, kommersiellt syfte/intresse 
eller studier)? 

Resultaten av undersökningen visar att åsikterna går isär mellan 
informantgrupperna; Kommunpolitikerna var betydligt öppnare än 
bibliotekscheferna för möjligheten att differentiera avgifter för 
informationssökning efter vem användaren är och vad syftet med sökningen är. 
Den tendensen var ännu starkare i frågan om huruvida avancerade och 
tidskrävande frågor ska kunna avgiftsbeläggas. De flesta kommentarer menade 
att privatpersoner och ideella föreningar inte ska behöva betala, men kan tänka 
sig att företag som efterfrågar information i kommersiellt syfte kan få betala. 

Den sista frågeställningen var : Vilket samband finns mellan beslutande 
politikers attityder till biblioteksavgifter och deras partitillhörighet? 

Det visade sig att de flesta politiker i undersökningen säger sig ha precis 
samma uppfattning som sitt parti i avgiftsfrågan. Informanterna från 
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moderaterna avviker från de andra partierna genom att hälften av dem har 
svarat ”Vet ej / tveksam / partiet har inte tagit ställning”. Emellertid kunde man 
se i avsnittet "Ideologier i avgiftsdebatten” att partierna generellt inte har 
särskilt specificerade åsikter om olika typer av avgifter utan svarade ganska 
svävande vid en rundringning. 

Undersökningsresultaten visade att representanterna för 
socialdemokraterna och vänsterpartiet var mest negativa till avgifter. Detta kan 
antas vara en följd av att dessa partier traditionellt har verkat för en utbyggd 
offentlig sektor och har en syn på folkbiblioteket som en del av 
välfärdssamhället som alla jämlikt ska ha del av. 

De moderata politikerna utmärker sig som de enda partirepresentanterna 
som kan sägas vara övervägande positiva till biblioteksavgifter. De framträder 
också som de största motståndarna till bibliotekslagen och till att 
folkbiblioteksverksamheten ska tillhöra den offentliga sektorn. Partiets 
ideologi präglas ju också av ett motstånd mot politisk styrning av den 
ekonomiska marknaden och mot statlig inblandning i kommunala 
angelägenheter. Man förespråkar avreglering och privatisering av den 
offentliga sektorn. 

Privatisering av folkbibliotek är en fråga som nyligen har blivit aktuell i 
samband med diskussionen om handelsavtalet GATS, General Agreement on 
Trade in Services. Detta är en överenskommelse inom 
världshandelsorganisationen WTO som ska underlätta för konkurrens och 
frihandel inom servicesektorn. I Sverige diskuteras nu möjligheterna att hålla 
de offentliga biblioteken utanför avtalet. Att folkbibliotek skulle kunna drivas 
på entreprenad är inget nytt, det har gjorts på flera platser i Sverige, men 
GATS skulle även öppna biblioteken för konkurrens från utländska 
intressenter.112 Detta framtidscenario ger Stockholms stads upphandlingsstrateg 
Jörgen Föhlenhag i ett reportage i Dagens Nyheter från 1999. Reportaget 
handlar om att kulturborgarrådet i Stockholm Birgitta Rydell (fp) vill låta 
bibliotekarier ta över stadsdelsbibliotek som privata aktörer. Föhlenhag tror 
inte att biblioteken kan drivas av företag som enbart är inriktade på 
biblioteksverksamhet, utan måste ingå i ett större koncept för att vara 
lönsamma. Han menar att det finns europeiska företag som är inriktade på att 
utföra den service som nu finns i den offentliga sektorn och att svenska 
bibliotek kan vara intressanta för utländska informationstjänsteföretag.113 
                                                 
112 Stenlund, Annika, 2003, ”Frihandel hotar biblioteken”, s. 13 
113 Wennö, Nicholas, 1999, ”Var ska vinsten hämtas?” 
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Detta scenario kan te sig lockande eller skrämmande. Hur det blir med 
avgiftsfrågan i det framtida folkbiblioteket, i eller utanför den offentliga 
sektorn, kan man bara spekulera om. Som en avslutning vill jag återvända till 
engelsmannen W. Stanley Jevons som för över hundra år sedan hade en annan 
vision: 

Vi måste komma ihåg att läsarna inte bara har möjlighet att läsa och konsultera böcker, 
utan också i de flesta fall tillgång till en trivsam, väl uppvärmd och väl upplyst läsesal, 
försedd med tidningar och tidskriftsbord. För många betryckta människor utan egna 
tillgångar utgör det avgiftsfria biblioteket en litterär klubb, en förträfflig tillflykt från 
livets strider och faror. […] Om den enkla befolkningen i London själv fick lära känna ett 
välordnat avgiftsfritt bibliotek, med sina öppna dörrar, sina inbjudande ljus, brasor och 
tidningsställ, sina breda bord överströdda med de bästa och mest attraktiva tidskrifterna 
och här och var försett med små spelbord för schack och andra stillsamma 
sysselsättningar, så är jag övertygad om att de skulle kräva en likadan institution i varje 
distrikt av den hustäckta provins som kallas London.114 

                                                 
114 Jevons, 1996, s. 35 
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Sammanfattning 

Debatten om avgifter på folkbibliotek flammar då och då upp, ofta i tider av 
ansträngd budget och när nya tekniska innovationer som medför extra 
kostnader introduceras. I den här uppsatsen har omfattningen av avgiftsbelagda 
tjänster på svenska folkbibliotek kartlagts. Det har också gjorts ett försök att 
förstå förekomsten av avgifter utifrån ideologiska och ekonomiska faktorer 
genom att undersöka attityder till biblioteksavgifter hos två grupper som har 
inflytande över införandet av avgifter, bibliotekschefer och kommunpolitiker. 

Undersökningen genomfördes med enkäter som skickades ut via e-post till 
289 bibliotekschefer och 215 kommunpolitiker. 179 bibliotekschefer och 106 
kommunpolitiker besvarade enkäten. 

Resultaten av undersökningen visar att av en lista på 13 tjänster 
avgiftsbelägger biblioteken i genomsnitt 50 procent av de tjänster de 
tillhandahåller. Inga betydande skillnader kunde ses mellan kommuner i olika 
regioner eller med olika befolkningsstorlek. De tjänster som oftast 
avgiftsbeläggs är kopiering och utskrifter från dator. Dessa tjänster sägs 
tillhöra bibliotekens tilläggstjänster, som enbart gör tillgängligheten av 
bibliotekets material bekvämare eller snabbare. Avgifter på dessa tjänster 
hindrar inte människors tillgång till det sökta materialet. Men även fjärrlån och 
lån av videofilmer visar sig komma högt upp på listan. I fråga om dessa tjänster 
går åsikterna isär om huruvida de ska räknas som tilläggstjänster eller som 
bastjänster, som, liksom lån av böcker, bör vara avgiftsfria, för att inte utgöra 
ett hinder för användarna att nå det material man vill ha. 

Den vanligaste anledningen till att ta ut avgifter visade sig vara att man vill 
täcka kostnaden för tjänsten. Därefter kom motivet att man vill förhindra ett 
alltför utbrett användande av tjänsten. 

Beslutet att avgiftsbelägga en tjänst fattas formellt av politiker i 
kommunerna, men även bibliotekstjänstemännen har inflytande över besluten. 

De frågor om attityder till biblioteksavgifter som ställdes till informanterna 
speglade olika aspekter av avgiftsfrågan: principen om kostnadsfri information 
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som en förutsättning för demokrati, avgifter för olika typer av tjänster, offentlig 
reglering av avgifter, samt ekonomiska begränsningar. 

Båda informantgrupperna visade sig vara huvudsakligen negativt inställda 
till avgifter; bibliotekscheferna i högre grad än kommunpolitikerna. Här fanns 
också ansenliga skillnader mellan politiker från olika partier, med 
socialdemokrater och vänsterpartister som de mest negativt inställda och 
moderater som de mest avgiftsvänliga. Att ändå förekomsten av avgifter är 
relativt stor kan man anta beror på kommunernas och bibliotekens ofta 
ansträngda ekonomi som tvingar fram avgiftsbeläggning av tjänster som man 
egentligen skulle vilja tillhandahålla utan kostnad. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät till bibliotekschefer 

Gratis på biblioteket – eller..? 
 
Jag heter Ingrid Hedin och skriver en magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Den behandlar problematiken kring att ta ut avgifter för tjänster på 
folkbibliotek och tar upp både ekonomiska/praktiska och politiska/etiska aspekter. 
Som en del av uppsatsen skickar jag ut en enkät till bibliotekschefer (eller motsvarande) och 
en enkät till kulturnämndspolitiker i samtliga kommuner i landet. Enkäten till Dig som 
bibliotekschef innehåller dels frågor om vilka avgifter som förekommer på kommunens 
bibliotek (denna del kan ses som en uppföljning av en kartläggning som Kulturrådet gjorde 
1994), dels frågor om motiven till att avgiftsbelägga tjänster och Din personliga inställning 
till avgifter. 
 
Det är av stort värde för mig om Du tar dig tid att besvara enkäten här nedan. Frågeformuläret 
är inte särskilt omfattande (ca 10 min) och består nästan uteslutande av kryssfrågor. Sist i 
formuläret har Du möjlighet att lämna kommentarer eller förtydliganden. 
Dina svar behandlas helt konfidentiellt. Svarsmaterialet kommer att bearbetas i dator och 
sammanställas statistiskt, så någon enskilds svar kommer inte att kunna kännas igen i 
redovisningen av resultaten. 
 
Ditt svar är jag glad om jag får senast 21 mars 2003. 
 
Om Du har frågor eller synpunkter går det bra att kontakta mig: 
Ingrid Hedin 
Spetsvägen 70 
757 57 Uppsala 
Tel. 018-42 19 33 (säkrast kvällstid) 
ingrid.hedin.2930@student.uu.se 
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Min handledare Lena Kjersén Edman kan kontaktas på e-postadress: 
lena.kjersen.edman@privat.utfors.se 
och min institution – Inst. för ABM, estetik & kulturstudier vid Uppsala universitet – kan 
kontaktas på: Gorel.Tunerlov@abm.uu.se eller tel. 018 - 471 22 92 
 
Jag är mycket tacksam för Din medverkan! 
 
GÖR SÅ HÄR: 
Börja med att ha Ditt e-postprogram öppet i helskärm. För att besvara frågorna trycker Du på 
Svara-knappen (Reply) och går sedan in i formuläret och skriver ett X i parentesen vid de 
svarsalternativ Du väljer, eller skriver svaret efter frågan. När Du är färdig trycker Du bara på 
Skicka-knappen (Send). 
Om Du tycker att det finns någon annan i förvaltningen som är lämpligare att ställa frågorna 
till, är jag tacksam om Du skickar mig den personens e-postadress. Det är bättre än att 
vidarebefordra brevet, eftersom det då inte går att skicka tillbaka den ifyllda enkäten med 
Svara-knappen. 
Du kan naturligtvis också att skriva ut enkäten och skicka tillbaka med vanlig post. 
 
============================= 
HÄR BÖRJAR FRÅGEFORMULÄRET: 
 
1. Är Du man eller kvinna? 
( ) Man 
( ) Kvinna 
 
2. Hur gammal är Du? 
( )   -30 år 
( ) 31-40 år 
( ) 41-50 år 
( ) 51-60 år 
( ) 61-  år 
 
3. Vilken befattning har Du? 
( ) Chef för biblioteksenheten 
( ) Chef för hela förvaltningen 
( ) Annan befattning, nämligen: 
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4. Hur stor är Din kommun? 
( )   -10 000 inv. 
( ) 10–25 000 inv. 
( ) 25-50 000 inv. 
( ) 50-100 000 inv. 
( ) 100 000-  inv. 
 
5. I vilken del av Sverige ligger Din kommun? 
( ) Norrland 
( ) Svealand 
( ) Götaland 
 
6. Vilka av följande tjänster är avgiftsbelagda för vuxna på Ditt bibliotek?  
Om tjänsten inte tillhandahålls på biblioteket, kryssa i parentesen ”Finns ej”. 
( ) Lån av videofilm     ( ) FINNS EJ 
( ) Lån av CD     ( ) FINNS EJ 
( ) Internetanvändning     ( ) FINNS EJ 
( ) Sökning i abonnemangsdatabaser     ( ) FINNS EJ 
( ) Kopiering av referensmaterial     ( ) FINNS EJ 
( ) Kopiering av övrigt biblioteksmaterial     ( ) FINNS EJ 
( ) Utskrifter från dator     ( ) FINNS EJ 
( ) Reservation av medier     ( ) FINNS EJ 
( ) Fjärrlån av böcker     ( ) FINNS EJ 
( ) Fjärrlån av kopior     ( ) FINNS EJ 
( ) Fjärrlån av kyrkoarkivalier (för släktforskning)     ( ) FINNS EJ 
( ) Användning av läsapparat för kyrkoarkivalier     ( ) FINNS EJ 
( ) Referenstjänster till företag     ( ) FINNS EJ 
( ) Andra tjänster (här räknar jag inte sådant som beror på låntagarnas försummelser, 
exempelvis förseningsavgifter och ersättning för borttappade böcker), nämligen: 
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7. Vilka av följande tjänster är avgiftsbelagda för barn på Ditt bibliotek? 
Om tjänsten inte tillhandahålls på biblioteket, kryssa i parentesen ”Finns ej”. 
( ) Lån av videofilm     ( ) FINNS EJ 
( ) Lån av CD     ( ) FINNS EJ 
( ) Internetanvändning     ( ) FINNS EJ 
( ) Sökning i abonnemangsdatabaser     ( ) FINNS EJ 
( ) Kopiering av referensmaterial     ( ) FINNS EJ 
( ) Kopiering av övrigt biblioteksmaterial     ( ) FINNS EJ 
( ) Utskrifter från dator     ( ) FINNS EJ 
( ) Reservation av medier     ( ) FINNS EJ 
( ) Andra tjänster, (här räknar jag inte sådant som beror på låntagarnas försummelser, 
exempelvis förseningsavgifter och ersättning för borttappade böcker) nämligen: 
 
8. Tas avgifterna upp som intäkter i bibliotekets budget? 
( ) Ja 
( ) Nej 
( ) Vi tar inte ut några avgifter alls 
 
9. Vilka fattar beslut om vilka avgifter som ska finnas på biblioteket? 
( ) Politiker i berörd nämnd 
( ) Tjänstemän på förvaltningen 
( ) Båda dessa i samverkan 
 
10. Vilka fattar beslut om hur stora avgifterna ska vara? 
( ) Politiker i berörd nämnd 
( ) Tjänstemän på förvaltningen 
( ) Båda dessa i samverkan 
 
11. Vilka olika anledningar finns till att Ni tar ut de avgifter Du angivit på fråga 6 och 7? 
( ) Vi tar inte ut några avgifter alls 
( ) Täcka kostnaderna för tjänsten (helt eller delvis) 
( ) Förhindra alltför utbrett eller obetänksamt användande av tjänsten 
( ) Få tydligare information om användarnas behov och önskemål 
( ) PR-syfte / marknadsföring av bibliotekets kompetens 
( ) Visa hur värdefull tjänsten är genom att ge den ett pris 
( ) Annat motiv, nämligen: 
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HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR DÄR DU SKA ANGE I HUR HÖG GRAD DU 
INSTÄMMER I PÅSTÅENDENA (KRYSSA ETT ALTERNATIV): 
 
12. Gratis tillgång till information är viktigt för en fungerande demokrati. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
13. Biblioteksavgifter kan bli ett hinder för människor att nå information. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
14. Om en tjänst avgiftsbeläggs leder det till att färre utnyttjar tjänsten. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
15. Boklån och ”vanliga” referensfrågor ska vara gratis för alla. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
16. Det är bra att bibliotekslagen förhindrar avgifter på boklån. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
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17. Bibliotekslagen bör ändras, så att den reglerar alla typer av avgifter på folkbibliotek. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
18. Folkbiblioteksverksamheten bör tillhöra den offentliga sektorn. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
19. Avancerade och tidskrävande referensfrågor bör kunna avgiftsbeläggas. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
20. Referensfrågor från andra än privatpersoner bör kunna avgiftsbeläggas. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
21. Avgifter är viktiga för bibliotekets ekonomi. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
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22. Det är bättre att avgiftsbelägga tjänster än att erbjuda sämre service. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
 
HÄR SLUTAR FRÅGEFORMULÄRET. 
 
Här kan Du lämna kommentarer och förtydliganden till enkäten: 
 
 
VARMT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
Tryck nu bara på Skicka-knappen! 
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Bilaga 2. Enkät till kommunpolitiker 

Gratis på biblioteket – eller..? 
 
Jag heter Ingrid Hedin och skriver en magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Den behandlar problematiken kring att ta ut avgifter för tjänster på 
folkbibliotek och tar upp både ekonomiska/praktiska och politiska/etiska aspekter.  
Som en del av uppsatsen skickar jag ut en enkät till bibliotekschefer och en enkät till 
ordförande i de nämnder som handhar biblioteksfrågor i samtliga kommuner i landet. Enkäten 
till Dig som politiker innehåller frågor om motiven till att avgiftsbelägga tjänster på 
folkbibliotek och Din personliga inställning till avgifter. 
 
Det är av stort värde för mig om Du tar dig tid att besvara enkäten här nedan. Frågeformuläret 
är inte särskilt omfattande ( ca 10 min) och består nästan uteslutande av kryssfrågor. Sist i 
formuläret har Du möjlighet att lämna kommentarer eller förtydliganden. 
Dina svar behandlas helt konfidentiellt. Svarsmaterialet kommer att bearbetas i dator och 
sammanställas statistiskt, så någon enskilds svar kommer inte att kunna kännas igen i 
redovisningen av resultaten. 
 
Ditt svar är jag glad om jag får senast 25 mars 2003 
 
Om Du har frågor eller synpunkter går det bra att kontakta mig: 
Ingrid Hedin 
Spetsvägen 70 
757 57 Uppsala 
Tel. 018-42 19 33 (säkrast kvällstid) 
ingrid.hedin.2930@student.uu.se 
 
Min handledare Lena Kjersén Edman kan kontaktas på e-postadress: 
lena.kjersen.edman@privat.utfors.se 
och min institution – Inst. för ABM, estetik & kulturstudier vid Uppsala universitet – kan 
kontaktas på: Gorel.Tunerlov@abm.uu.se eller tel. 018 - 471 22 92 
 
Jag är mycket tacksam för Din medverkan! 
 
GÖR SÅ HÄR: 
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Börja med att ha Ditt e-postprogram öppet i helskärm. För att besvara frågorna trycker Du på 
Svara-knappen (Reply) och går sedan in i formuläret och skriver ett X i parentesen vid de 
svarsalternativ Du väljer, eller skriver svaret efter frågan. När Du är färdig trycker Du bara på 
Skicka-knappen (Send). 
Om Du tycker att det finns någon annan från Ditt parti i nämnden som är lämpligare att ställa 
frågorna till, är jag tacksam om Du skickar mig den personens e-postadress. Det är bättre än 
att vidarebefordra brevet, eftersom det då inte går att skicka tillbaka den ifyllda enkäten med 
Svara-knappen. 
Du kan naturligtvis också att skriva ut enkäten och skicka tillbaka med vanlig post. 
 
============================= 
HÄR BÖRJAR FRÅGEFORMULÄRET: 
 
1. Är Du man eller kvinna? 
( ) Man 
( ) Kvinna 
 
2. Hur gammal är Du? 
( )   -30 år 
( ) 31-40 år 
( ) 41-50 år 
( ) 51-60 år 
( ) 61-  år 
 
3. Vilken post har Du i nämnden? 
( ) Ordförande 
( ) Vice ordförande 
( ) Ledamot 
 
4. Vilket parti representerar du? 
( ) Centerpartiet 
( ) Folkpartiet Liberalerna  
( ) Kristdemokraterna  
( ) Miljöpartiet de Gröna 
( ) Moderaterna 
( ) Socialdemokraterna 
( ) Vänsterpartiet 
( ) Annat parti 
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5. Hur stor är Din kommun? 
( )   -10 000 inv. 
( ) 10–25 000 inv. 
( ) 25-50 000 inv. 
( ) 50-100 000 inv. 
( ) 100 000-  inv. 
 
6. I vilken del av Sverige ligger Din kommun? 
( ) Norrland 
( ) Svealand 
( ) Götaland 
 
7. Vilka fattar beslut om vilka avgifter som ska finnas på biblioteket? 
( ) Politiker i berörd nämnd 
( ) Tjänstemän på förvaltningen 
( ) Båda dessa i samverkan 
 
8. Vilka fattar beslut om hur stora avgifterna ska vara? 
( ) Politiker i berörd nämnd 
( ) Tjänstemän på förvaltningen 
( ) Båda dessa i samverkan 
 
9. Tjänster som brukar kunna vara avgiftsbelagda på folkbibliotek är exempelvis  
lån av videofilm och CD, Internetanvändning, sökning i abonnemangsdatabaser, kopiering av 
biblioteksmaterial, utskrifter från dator, reservationer, fjärrlån, tjänster för släktforskare och 
informationstjänster till företag. (Jag räknar här inte sådant som beror på låntagarnas 
försummelser, exempelvis förseningsavgifter och ersättning för borttappade böcker.) 
Vilka olika anledningar finns till att Ni tar ut avgifter för vissa tjänster på biblioteket i Din 
kommun? 
( ) Vi tar inte ut några avgifter alls 
( ) Täcka kostnaderna för tjänsten (helt eller delvis) 
( ) Förhindra alltför utbrett eller obetänksamt användande av tjänsten 
( ) Kunna se användarnas behov och önskemål tydligare 
( ) PR-syfte / marknadsföring av bibliotekets kompetens 
( ) Visa hur värdefull tjänsten är genom att ge den ett pris 
( ) Annat motiv, nämligen: 
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HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR DÄR DU SKA ANGE I HUR HÖG GRAD DU 
INSTÄMMER I PÅSTÅENDENA (KRYSSA ETT ALTERNATIV): 
 
10. Gratis tillgång till information är viktigt för en fungerande demokrati. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
11. Biblioteksavgifter kan bli ett hinder för människor att nå information. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
12. Om en tjänst avgiftsbeläggs leder det till att färre utnyttjar tjänsten. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
13. Boklån och ”vanliga” referensfrågor ska vara gratis för alla. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
14. Det är bra att bibliotekslagen förhindrar avgifter på boklån. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
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15. Bibliotekslagen bör ändras, så att den reglerar alla typer av avgifter på folkbibliotek. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
16. Folkbiblioteksverksamheten bör tillhöra den offentliga sektorn. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
17. Avancerade och tidskrävande referensfrågor bör kunna avgiftsbeläggas. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
18. Referensfrågor från andra än privatpersoner bör kunna avgiftsbeläggas. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
19. Avgifter är viktiga för bibliotekets ekonomi. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
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20. Det är bättre att avgiftsbelägga tjänster än att erbjuda sämre service. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam  
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
21. Nämndens beslut i frågor som rör biblioteksavgifter stämmer överens med mina 
personliga åsikter. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam / nämnden har inte tagit några beslut i frågan 
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
22. Mina åsikter om biblioteksavgifter överensstämmer med mitt partis officiella åsikter. 
( ) Instämmer helt 
( ) Instämmer till största delen 
( ) Vet ej / tveksam / partiet har inte tagit ställning 
( ) Instämmer bara till en mindre del 
( ) Instämmer inte alls 
 
 
HÄR SLUTAR FRÅGEFORMULÄRET. 
 
Här kan Du lämna kommentarer och förtydliganden till enkäten: 
 
 
VARMT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
Tryck nu bara på Skicka-knappen! 
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